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■  بازنشســته ای با 480 هزار تومــان مســتمری / 246...0918: پدر 
بنده با 10 ســال سابقه بیمه در سن 60 سالگی بازنشسته شدند، 
پس از شش سال حقوق ایشان به 480 هزار تومان رسیده است. 
واقعاً با این شــرایط مالی و گرانی ها و داشــتن چند فرزند و نوه نمی توان زندگی را 

اداره کرد. خواهش می کنم مشکات بازنشسته ها را به گوش مسئوان برسانید.
■  آلودگی صوتی وانت های دوره گرد / محمود فخر تهرانی: تعداد وانت های دوره گرد 
در تهران به صورت چشمگیر افزایش یافته به طوری که از 9 صبح تا 9 شب با پخش 
صداهــای ناهنجار موجب ســلب آســایش مــردم می شــوند. بارها با ســامانه 137 و 
1888 شهرداری تماس گرفته و طرح شکایت کرده ایم اما شهرداری پاسخگو نیست. 
با تحقیقی که به عمل آمده بیشــتر وانت های دوره گرد دارای ســرگروه و سرمایه گذار 
هســتند و بعضــاً 50 دســتگاه وانــت را هم اداره می کننــد اما در انظــار مظلوم نمایی 
می کنند، این در حالی اســت که متأســفانه برخی شــهروندان از آنهــا دفاع می کنند. 

امیدوارم شهردار جدید با همکاری قوه قضائیه این معضل را برطرف کند.
■  چرا با بازنشســتگان تأمین اجتماعی بدرفتاری می شود / رجب پور – 912...0917: 
چــرا بــا بازنشســتگان تأمین مانند دیگر گروه های بازنشســته کشــوری و لشــکری و 
شــرکت نفتی رفتار نمی شــود؟ شــاید در قوانین جمهوری اســامی اصوًا انســان 
حساب نمی شویم. مسئوان که از محو اسرائیل سخن می گویید اما قشر بازنشسته 
را محو می کنید. خبر زخمی شدن یک فلسطینی تیتر اخبار رسانه می شود اما فقر 
و فاکت جامعه بازنشســتگان تأمین اجتماعی ارزش شنیدن ندارد چون از جذبه 

و کاس مسئوان می کاهد.
■  معوقــات افزایــش حقــوق بازنشســتگان / کاظم امیدی فر - آســتارا: دولــت در هفته 
گذشــته اعــام کرد که قــرار اســت 20 درصد حقوق هــا افزایش پیدا کند. می خواســتم 
بگویــم افزایش حقوق ابتدای ســال که بــرای حقوق بازنشســته های تأمین اجتماعی 
انجــام شــد هنــوز پرداخت نشــده اســت. با ایــن اوصاف چطــور دولت وعــده افزایش 
حقوق ها را می دهد. در ضمن افزایش حقوق مشکلی از مشکات مردم حل نمی کند. 
ایــن افزایش نتیجه رشــد تــورم و افزایــش قیمت کااهای اساســی مــردم و همچنین 
تعطیلی کارگاه ها و شرکت های خصوصی و شبه دولتی و همچنین افزایش رشد آمار 

بیکاری است. دولت بهتر است افزایش حقوق را به صورت پلکانی انجام دهد.
■  تبدیل وضعیت نیروها در بنیاد شهید / 292...0935: من و همکارانم چندین سال 
است که در بنیاد شهید شاغل هستیم ولی تاکنون تبدیل وضعیت نشده ایم. با توجه 
به اینکه بنیاد شهید متولی امر استخدام و تبدیل وضعیت نیروهاست و این مقررات 
را وضع کرده که فرزندان ایثارگر شرکتی و قراردادی را طبق بند »ذ« ماده 87 قانون 
برنامه ششــم توســعه بعد از گذشــت سه ماه رســمی کند اما بنیاد شــهید از این کار 

امتناع می کند. به نظر شما چه کاری انجام دهیم. لطفاً در این باره پیگیری کنید.
■  ضــرورت اصــاح قانــون مهریه / آقــای رحیمــی: از نمایندگان محتــرم مجلس 
درخواســت داریم تا افرادی مثل من و امثال من به خاطر ســکه در زندان نباشند. 
مــا وقتی در زندان باشــیم از کجا باید تأمین ســکه کنیم. قرار بــر این بود که قانون 

مهریه اصاح شود ولی خبری نشد.

نظــــــــر 
مـــــردم

تعامل شایسته تر از تقابل
قانونگذاری و نظارت دو وظیفه اصلی مجلس است. 
ایــن روزهــا امــا ان قلت هایــی در انجــام ایــن وظایف 
مجلس از ســوی کارشناسان و خود نمایندگان مطرح 
می شــود کــه البتــه منحصــر بــه مجلــس فعلــی هــم 
نیســت. بــه اذعــان بســیاری از کارشناســان، سیســتم 
انتخاباتی مجلس از عوامل مهم تأثیرگذار در کاهش 
کارآمدی پارلمان شــده اســت چنان کــه خروجی این 
سیســتم انتخاباتــی در غیــاب نقش آفرینــی احزاب، 
رقابت هــای منطقــه ای و محلــی همراه بــا وعده های 
غیر کارشناســی و غیر شــده اســت مضاف بر اینکه در 
چنین سیستمی امکان پاسخ خواهی از منتخبان هم چندان میسر نیست. 
طرح ســؤال ها و اســتیضاح های پی در پی اگر چه در چارچوب وظایف 
قانونی مجلس انجام می شــود اما  نگرانی هایی را بوجود آورده اســت که 
از یک ســو متوجه بهارستان و از ســوی دیگر ناظر بر پاستور است. بیم آن 
می رود که اســتفاده بیش از حد و خارج از عرف اســتیضاح و ســؤال، ابزار 
نظارتــی مجلس را لوث کرده و آن را از حیــز انتفاع خارج کند. بخصوص 
کــه بســیاری از ایــن طرح هــا عمدتــاً معطــوف بــه مســائل و مطالبــات یا 
گایه هــای منطقــه ای و محلــی اســت و ربــط چندانــی با مســائل کان و 
ملــی نــدارد. آنهم در شــرایطی که مردم با مشــکات عمدتاً معیشــتی و 

اقتصادی دست و پنجه نرم می کنند. 
از سوی دیگر همین شرایط اقتضا می کند که مسئوان اجرایی بیش از 
پیش ذهن و وقت خود را روی راهکارها و اجرای تصمیمات ناظر بر برون 
رفت از این وضعیت متمرکز کنند بخصوص که اعمال فشارهای خارجی 
هم تشــدید شده و در حقیقت مسئوان اجرایی بااجبار باید در دو جبهه 
خارجی و داخلی درگیر باشــند. حال در چنین شــرایطی محاســبه این که 
هر طرح سؤال یا استیضاح و رفت و آمدهای متعدد وزرا به کمیسیون ها و 
صحن مجلس چقدر وقت آنها و همزمان مجلس را می گیرد کار چندان 

سختی نیست.
از ســوی دیگر ایــن مهم هم قابل انکار نیســت که نماینــدگان محترم 
مجلــس هم در مواجهه بــا تقاضاهای مردم در حوزه هــای انتخابیه – که 
ایــن روزهــا حتمًا دوچندان هم شــده اســت- تحت فشــار افــکار عمومی 
هســتند و تــاش دارند با اســتفاده از ابزارهــای در اختیار بــرای تحقق آن 
مطالبــات به وزرای مرتبط فشــار بیاورند. اما قاعدتــاً آنچه مفید به فایده 
خواهــد بــود نتیجــه این اعمال فشــارها با توجــه به امکانــات و مقدورات 
موجود است. بیراه نیست که برخی نمایندگان تأکید دارند در این شرایط 
جابه جایی وزرا هم چه بســا توفیری به همراه نداشته باشد. با این وصف 
راه حــل شایســته تری که به نظر می رســد تعامل و همکاری اســت. درک 
صحیح انتظارها، اختیارات و مقدورات از هر دو سو انتظار بیراهی نیست. 
بــدون تردیــد تعامل،جایگزیــن بهتــری بــرای تقابــل اســت و منطــق 
تعامل هم بر پیگیری مطالبات در حد مقدورات و عدول از خواســته های 
حداکثری اســت. خوشــبختانه با وجــود برخی اصرارها از ســوی تعدادی 
از نماینــدگان بــر تــداوم رویکــرد تقابلــی بــا دولــت و دمیدن بــر افزایش 
انتظــارات بــدون توجــه به واقعیــات، کلیت مجلــس با چنیــن رویکردی 

همراهی ندارد.
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پیروزی نسبی در تحریم ها
چند عامل مهم در شــرایط فعلی ثبات نسبی اقتصادی 
یعنــی کاهــش نــرخ ارز و تورم ماهانــه نقش بــازی کرده 
است. تغییر در چینش مهره های اقتصادی دولت بویژه 
ورود چهره هایــی که مدیریت بحــران بهتری دارند و کنار 
هــم قرار گرفتن چهره هایی چون دژپســند به عنوان وزیر 
اقتصاد و دکتر طیب نیا به عنوان مشــاور ارشد اقتصادی 
در نهایــت به ثبات و کنتــرل التهابات بازار انجامید. نکته 
دیگر این که از طوفان سال گذشته تا به امروز ما به تدریج 
به یک تعادل نسبی در انتظارات رسیدیم. چون افزایش 
نــرخ ارز منطــق دارد و نمی توانــد خــارج از قواعــد بــازار حرکت کنــد، بنابراین 
طبیعــی اســت که به مرور برخی از حباب هایی کــه در قیمت ارز پدید آمدند از 
بین رفت. هر چند هنوز هم کل حباب تخلیه نشــده است و معتقدم همچنان 
نرخ ارز واقعی نیســت. به این معنا که اگر نرخ ارز را بر مبنای نرخ تورم نســبی 
در نظــر بگیرید باز قیمــت فعلی واقعی نخواهد بــود و در حقیقت التهابات و 
انتظــارات بدبینانه ای که نســبت به آینده وجود داشــته این حبــاب را به وجود 
آورده و همین انتظارات بخشی از  آن حباب را نگه داشته اما اگر ما دیپلماسی 

فعال اقتصادی داشته باشیم این حباب باقیمانده هم تخلیه خواهد شد.
نکتــه دیگر درباره پایین آمدن نرخ ارز این اســت که اضاع مثلث تحریم 
یعنــی امریکا، اســرائیل و عربســتان به خاطر مســائلی کــه در منطقه و حوزه 
بین الملــل پیش آمد نتوانســتند همگرایــی خود را به طور کامــل حفظ کنند، 
بویژه باید از قتل آن روزنامه نگار یاد کنیم که ســایه خود را بر روابط امریکا و 
عربســتان انداخت و مجموعه ای از این عوامل از شــدت تحریم ها کاست و از 
پیامدهای آن می توان به معافیت چند ماهه هشــت کشــور برای خرید نفت 

ایران اشاره کرد.
موضــوع دیگــری کــه در ایــن رابطه وجــود دارد این اســت که بــه هر حال 
اقتصــاد ایــران یــک اقتصــاد بــزرگ اســت. اقتصــاد جزیــره ای نیســت که به 
ســهولت بتــوان آن را تحریم کــرد. در واقع تحریم های یکجانبه امریکا شــاید 
بتوانــد یــک اقتصــاد کوچــک را منزوی کند و کارســاز باشــد اما اقتصــاد ایران 
شــرکای متنوعــی دارد و ایــن اقتصاد را نمی تــوان با یک فرمــان تحریم کرد. 
حتــی اگــر غول بزرگی مثل امریــکا طراح این تحریم ها باشــد. از طرفی توجه 
کنیم طیف جدید سیاستمداران حاکم بر دولت امریکا که از جمهوریخواهان 
حمایــت  بــدون  و  خوردنــد  شکســت  امریــکا  کنگــره  انتخابــات  در  هســتند 
دموکرات هــا نمی توانند قوانین ازم را در کنگره به تصویب برســانند، به این 
ترتیــب جمهوریخواهــان از شــدت تحریم ها کاســتند تــا به نوعــی همگرایی 
دموکرات ها را جلب کنند، بویژه آنها می دانند که در انتخابات دو ســال دیگر 

نیاز به آرای بیشتری برای پیروزی دارند.
مجموعه این عوامل باعث شد که پیش بینی های بدبینانه چند ماه گذشته 
عمًا محقق نشود اما نگرانی ای که وجود دارد این است که آیا این عوامل پایدار 
هستند یا نه. در حقیقت ما زمانی می توانیم این تفوق و برتری نسبی را حفظ 
کنیم که رقابت اقتصادی را به جبهه های دیگر نکشانیم و همچنان جنگ را در 
حوزه فرهنگ و اقتصاد و پیشینه تمدنی مان حفظ کنیم و اجازه ندهیم که این 
ستیز به رویارویی فیزیکی منجر شود، همچنان که تجربه کشورهایی مثل ژاپن، 
چین، آلمان و... نشان می دهد که آنها در میدان جنگ نظامی و فیزیکی برنده 

نشدند بلکه برتری خود را در حوزه اقتصادی به اثبات رساندند.
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در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی؛

 گزارش اقدامات بانک مرکزی 
برای کنترل بازار پول و ارز بررسی شد

گزارش اقدامات بانــک مرکزی برای کنترل بازار پول و ارز 
در جلســه روز یکشــنبه شــورای عالی هماهنگی اقتصادی 

بررسی شد.
به گزارش پایگاه اطاع رســانی ریاســت جمهوری، در جلسه شورای عالی 
هماهنگی اقتصادی که روز یکشــنبه به ریاســت حجت ااســام والمســلمین 
حســن روحانــی رئیس جمهوری و با شــرکت رؤســای قوای مقننــه و قضائیه 
برگــزار شــد، عبدالناصر همتی رئیــس کل بانک مرکزی گزارشــی از اقدامات 
ایــن زمینــه،  ارائــه داد. در  ارز  پــول و  بــازار  انجــام شــده در جهــت کنتــرل 
پیشــنهادهای بانک مرکزی برای انضباط و تقویت مؤسسات اعتباری کشور و 
حفظ و ارتقای اعتماد عمومی به نظام بانکی و نحوه ســاماندهی و مدیریت 
مؤسســاتی کــه در گذشــته با مشــکات منابــع روبــه رو بوده اند مــورد بحث و 
بررســی قرار گرفت و تصمیم های ازم اتخاذ شــد. همچنین نسبت به تأمین 
اعتبارات مورد نیاز برای تأمین نیاز صنعت دارو و بخش بهداشــت و درمان 

کشور تصمیم گیری ازم در این نشست به عمل آمد.

 اقلیم کردستان: نیروهای امریکایی 
برای ورود به اربیل با بغداد مذاکره کنند

در پی طرح ادعای ارتش امریکا مبنی بر اینکه نیروهای امریکایی خارج شده 
از ســوریه در پایــگاه نظامــی جدیــدی در اربیل مســتقر خواهند شــد، دبیرکل 
وزارت پیشــمرگ  اقلیــم کردســتان عــراق تأکیــد کــرد، مجــوز چنیــن چیــزی 

نیازمند موافقت عادل عبدالمهدی، نخست وزیر عراق است.
به گزارش ایســنا، جبار یاور، دبیرکل وزارت پیشــمرگ  اقلیم کردستان 
عــراق امــروز )یکشــنبه( در کنفرانســی مطبوعاتــی اظهــار کــرد: نیروهای 
امریکایــی کــه از ســوریه عقــب نشــینی می کننــد، بــدون موافقــت دولت 
مرکــزی در بغــداد، نمی توانند به پایگاه هــای امریکایی موجــود در اربیل 
منتقــل شــوند و انجــام چنیــن کاری بدون اطــاع دولت بــه منزله نقض 

حاکمیت کشور است.
این مســئول اقلیم کردستان عراق افزود: هنوز تصمیم امریکا برای خارج 
کردن نیروهایش از ســوریه اجرایی نشــده و چه بسا واشــنگتن از این تصمیم 
خــود صرفنظــر کند، بویژه که مجلس ســنای امریکا و پنتاگــون اعتراض خود 

را به این تصمیم اعام کرده و آن را برخاف منافع ملی امریکا دانسته اند.

اخبـــــار
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 فرمانده معظم کل قوا 
در دیدار فرماندهان و مسئوان نیروی انتظامی:

6

شمخانی تأکیدکرد

مهمترین آرمان فلسطین 
آزادی قدس شریف است 21

در شورای شهر قرائت شد

 جزئیات تحقیق و تفحص
از همشهری در زمان قالیباف

حضــرت آیــت  اه خامنه ای، رهبــر معظم انقاب اســامی 
ظهر دیروز در دیدار فرماندهان و مســئوان نیروی انتظامی 
با تشــکر از تاش های حافظان نظم و امنیت، این نیرو را در 
معرض نگاه و قضاوت عمومی دانستند و تأکید کردند: باید 
بــه نحــوی عمل کنید که برداشــت مردم از نیــروی انتظامی 
یک نیروی مقتدر، عادل و هوشــیار باشــد. به گــزارش پایگاه 
اطاع رســانی دفتــر رهبــر معظم انقــاب، فرمانــده کل قوا 

ازمه رســیدن نیروی انتظامی بــه جایگاهی در تراز انقاب و 
نظام اســامی را پیشــرفت بدون توقف خواندنــد و افزودند: 
بخش هــای مختلف نیــروی انتظامــی از جملــه کانتری ها، 
پاســگاه ها و گشــت های انتظامــی در پیش چشــم مردم قرار 
دارد، و قضاوت درباره عملکرد نیروی انتظامی به مجموعه 

نظــام  و  مســلح  نیروهــای 
صفحه 2 را بخوانیداسامی تعمیم پیدا می کند. 

 نیروی انتظامی
اعتمادآفرین باشد

 جای خالی گفت وگو 
در خانواده ها

222 کشته 
در سونامی اندونزی 

عقا در حصار افراطی ها

7

18 3

15

 نماینده زاهدان فیلمبردار 
6جلسه غیرعلنی مجلس

اقتصاد در 50 روزگی 
تحریم ها

4

همراه با یادداشت هایی از: کمال سیدعلی، 
مرتضی اسدی، فریدون مجلسی، 

سیدحمید حسینی، شعبان فروتن،  
محسن احتشام و محسن پورسینا

 در این سونامی مرگبار 400  خانه 
تخریب شده است

 درغم و حزن هم 
شادی می بینم

گفت و گو با بیژن کامکار ، آهنگساز و نوازنده 
پیشکسوت به انگیزه آغاز هفتاد سالگی اش

 - 150 شبکه ماهواره ای و تلویزیونی 
بر ضد موسیقی سنتی فعالیت می کنند

 - با یادداشت هایی از حسین علیزاده
 داریوش طایی، هادی منتظری 

و نجمه تجدد

- ابتکار: خانواده ها  با یکدیگر 500 کلمه 
در روز حرف می زنند!

 - گفتارهایی از شها کاظمی پور،
 سعید معدنی، طیبه سیاووشی، 

سعید معیدفر،   درباره اختال ارتباطی 
بین اعضای خانواده

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس از دشواری های 
گفت وگوی ملی و کارآمدی مجلس می گوید

- مجلس در همین چارچوب قانون اساسی 
می تواند بسیار بیشتر اثرگذار باشد

- باید نظام پارلمان شهری را تقویت کنیم و به 
آن اختیار بدهیم و مجلس شورای اسامی بشود 

مجلس خواص

23

معاون قوه قضائیه:

 حضور بانوان در ورزشگاه ها 
با 2 شرط ممکن است
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خطر بازگشت پوپولیسم
تحــرکات اخیــر رئیــس دولــت دهم بــا چاشــنی دعوت 
رئیس جمهــور به مناظــره، وعده افزایــش غیرمتعارف 
مشــکات  از  سوءاســتفاده  بــا  مــردم  تهییــج  یارانه هــا، 
اقتصــادی و تمرکز بر معضاتی که کشــور بــا آنها درگیر 
اســت، عــاوه بر اینکه نشــانه هایی از ســودای بازگشــت 
به قدرت توســط برخی امتحان پس داده هایی اســت که 
عملکــرد گذشته شــان از دایــل اصلی مشــکات کنونی 
اســت، زنــگ خطــری اســت کــه اگــر مجموعــه نظــام و 
بخصــوص دولت مراقب نباشــند می تواند به بازگشــت 
پوپولیســت ها به قدرت منتج شــود چراکه سخت شدن 
معیشــت و رونــد رو بــه رشــد آســیب  های اجتماعــی وقتــی بــا اخبــاری از 
رانت خواری ها و مفاســد اقتصادی توأم می شــود به غیر از اینکه نارضایتی 
 هــای عمومــی را به همــراه دارد، زمینه پذیــرش رفتارهــای عوامگرایانه را 
نیــز در جامعــه فراهم می کند کــه این زنگ خطری بــرای دولت و حامیان 

اصاح طلب آن خواهد بود.
متأســفانه در ماه  هــای اخیــر عــاوه بــر تأثیــر تحریم هــا و برخــی ســوء 
مدیریت هــای داخلی که به عدم تحقق وعده هــای رئیس جمهوری منجر 
شــد، مردم با بمبارانی از اخبار مربــوط به افزایش قیمت ها و تأثیر مخرب 
جــوان داان و مفســدان اقتصــادی بــر معیشــت خــود روبــه رو شــدند و 
پاســخگویی و اطاع رسانی مناسبی هم از سوی مجموعه حاکمیت نسبت 
بــه چرایــی این اتفــاق صورت نگرفــت و همین امــر به افزایــش نارضایتی 
عمومــی دامــن زد و بســتر ظهــور رفتارهای پوپولیســتی را برای کســانی که 
مترصد ضربه زدن به دولت و تطهیر عملکرد گذشته خود بودند را فراهم 

ساخت.
یــادآوری ایــن نکتــه ضــروری اســت کــه تأکیــدی کــه اصاح طلبــان بر 
شــفافیت در گفتــار و عملکــرد و تقویت تیم رســانه ای دولت در ســال های 
گذشــته داشــتند دقیقاً برای جلوگیری از یأس آفرینی بحران هایی شبیه به 
آنچه در ماه های اخیر رخ داد، صورت گرفت زیرا در فضایی که گفت و گوی 
صریح حاکمیت و دولت با مردم تداوم داشــته باشــد و واقعیت های کشور 
با صداقت برای مردم بیان شــود، بی گمــان جایی برای رفتارهای هیجانی 
شــبیه بــه آنچــه در هجــوم بــرای خریــد ارز، ســکه و خــودرو شــاهد بودیم 
رخ نخواهــد داد و مجالــی بــرای تهییــج مــردم بــا رفتارهای عوام پســند و 
پوپولیســتی باقی نمی ماند تا عده ای با زیر ســؤال بردن همه ارکان نظام و 
با شــعار افزایش چشــمگیر یارانه ها که به نوعی تاراج ثروت ملی اســت در 
اندیشــه بازگشــت به قدرت با فریب افکار عمومی باشند و خود را در میان 

انبوهی از مشکات داخلی و خارجی به عنوان ناجی کشور معرفی کنند.
در این شــرایط همه مســئوان باید به این باور برســند که آینده نظام را 
نمی توان به افراد و تفکری ســپرد که عملکرد گذشــته آنــان به تکثیر رانت 
و فســاد اقتصــادی و اجماع جهانی علیه ایران منجر شــد و ایــن امر تنها با 
حاکم شــدن گفت و گوی شــفاف مجموعه حاکمیت بویژه دولت با مردم و 
تاش در جهت تحقق وعده های رئیس جمهوری بخصوص بهبود شرایط 
معیشــت مردم امکانپذیر خواهد بود چرا که فشــار بی سابقه اقتصادی که 
در ماه هــای اخیــر زندگــی مــردم را تحت تأثیر قرار داده به پاشــنه آشــیلی 
تبدیــل شــده اســت که دشــمنان خارجــی و برخــی مخالفان داخلــی برای 
تحقق رؤیاهای خود چشــم طمع به آن دوخته اند و به همین دلیل اســت 
کــه اصاح طلبــان، اصولگرایــان معتدل و همه دلســوزان نظــام باید تمام 
توان خود را برای موفقیت دولت و گذر از شرایط سخت کنونی به کار گیرند 
و بــا رفــع معضــات اقتصادی مــردم به افزایــش امید و بازگشــت اعتماد 
عمومی کمک کنند چرا که در غیر اینصورت بازگشت پوپولیست ها با توجه 
به حاکم شدن فضای یأس در جامعه بیش از همیشه محتمل خواهد بود.

گزارش ظریف به کمیسیون امنیت ملی
ســخنگوی کمیســیون امنیــت ملــی و سیاســت خارجــی 
مجلس از برگزاری نشســت مشترک این کمیسیون با وزیر 
خارجه خبر داد. به گزارش ایســنا، علی نجفی خوشرودی 
در توضیح جلســه دیروز کمیســیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
گفــت: در ایــن جلســه آقــای ظریــف گزارشــی از آخرین وضعیــت تحوات 
منطقــه ای و بین المللی، روابط خارجی جمهوری اســامی ایران و برنامه ها 
و فعالیت های وزارت خارجه ارائه کرد و اعضای کمیسیون نیز نقطه نظرات 
خــود را مطــرح کردند.بــه گفتــه وی، مقاومــت حداکثــری در مقابــل فشــار 
حداکثری امریکا، استفاده از ظرفیت های مختلف برای تأمین نیازمندی های 
کشــور در شــرایط تحریم و فشــار شکســت سیاســت امریکا مبنی بر به صفر 
رساندن صادرات نفت ایران، نقش ایرانیان خارج از کشور، اولویت و اهمیت 
روابط با همسایگان، اهمیت و ضرورت هماهنگی بیشتر دستگاه ها در روابط 
خارجی، استفاده از ظرفیت مجلس برای پیشبرد سیاست خارجی و ضرورت 
حمایت بیشتر از دستگاه دیپلماسی برای مقابله با روندهای مغایر با منافع 
ملی از مواردی بود که در این نشســت مطرح شــد. نجفی خوشــرودی توجه 
ویــژه وزارت خارجه به دیپلماســی اقتصادی و اهتمام به اعتماد عمومی به 
عنوان بزرگ ترین پشــتوانه مقابله با فشــارها و تحریم ها را نیز از دیگر موارد 

مطروحه در این نشست عنوان کرد.

 نامه نمایندگان به رئیس  قوه  قضائیه 
درباره سازمان خصوصی سازی

نمایندگان مجلس در نامه ای به رئیس قوه قضائیه، خواستار تشکیل شعبه 
ویژه ای برای بررسی پرونده های مربوط به رئیس سازمان خصوصی سازی 
گــزارش تســنیم، 55 نماینــده مجلــس شــورای اســامی در  بــه  شــدند. 
نامــه ای به آیت اه آملی اریجانی، رئیس قوه قضائیه، خواســتار تشــکیل 
شــعبه ویــژه ای با نظارت وی برای بررســی پرونده های مربوط به ســازمان 
خصوصی ســازی و همچنیــن اتخاذ تدابیر قضایی ازم جهت رســیدگی به 

اتهامات متهمان در پرونده ها شدند.

استیضاح و ســؤال حق نمایندگان و از 
مهم ترین ابزارهای نظارتی آنهاســت 
امــا آیا مجلســی ها از این حــق قانونی 
به خوبی بهره می  برند؟ این پرسشــی 
اســت کــه ایــن روزهــا پاســخ مثبتی را 
بــه خــود نمی  بیند چــرا که بســیاری از 
خــود نماینــدگان هم اذعــان دارند در 
اســتفاده از این حق قانونی ماحظات 
نمی شــود.  گرفتــه  نظــر  در  ملــی 
نماینــده  بی مقــدار  شــهاب الدین 
تبریــز معتقــد اســت: »اســتیضاح در 
وقتــی  ولــی  اســت،  خوبــی  ابــزار  کل 
وزیــران  از  اســتیضاح ها  ایــن  تعــداد 
زیــاد می شــود، خاصیت خــودش را از 
دســت می  دهــد.« قاســم میرزایی  نکو 
عضــو فراکســیون امید در همیــن باره 
معتقــد اســت: »امــروز شــاهدیم این 
موضــوع به یــک رابطــه دکان تجارتی 
)بــده - بســتان( تبدیــل شــده اســت، 
در خوشــبینانه ترین حالــت ایــن گونه 
می خواهــد  نماینــده  کــه  می شــود 
مشکات منطقه را با این ابزار نظارتی 
مرتفــع کنــد، از ایــن رو مــا بــه نــدرت 
شــاهد ایــن هســتیم کــه بــرای طــرح 
ســؤال نیاز به حضور وزیر باشــد.« این 
نظــر البته تنها معطوف به نمایندگان 
یــا  اصاح طلــب  سیاســی  فعــاان  و 
طرفــدار دولت نیســت. محمــد جواد 
آریــن منــش نماینــده ادوار اصولگــرا 
»بــا  اســت:  گفتــه  بــاره  ایــن  در  هــم 
قاطعیت عرض می کنم که ۸۰ درصد 
راســتای  در  وزیــران  اســتیضاح های 
منافــع ملــی و حقــوق مــردم نیســت. 
بســیاری از ایــن اســتیضاح ها در واقــع 
نوعــی مطالبــات محلــی و منطقــه ای 
است یعنی نماینده ای خواسته اش را 
بــا وزیر در میان می گــذارد و وقتی این 
خواسته از سوی وزیر قانونی و مشروع 
تشخیص داده نمی شــود، شاهد کلید 
خــوردن اســتیضاح آن وزیــر هســتیم 
که متأســفانه این آفــت در مجلس ما 

وجود دارد.«
ë دغدغه های ملی یا محلی

ســوی  از  نــه  عمومــاً  اســتیضاح ها 
فراکســیون ها که به صورت شخصی از 

طرف نمایندگان دنبال می شود و این 
خود نشــانه ای است از آنکه بسیاری از 
این طــرح اســتیضاح ها بیــش از آنکه 
جنبــه ملــی داشــته باشــد بــه مســائل 

محلی و منطقه ای مربوط می شود.
غامرضــا حیدری نماینــده تهران 
بــا بیــان اینکــه، اســتیضاح یــک ابــزار 
نظارتی نمایندگان اســت و از این ابزار 
اگر در جایگاه خودش اســتفاده نشود، 
باعــث سســت شــدن آن می شــود، به 
ایرنــا گفــت: »ســؤاات بایســتی حتــی 
اامکان در مســائل ملی و کان کشــور 
و بحث عمومی باشــد، مــا نمایندگان 
نبایــد صرفــاً به دلیــل آنکه مدیــری را 
می خواهیــم جــا به جــا کنیــم، وزیران 
را اســتیضاح کنیــم، ایــن کار در  شــأن 
ما نیســت.« حیدری با اشــاره به اینکه 
مــا نماینــدگان نباید در عــزل و نصب 
کنیــم،  دخالــت  اجرایــی  مســئوان 
افــزود: »این کار یک باتاق اســت، اگر 
که بخواهیم در عــزل و نصب مدیران 
اجرایــی  دســتگاه  کنیــم،  دخالــت 
اختیــارات خــود را دارد، ایــن درســت 
نیســت کــه بــه ایــن عنــوان وزیــران را 

استیضاح کنیم.«
وی تصریح کــرد: »اینکه ما به یک 
وزیر بگوییم چرا یک مدیر را برداشتی 
و چــرا یکــی دیگــر را برنمــی داری در  
شأن مجلس نیست و بازتاب عمومی 
توجــه  بــا  نــدارد.  جامعــه  در  خوبــی 
ایــن  کشــور،  اصلــی  اولویت  هــای  بــه 
استیضاح  ها را که جنبه محلی دارد به 
صــاح نمی دانــم و قطعــاً نمایندگان 
در ایــن موضــوع دوراندیشــی خواهند 
خواهنــد  را  جوانــب  همــه  و  داشــت 
ادوار  آرین  منــش نماینــده  ســنجید.« 
منطقــه ای  تشــریح  در  نیــز  اصولگــرا 
نماینــدگان  خواســته های  بــودن 
اســتیضاح کننده و تبعــات آن بــه ایلنا 
توضیــح داد: »نمونــه و مصــداق این 
قضیــه را بنــده در نزدیک بــه ۵۰ هزار 
پــروژه نیمــه تمامی می دانــم که روی 
دســت دولت مانده و قــادر به تکمیل 
آنها نیســت چراکه نماینــده ای اصرار 
کــرده تــا پــروژه ای در دوره نمایندگــی 

وی در حــوزه انتخاباتی او آغاز شــود و 
وزیر مجبور شــده به نماینده باج دهد 
و در نتیجه این حجم باا از پروژه های 
نیمه تمام به وجود آمده اســت.« وی 
در رابطــه بــا راهــکار جلوگیــری از این 
میــزان اتاف انــرژی، زمان و ســرمایه 
کشــور نیز گفت: »راهــکار این موضوع 
و ترجیــح  بیــدار نماینــدگان  وجــدان 
شــخصی،  مصالــح  بــر  ملــی  منافــع 
گروهــی و جناحی بوده و این به معنی 
تحقق ســوگندی اســت که نمایندگان 

در شروع کار خود خورده اند.«
ë سهم وزارتخانه ها در مشکات

نکته دیگری که مــورد توجه برخی 
نماینــدگان اســت اینکه ســهم وزیران 
مشــکات  بــروز  در  وزارتخانه هــا  و 
مشــکات  همــه  آیــا  اســت؟  چقــدر 
و  محلــی  چــه  و  ملــی  چــه  موجــود 
منطقــه ای را بایــد بــه حســاب وزیران 
اختیــارات  و  امکانــات  آیــا  گذاشــت؟ 
در دســت و موجــود کفــاف حــل همه 
نهایــت  در  و  می دهــد؟  را  مشــکات 
اینکــه بر این اســاس آیا بــا جابه جایی 
یــک وزیر همــه مطالبات پاســخ داده 
خواهــد شــد؟ شــهاب  الدین بی مقدار 
»محمــود  اســتیضاح  مخالفــان  از 
بــه  کشــاورزی  جهــاد  وزیــر  حجتــی« 
ایرنــا گفــت: »بحــث اینکه اگــر وزیری 

بــرود، چه کســی جــای او خواهــد آمد 
و چــه عملکــردی خواهد داشــت نیز، 
مســأله بسیار مهمی اســت.« نماینده 
تبریــز افــزود: »بعضــی سیاســت های 
کلــی کشــور دســت وزیــر نیســت؛ مثًا 
در بحــث گنــدم، عــده ای از قیمت آن 
ناراضــی هســتند و آقــای حجتــی نیــز 
در ایــن بــاره بــا نماینده هــا هــم نظــر 
اســت، ولــی دولت براســاس شــرایط 
بودجــه ای کشــور، تصمیمــی را اتخاذ 
کــرد و مــا نیــز دوبــاره نامــه ای در این 
خصوص نوشتیم و اعتراض خودمان 
را اعام کردیم.« وی ادامه داد: »مثًا 
کشــور  بــه  وســایل  یکســری  واردات 
به دلیــل کمبود ارز، بــه راحتی صورت 
نمی گیــرد، که حل این مشــکل کمک 
و همکاری همگانــی را می طلبد لذا با 
استیضاح هیچ وزیری مشکات کشور 
حل نخواهد شــد. مثًا در حال حاضر 
وزیر اقتصاد و تعاون استیضاح شدند، 
مشــکات  اان  مگــر  آورد،  هــم  رأی 
حــوزه اقتصــاد یــا تعــاون حــل شــده 
اســت؟« ایــن نماینده مجلــس تأکید 
کــرد: »مطمئناً اگر شــخص دیگری به 
جــای آقــای حجتــی بیایــد، نمی تواند 
عملکردی بهتر از وی داشته باشد، به 
جــز اینکه چند ماهــی وزارتخانه بدون 
سرپرست باقی مانده، کارهای مربوط 

بــه آن بــه حالــت )تعلیــق(   درمــی 
آیــد و عقــب می افتــد و همچنین یک 
باتکلیفی و سردرگمی برای معاونان 
ایجاد می شــود کــه نمی دانند خواهند 
ماند یا خیر. مطمئناً این اســتیضاح ها 

بی فایده و هزینه بر است.«
ë درخواست توقف استیضاح ها

اســت  ماحظــات  همیــن  شــاید 
کــه عضــو کمیســیون برنامــه و بودجه 
از  جمعــی  درخواســت  از  مجلــس 
همکارانش برای توقف دو اســتیضاح 
وزیــر علــوم و وزیــر جهــاد کشــاورزی 
اســتیضاح  طــرح  اســت.  داده  خبــر 
منصــور غامی وزیر علــوم 13 آذر ماه 
تقدیــم هیأت رئیســه مجلس شــده و 
طرح اســتیضاح محمــود حجتی وزیر 
جهــاد کشــاورزی هــم هفتــه گذشــته 
اعــام وصــول شــد. شــهباز حســن پور 
در گفت و گــو بــا میــزان از درخواســت 
جمعی از نمایندگان مجلس مبنی بر 
توقف و خروج اســتیضاح وزرای علوم 
و تحقیقات و جهاد کشاورزی از دستور 
کار مجلــس خبــر داد. بــه گفتــه وی، 
مردم همــواره از مجلــس می خواهند 
بــا گرانی هــای افسارگســیخته در بــازار 
مقابلــه کنند که ما بایــد در این جهت 
حرکــت کنیم. مجتبی ذوالنور نماینده 
اصولگــرای قم هــم در دیدار رئیســان 

دانشــگاه های قم، صنعتی و حضرت 
معصومه)س( با قدردانی از عملکرد 
مثبت و ایجاد فضای آرام دانشــگاه ها 
در زمان وزارت »منصور غامی« گفته 
اســت: »امیــدوارم مســأله اســتیضاح 
وزیــر علــوم بــه صحن علنــی مجلس 
او  نشــود.«  کشــیده  اســامی  شــورای 
همچنیــن خبــر داد کــه تاکنــون تمــام 
بازپس  گیــری  بــرای  را  خــود  تــاش 
امضــای نمایندگان موافق اســتیضاح 

وزیر علوم انجام داده است.
و  آمــوزش  کمیســیون  عضــو  یــک 
احتمــال  از  هــم  مجلــس  تحقیقــات 
وزیرعلــوم  اســتیضاح  شــدن  منتفــی 
خبر داد. محمدجواد ابطحی با اشــاره 
بــه حضــور منصورغامــی در جلســه 
دیروز این کمیســیون گفــت که مهلتی 
دو هفتــه  ای بــه وزیــر علــوم داده شــد 
تا مشــکات مورد نظــر نماینــدگان را 
حل و فصل کند. وی با اشــاره به اینکه 
متقاضیــان اســتیضاح غامــی از ۸۵ 
نفــر بــه ۲۵ نفــر کاهش پیــدا کرده اند، 
تصریــح کــرد: بــا توجــه بــه مهلت دو 
هفتــه ای بــه وزیــر علــوم، بــه نظر می 
رســد که تعــداد متقاضیان اســتیضاح 
بیــش از ایــن کاهش یابــد و در نهایت 

استیضاح غامی منتفی شود.
ســخنگوی  نعمتــی  بهــروز  دیــروز 
هیــأت رئیســه مجلــس هــم با اشــاره 
بــه اینکــه وزیــران 1۰روز فرصت دارند 
تا بــرای حضــور در جلســه اســتیضاح 
اعــام آمادگــی کننــد گفت که تــا این 
لحظه هنوز نامه ای از سوی وزیر جهاد 
کشــاورزی به هیأت رئیسه نرسیده لذا 
هنوز زمان دقیق استیضاح وزیر جهاد 
کشاورزی مشخص نیســت.وی افزود: 
نمایندگان اســتیضاح کننده گزارشاتی 
از وزیــر در خصــوص محور های اصلی 
آن  از  پــس  و  خواســته اند  اســتیضاح 
را  خــود  نظــرات  اســتیضاح کنندگان 
اعــام خواهنــد کــرد و براســاس آیین 
نامــه بــرای منتفــی شــدن اســتیضاح 
همــه  بایــد  شــده  وصــول  اعــام 
را  درخواســت کنندگان امضــای خــود 

پس بگیرند.

جای خالی ماحظات ملی در استیضاح های بهارستان
نمایندگان نسبت به لوث شدن ابزار نظارتی مجلس هشدار می دهند

رئیــس  مشــاور  آشــنا،  حســام الدین 
انتصــاب  احتمــال  از  جمهــوری 
حجت ااسام ســید ابراهیمی رئیسی 

به ریاست قوه قضائیه استقبال کرد.
روز شنبه  حجت ااسام منتظری، 
دادستان کل کشور در پاسخ به سؤالی 
درباره برخی ادعاها در فضای مجازی 
مبنــی بــر جایگزیــن شــدن رئیســی با 
آیت اه آملــی اریجانی گفت که این 
خبــر فعــًا در فضای مجازی اســت و 
تــا حقیقی شــود، طــول می کشــد. این 
در  گســترده ای  بازتــاب  نظــر  اظهــار 
رســانه ها یافــت. دیــروز حســام الدین 
آشــنا در کانال تلگرامی خود با اشــاره 
به گمانی زنی ها برای انتخاب رئیســی 

به عنــوان رئیس قوه قضائیه نوشــت: 
ســمت های  تاکنــون   ۵۹ ســال  از  »او 
دادســتانی  چــون  مؤثــری  قضایــی 
کرج، همدان، جانشــینی و دادســتانی 
تهران، ریاســت ســازمان بازرســی کل 
روحانیــت،  ویــژه  دادســتانی  کشــور، 
معاونت اول قوه قضائیه و دادستانی 
کل کشــور را در ســابقه خدمتــی خــود 
دارد. تجربــه تولیــت امامــزاده صالح 
و ســپس آســتان قــدس رضــوی او را 
اقتصــادی  و  اجتماعــی  واقعیــات  بــا 
و نهادهــای بــزرگ مدنــی آشــنا کرده 
انتخابــات  در  رقابــت  تجربــه  اســت. 
در ســطح اســتان خراســان جنوبــی  و 
عضویــت در مجلس خبرگان از ســال 

13۸۵ و ســپس رقابت در سطح ملی 
برای ریاست جمهوری در سال 13۹۶ 
پیچیدگی هــای  و  واقعیــات  بــا  را  او 
جلــب  و  داخلــی  سیاســت  عرصــه 
اعتمــاد عمومــی آشــنا کــرده اســت. 
تجربه عضویت و ریاســت در شــورای 
نظــارت بــر صــدا و ســیما و عضویــت 
در مجمــع تشــخیص مصلحت نظام 
او را بــا مســائل رســانه ای از یک ســو و 
سیاستگذاری کان کشور از سوی دیگر 
آشــنا کرده اســت. رؤســای قبلــی قوه 
قضائیــه در 4۰ ســال گذشــته معموًا 
ایــن ویژگــی مشــترک را داشــتند کــه 
فقهایی مطرح اما فاقد سابقه قضایی 
بودند لذا مجبــور بودند مدتی را برای 

آشــنایی با ســاختار و مســائل این قوه 
صــرف کننــد. اگــر او بــه ریاســت قــوه 
قضائیه منصوب شــود، اولین رئیســی 

خواهــد بود کــه دارای ســابقه طوانی 
قضایــی  اســت و از درون قــوه قضائیه 
برخاســته اســت. جهــان چــون زلف و 

خط و خال و ابروســت/   که هر چیزی 
به جای خویش نیکوست.«

رئیــس  ضرغامـــــــــــی،  عــزت اه 
پیشــین صــدا و ســیما هم  در حســاب 
توئیتــری خــود در همین باره نوشــت: 
»گمانه زنــی بــرای رئیس بعــدی قوه 
قضائیــه زود اســت. معتقــدم، قدرت 
مدیریت از قوه اجتهاد مهم تر اســت. 
رئیس بعــدی باید تــوان ایجاد تحول 
بــر  حاکــم،  کلیشــه های  بــا  مقابلــه  و 
اســاس تجربیات کارشناســان متعهد 
و روش های مدرن اداره دادگستری ها 
در دنیــا را داشــته باشــد. مــدل میتــی 
و  کاربــردی  کمــاکان  هــم  کومــان 

روحیه بخش است!«

واکنش متفاوت آشنا و ضرغامی به احتمال ریاست رئیسی بر قوه قضائیه

اخبــــار

حضرت آیت  اه خامنــه ای، رهبر معظم 
دیــدار  در  دیــروز  ظهــر  اســامی  انقــاب 
فرماندهان و مســئوان نیروی انتظامی با 
تشکر از تاش های حافظان نظم و امنیت، 
ایــن نیــرو را در معــرض نــگاه و قضــاوت 
عمومی دانســتند و تأکیــد کردنــد: باید به 
نحــوی عمل کنیــد که برداشــت مــردم از 
نیروی انتظامی یک نیروی مقتدر، عادل و 
هوشیار باشد. به گزارش پایگاه اطاع رسانی 

دفتــر رهبــر معظم انقــاب، فرمانــده کل 
قــوا ازمــه رســیدن نیــروی انتظامــی بــه 
جایگاهی در تراز انقاب و نظام اسامی را 
پیشــرفت بدون توقف خواندند و افزودند: 
بخش هــای مختلــف نیــروی انتظامــی از 
جمله کانتری ها، پاســگاه ها و گشت های 
انتظامی در پیش چشــم مردم قرار دارد، و 
قضاوت درباره عملکرد نیروی انتظامی به 
مجموعه نیروهای مسلح و نظام اسامی 

تعمیــم پیــدا می کنــد. ایشــان با اشــاره به 
پیشــرفت های خــوب نیــروی انتظامــی از 
جمله بهبود رفتار با مــردم و مراجعان در 
مراکز انتظامی نســبت به گذشته، بر لزوم 
استمرار پیشرفت ها تأکید کردند و افزودند: 
عملکــرد نیــروی انتظامــی بایــد عاقانه، 
مدبرانه و برای مردم کاماً اطمینان بخش 
و اعتمادآفرین باشد. پیش از سخنان رهبر 
انقاب اســامی، ســردار اشــتری فرمانده 

نیروی انتظامی گفت: سربازان جان برکف 
ملت ایــران در نیــروی انتظامی بــا روحیه 
انقابی، مدیریت جهادی، تفکر بســیجی 
و با عزم و اراده راســخ برای حفظ امنیت و 
آرامش کشــور و پاسداری از ارزش ها تاش 
کرده و حافظان جان و مال و ناموس مردم 
و اقتدار نظام جمهوری اسامی هستند. در 
این دیدار نماز ظهر و عصر به امامت رهبر 

انقاب اسامی اقامه شد.

فرمانده معظم کل قوا در دیدار فرماندهان و مسئوان نیروی انتظامی:

نیروی انتظامی اعتمادآفرین باشد

امــام جمعه موقت تهــران با تأکید بر 
اینکــه نظــام جمهوری اســامی ثمره 
وحــدت ملــت ایــران و تــداوم آن نیــز 
ثمره وحدت و انســجام اســت، گفت: 
اگــر در اندیشــه دســتیابی بــه مــدارج 
ســاختن  و  تعالــی  اقتــدار،  از  برتــری 
جامعــه ای مبتنی بــر آموزه های دینی 
هستیم، باید با وحدت و انسجام قابل 
قبول بر محور آموزه های دینی، علم و 

معرفت قدم برداریم.
حجت ااســام ســید محمدحسن 
ابوترابــی فرد در گفت وگــو با جماران، 
دربــاره چالش هایــی کــه کشــور مــا در 
دهه هــای اخیر بــا موفقیــت و پیروزی 
دســتاوردهای  و  گذاشــته  ســر  پشــت 

جمهــوری اســامی در طول 4۰ ســال 
جمهــوری  نظــام  گفــت:  گذشــته، 
اســامی دســتاورد وحدت ملت ایران 
و  وحیانــی  آموزه هــای  محوریــت  بــا 
رهبــری و زعامــت امــام خمینــی)ره( 
اســت و تــداوم آن نیز ثمــره وحدت و 
انســجام ملی با محوریــت آموزه های 
دینــی و هدایت هــای رهبــری معظم 

انقاب اسامی است.
اندیشــه  در  اگــر  کــرد:  تأکیــد  وی 
دســتیابی به مــدارج برتــری از اقتدار، 
تعالــی و ســاختن جامعــه ای مبتنــی 
بــر آموزه هــای دینــی هســتیم، باید با 
وحدت و انســجام قابل قبول بر محور 
آموزه های دینی، علم و معرفت قدم 

برداریــم. یعنی بــا وحدت و انســجام 
می توانیــم تمامــی چالش هایــی را که 
در داخل کشور برای ما به وجود آمده 
و توطئه های دشمنان به شایسته ترین 

شکل ممکن پشت سر بگذاریم.
ابوترابــی فرد در پاســخ به ســؤالی 
در مــورد تأثیر شــفافیت فعالیت های 
مســئوان و در میــان گذاشــتن امور با 
مــردم، در رفــع چالش هــای موجــود، 
مســئوان  رفتــار  و  عملکــرد  گفــت: 
نقش بسیار مهمی در تحکیم وحدت 
جامعــه اســامی دارد. اوًا بایــد ایــن 
تصمیمــات و رفتار مبتنی بر آموزش، 
آموزه های دینی و ســامت و صداقت 
و اتقان شــکل بگیــرد و آنچه عملکرد 

و رفتــار مســئوان هســت با شــفافیت 
تمــام در مرئــی و منظــر جامعــه قرار 

بگیرد.
ضــرورت  بــر  تأکیــد  بــا  وی 
تمامــی  اقدامــات  شفاف ســازی 
مســئوان کشــور، افزود: بعد از شفاف 
ســازی و در میان گذاشــتن همــه امور 
بــا مــردم، اگــر رفتــار مســئوان قابــل 
دفاع بود بــه تحکیم پیونــد جامعه با 
نظام کمک خواهــد کرد؛ اگر نقدی به 
ایــن رفتارها داشــتند نیز اصاح آن به 
ایــن پیوند کمک خواهــد کرد، لذا باید 
بــا شــفافیت کامــل و رصــد اقدامــات 
تحکیــم  بــه  مســئوان  تصمیمــات  و 

پیوندهای اجتماعی کمک کرد.

امام جمعه موقت تهران تأکید کرد

ضرورت شفاف سازی اقدامات تمامی مسئوان کشور

یادداشت

محمد سااری
قائم مقام حزب 
همبستگی



پرواز ماهان به آلمان در حال انجام است
 خبر اول اینکه،مدیر روابط عمومی سازمان هواپیمایی با 
بیان اینکه ماهان ایر ۱۵ سال است که به آلمان پرواز دارد، 
گفت: ســازمان هواپیمایی گزارشــی مبنی بر تحریم این 
ایراین از مسئوان آلمانی دریافت نکرده است.به گزارش فارس، روز جمعه 
یــک روزنامه آلمانی مدعی شــد  کشــور آلمــان پروازهــای ورودی و خروجی 
ماهان ایــر را به این کشــور ممنوع کرد. رضا جعفــرزاده، مدیر روابط عمومی 
سازمان هواپیمایی کشوری، در این باره گفت: سازمان هواپیمایی کشوری هیچ 
گزارشــی مبنی بر تحریم ماهان ایر از مســئوان کشــور آلمان دریافت نکرده 
است و سخنگوی دولت آلمان نیز در باره این ادعای روزنامه بیلد گفته است 
که نظری ندارد. وی افزود: ماهان ایر حتی قرارداد ۶ ماهه پروازهای زمستانی 

با آلمان دارد و پروازها در حال حاضر در حال انجام است. 

آزادی ۳ کارگر بازداشتی دیگر در فواد اهواز
خبــر دیگــر اینکه،وکیل برخی از کارگران گــروه ملی فواد ایران از آزادی ســه 
کارگر بازداشتی دیگر خبر داد. محمدعلی جداری فروغی در گفت وگو با ایلنا 
با بیان اینکه روز شنبه سه کارگر آزاد شدند گفت که دیروز هم سه کارگر دیگر 
آزاد شده اند. وی با بیان اینکه این کارگران همگی با قرار کفالت آزاد شده اند، 
افــزود: احتمــال آن می رود که در روزهای آینده باقی کارگران آزاد شــوند؛ به 
نظر من، آزادی کارگران بازداشتی می تواند نقطه عطفی در حل مشکات و 
رونق تولید در این مجتمع باشد. این وکیل دادگستری تأکید کرد: مطالبات 
کارگــران گــروه ملــی فواد، کامــًا صنفی  اســت و تنها گفت وگــو و مذاکرات 

می تواند راه حل مشکات باشد. 

تکذیب تعلیق همکاری کارمند گمرک
شنیدیم که،پس از ماجرای مشاجره نماینده سراوان با کارمند گمرک ایران 
و حواشــی ایجاد شــده در برخی رسانه ها و شبکه های مجازی مطرح شد که 
کارمند گمرک تعلیق شــده اســت. فارس اما بر اساس مشــاهدات میدانی 
خبرنــگار خــود خبر داده کــه دیروز »محمــد بهنیا« مأمور گمــرک در محل 
کار خود و در همان پســت حاضر بوده اســت. همچنین در رابطه با جنجال 

نماینده مجلس در گمرک تاکنون هیچ فردی بازداشت نشده است. 

پیشتازی همزمان در رشد و تخلف علمی
دست آخر اینکه،تابناک در گزارشی به پیشرفت علمی چشمگیر ایرانیان در 
ســال های اخیر و البته پدیده تخلف و تقلب علمی در ایران پرداخته است. 
بــر ایــن اســاس آن گونه که مجلــه نیچــر )Nature( در فوریــه ۲۰۱۸ گزارش 
داده، ایران از لحاظ مقاات نمایه شــده در پایگاه اســتنادی اســکوپوس بین 
ســال های ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۳، بیشترین شتاب را در تولید مقاات علمی در دنیا 
داشته است، با این حال در جمله بعد این گزارش آمده که به رغم افزایش 
تعــداد مقاات، ســؤااتی پیرامون رعایت اخاق پژوهشــی دربــاره مقاات 
منتشــر شــده از ایران وجود دارد.کدام ســؤاات؟ همان ابهاماتی که موجب 
شــده ایرانیان بیشــترین مقاات برگشــتی را در جهان داشــته باشند. آماری 
نگران کننده که برای هفدهمین کشور در رتبه بندی جهانی کشور ها از منظر 
تولیــد مقاات، بســیار نامطلوب به نظر می رســد، بویژه اگر درباره کشــوری 
مطرح شود که از منظر شتاب تولید مقاات، مقام نخست جهان را به خود 

اختصاص داده است.

 دیـــگه 
چه خبر

تقدیر روحانی از وزیر دفاع
محمــود واعظی، رئیس دفتــر رئیس جمهــوری در نامه ای 
جهــت  بــه  را  جمهــوری  رئیــس  تشــکر  و  تقدیــر  مراتــب 
صرفه جویی هــای انجــام شــده در وزرات دفاع و پشــتیبانی 
نیروهای مســلح طی ماه هــای اخیر به وزیر دفــاع اباغ کرد. به گزارش ایســنا، 
در پــی تأکیــدات رئیــس  جمهــوری در دومیــن نشســت هم اندیشــی مدیــران 
ارشــد دولت تدبیــر و امیــد در رابطه با لزوم صرفه جویی توســط دســتگاه های 
اجرایی، گزارش اقدامات وزارت دفاع به اســتحضار روحانی رســید که به دلیل 
فعالیت هــای صورت گرفته، رئیس جمهوری مراتب تقدیر و تشــکر خود را به 

وزیر دفاع اباغ کرد.

استقبال ایران از مذاکرات یمنی- یمنی
رئیس شورای راهبردی روابط خارجی گفت: قبول مذاکره از سوی عربستان به 
عنــوان رهبر ائتاف متجاوز به یمن خود یک پیــروزی برای نیروهای مقاومت 
انصــاراه به حســاب می آید. ســید کمال خــرازی در گفت وگو با مهــر پیرامون 
نتایج به دست آمده از مذاکرات یمن و مواضع ایران در قبال آن، اظهار داشت: 
جمهوری اســامی ایران از مذاکرات صورت گرفته در اســتکهلم استقبال کرده 

است، چرا که این موضوع نشان دهنده اقتدار ملت یمن است.
وی با بیان اینکه قبول مذاکره از ســوی عربســتان به عنوان رهبر ائتاف متجاوز 
به یمن خود یک پیروزی برای نیروهای مقاومت انصاراه به حســاب می آید، 
تصریح کرد: امیدواریم توافقات حاصل شده در مذاکرات سوئد استمرار داشته 
باشد و در نهایت این مردم یمن باشند که بتوانند تعیین کننده سرنوشت کشور 
خود باشند.خرازی بیان کرد: جمهوری اسامی ایران از مذاکرات یمنی یمنی و 
به دست آمدن نتایج مثبت از آن در راستای ایجاد صلح، ثبات و امنیت در آن 

کشور همواره استقبال کرده و خواهد کرد. 
رئیــس شــورای راهبــردی روابــط خارجــی در پایان خاطرنشــان کرد: دســتگاه 
دیپلماسی کشور در تاش است در جهت حمایت از ملت یمن اقدامات ازم 

را تداوم بخشد تا مردم یمن بتوانند به خواسته خودشان دست یابند.

هیچ نیروی رسمی ایرانی در عراق حضور ندارد
یکی از اعضای حزب دموکراتیک کردســتان عراق با اشــاره به گفت وگوی وزیر 
خارجــه امریکا و نخســت وزیر عراق و همچنین تصمیم امریــکا برای خروج از 
ســوریه گفت: هیچ گونه نیروی رسمی ایرانی در عراق حضور ندارد. به گزارش 
ایســنا، »ماجد شــنکالی«، عضو حزب دموکراتیک کردستان عراق در گفت وگو 
با شــبکه ماهواره ای دجلــه در رابطه با ادعای حضور نیروهــای ایرانی در عراق 
گفت: برخی افراد داوطلب ایرانی عضو الحشدالشعبی عراق هستند اما هیچ 
گونه نیروی رسمی ایرانی حضوری مانند حضور نیروهای امریکایی و یا برخی 
مجموعه های عراقی در سوریه که بدون موافقت دولت است، در عراق ندارند. 

اصاح طلبان از دولت جدا نیستند
دبیــرکل حــزب اراده ملت ایران مصالح و منافع ملــی را اولویت اصلی جریان 
اصاح طلبی در کشور دانست و گفت: انتقادها به معنای جدایی اصاح طلبان 
از دولت نیســت. احمد حکیمی پور در گفت وگو بــا ایرنا با بیان این که اختاف 
نظــر و نقــد همــواره یــک فرصــت اســت نــه تهدیــد، اظهــار داشــت: اگــر چه 
اصاح طلبان از عملکرد برخی از بخش های دولت انتقاد دارند و نظرات خود 
را نیــز بیــان می کنند، امــا این نظرها به معنای خالی کردن پشــت دولت و کنار 

گذاشتن دولت نیست. 
دبیــرکل حزب اراده ملت ایران تأکید کــرد: نباید بیان انتقاد و نظرات مختلف 
اصاح طلبــان را بــه منزلــه جدایی آنهــا از دولت تلقــی کرد و همچنیــن از آن 
طــرف نباید با طرح نظرات خام، بهانه به دســت مخالفــان دولت و مخالفان 
اصاح طلبــان داد. حکیمی پــور توصیه کرد: دامن زدن بــه این تفکر که دولت 
نیــازی به نیروهای سیاســی و اجتماعی ندارد و خودبنیاد اســت و هر توان و هر 
سبدی از آرا که دارد متعلق به خودش است، خوب نبوده و حساسیت برانگیز 

است.  
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عقا در حصار افراطی ها
بعــد از ۱4 ســال، اولیــن اصاح طلبــی 
بــود کــه توانســت بــر صندلی ریاســت 
کمیسیون فرهنگی مجلس تکیه بزند، 
اصاح طلبــی که کنش سیاســی اش در 
مجلس دهم با یک مفهوم گره خورده 
اســت: »گفت وگوی ملی«. پیشــنهادی 
کــه احمــد مازنی یــک ســال و نیم قبل 
مطــرح کرد و حاا به »ایــران« می گوید 
بزرگ تریــن مانع آن تــرس رهبران دو 
جریان سیاسی کشور از افراطیون است. 
افراطیونــی کــه در دو جناح کشــور برای 
همنشینی مسالمت جویانه  بزرگان دو 
جریان حاشیه ســازی می کنند. با وجود 
این مازنی همچنان امیدوار به پیگیری 

این پروژه است.
»ایــران«  بــا  خــود  گفت وگــوی  در  او 
همچنین نگاهــی نه چنــدان مثبت به 
کارآمدی مجلس دارد و معتقد اســت 
که مجلس نتوانسته خود تبدیل به یک 
نهــاد قدرتمند شــود و از همین رو بعد 
از گذشــت ۱۱6 ســال از مشــروطه هنــوز 
دنبال مدرس ها می گردیم تا بلکه تک 

چهره ها کاری از پیش ببرند.

***

ایــن روزهــا بحــث کارآمــدی مجلــس 
و  ســال  دو  از  پــس  شــما  شــده؛  مطــرح 
نیــم نمایندگــی مجلس کارآمــدی نهاد 
ارزیابــی  چطــور  را  ایــران  در  پارلمــان 

می کنید؟
سؤال خیلی کلی است. من فکر می کنم 
مجلــس در همیــن چارچــوب قانــون 
اساســی می تواند بســیار بیشــتر اثرگذار 
باشــد. وقتی از این موضع نگاه می  کنم 
نمــره خوبــی بــه آن نمی دهــم. مثــًا 
مــا در ایــن مجلــس به لحاظ جلســات 
کارشناسی و فنی بسیار ضعیف هستیم 
اکثــر تصمیمــات در صحــن گرفتــه  و 
می شــود. از دل این شیوه اداره مجلس 
کارآمدی بیرون نمی آیــد. کارگروه های 
تخصصــی مجلــس ما به لحاظ ســهم 
تأثیرگــذاری ضعیف هســتند و باید در 
ایــن شــیوه تجدیدنظــر شــود. از جهت 
دیگــر این کــه نظــام انتخابات مــا از دو 
جهــت ایــراد دارد. یکــی این کــه نظــام 
انتخاباتــی مــا در مجلــس اکثریــت ۲5 
درصــد اســت که ایــن یعنــی در خیلی  
جاهــا نمایندگانــی انتخــاب می شــوند 
کــه 75 درصــد رأی دهنــدگان بــه آنها 
رأی نداده اند. ایــن باید تبدیل به نظام 
تناســبی شــود. بعــد هم این کــه ما تک 
مجلســی هســتیم و مجلــس شــورای 
اســامی هــم مجلــس عــوام اســت و 
خواص. یعنی هــم باید برای توده های 
مردم برنامه های روزمره بدهد و هم در 
سطح ملی قانونگذاری می کند. این که 
نماینــده در صحن نشســته و بیشــتر با 
موبایلش مشغول است حاصل همین 
ساختار اســت که او را شــبیه یک عامل 
کارپــردازی منطقــه ای در مرکــز کــرده 

است.
باید چه کنیم به نظر شما؟

یکــی این که باید نظام پارلمان شــهری 
را تقویــت کنیم و به آن اختیار بدهیم و 
مجلس شــورای اسامی بشود مجلس 
خواص. همینطور مســأله بعدی نظام 
انتخاباتــی ما موضوع نوع رســیدگی به 
صاحیت ها اســت. این مــورد هم باید 
قطعــاً حل و اصاح شــود. ما می بینیم 
که تعداد زیادی یکدفعه رد صاحیت 
می شوند و بعد با ابی و پیگیری باعث 
ســوء اثر می شــود و در نهایــت هم چند 
رد صاحیــت شــده بــرای کشــور باقــی 
می مانند که تبدیل به مسأله برای کشور 
می شــود و خروجی اش شاید این باشد 
که اگر برخی تأیید صاحیت می شدند 
بــرای کشــور بهتــر بــود. امــا بــا لحــاظ 
همــه ایــن مــوارد و مســائل به نســبت 
شــرایط و مقتضیات در این مجلس ما 
عملکردهایی داشــته ایم که قابل دفاع 

است.
در قیاس با بقیــه بخش های حاکمیت، 
کارآمــدی  نمــودار  کجــای  را  مجلــس 

می دانید؟
نهاد مجلس به لحاظ کارآمدی بیشــتر 
قائــم بــه افراد اســت. مثــًا اگــر رئیس 
مجلس فردی مثل هاشمی رفسنجانی 
اســت  امــور  رأس  در  مجلــس  باشــد، 
آقــای  وقتــی  می زنــد.  را  اول  حــرف  و 
حدادعادل باشــد یک وضعیــت دارد، 
آقای کروبی باشــد یک وضعیــت دارد 
و همینطــور الی آخر. به هر حال رئیس 
در کارآمدی مجلس خیلی مؤثر است. 

حســن مجلس این اســت که قدرت در 
آن میــان ۲9۰ نفــر تقســیم شــده و این 
امکان اســتبداد را می گیــرد. اما عیبش 
در ایــن اســت که ایــن افراد هر کــدام از 
جایی با پیشــینه ای آمده اند و ما هم که 
ساختار حزبی نداریم، طبعاً هر کس به 
سمتی کشیده می شود. به همین دلیل 
قدری حرکت جمعی سخت می شود. 
به صورت جمعی مجلس نمره خوبی 
در کارآمــدی ندارد ولــی به صورت تک 
ســتاره ها و افراد انفرادی می شود موارد 
مثبــت را دیــد. یعنــی گاهی احســاس 
می شــود یــک نفــر می توانــد بــودن یــا 
نبودنش در مسأله ای تأثیر بگذارد و این 
به نظر من شاخص خوبی نیست که ما 
امروز بعد از ۱۱6 ســال بعد از مشروطه 
همچنان دنبــال مدرس هــا می گردیم 
که تک چهره ها بیایند گره گشــا باشند. 
این یعنی ما نتوانســتیم نهاد قدرتمند 
بســازیم که نگران نبــودن تک چهره ها 

نباشیم.
در قیاس بــا بقیه دســتگاه ها، مجلس را 

کجای کار می بینید؟
شــاخص  لحــاظ  بــه  دهــم  مجلــس 
عقانیــت در قیــاس با مجالــس قبلی 
فکــر می کنم نمره خوبــی می گیرد و در 
جای مناســبی قــرار دارد. مجلس دهم 
حد وسط مجالســی است که تند بودند 
یا دچار خمودگی شده بودند. در قیاس 
با بقیه دســتگاه  ها هم من فکر می کنم 
که مجلــس اقتــدار ازم را نــدارد. برای 
این که احســاس می کنیم اگر به صورت 
فردی بخواهیم وارد مثًا حیطه فســاد 
بشــویم، اگر فســاد مربوط به نهادی که 
مجلس نمی تواند مستقیماً از آن سؤال 
کند، اینجا مجلس دیگر جایگاه خود را 
ندارد. مثًا ما می خواستیم از شهرداری 
امــا  تهــران تحقیــق و تفحــص کنیــم 
یــک اراده محکم نگذاشــت این اتفاق 
بیفتــد. وقتــی بحــث شــهرداری آنطور 
اســت وضعیــت نهادهــای قدرتمندتر 

مشخص است.
چه اراده ای بود؟

ابی های قدرت بود دیگر.
سر آن امتیاز دادند؟

بــه شــکل های  اراده  بــه هــر حــال آن 
مختلف تأثیر گذار اســت. مــا هم کامًا 

حس کردیم این اراده وجود دارد.
اراده از کجا بود؟

بــه هر حال حوزه قدرت در ایران متکثر 
متعــددی  بخش هــای  و  دیگــر  اســت 
داریم. شــما می بینید در دانشــگاه یک 
را  چیــزی  بســیجی  ســاده  دانشــجوی 
مطرح می کند اما می بینید پشت او یک 
اتفــاق جنــگ روانی فعال اســت که اگر 

فان نماینده آمد فان چیز را بگو.
مشــخصاً سؤالم این اســت که آیا به جز 
شهرداری، از جاهای دیگر هم به نفع این 

مجموعه ابی شد؟
بلــه، قطعــاً. ما کامــًا احســاس کردیم 
که ایــن اراده از جاهای مختلف تقویت 
می شود. یا ســؤال از رئیس قوه قضائیه 
را ببینید ما باید اگر سؤالی داریم از وزیر 
دادگســتری بپرســیم. خب این نظارت 

مشخصاً راه به جایی نمی برد.
مثــاً در همین مورد ســؤال از مســئوان 
ارشد دســتگاه قضایی مشــکل را در کجا 

می بینید؟ قانون اساسی مشکل دارد؟
بــه نظــر مــن مشــکل قانــون اساســی 
مــا  موضوعــه  قوانیــن  بلکــه  نیســت 
مشــکل دارد کــه مجلــس بــه خــودش 
جــرأت نــداده وارد حیطــه ای بشــود که 
مربــوط بــه رئیس قــوه قضائیه اســت. 
در همین مــورد وقتی ســؤال به صحن 
جریانــی  می شــود  احســاس  می آیــد 
حاکــم می شــود کــه نمی گــذارد ســؤال 
نماینــده به نتیجه برســد. یــا مثًا حتی 
ســؤال از رئیس جمهوری یا اســتیضاح 
وزیــر هم که مطرح می شــود همینطور 
اســت. ابی هایــی انجــام می شــود کــه 
نمایندگان منصرف شــوند. این دست 
تاش هــا شــاید طبیعی باشــد از طرف 
آن دستگاه ها اما مجلس را از کارآمدی 

می اندازد.
من می خواهم از صحبت شما برداشتی 
بکنــم؛ در نظام هــای حقوقی پیشــرفته 
و  برنامه می دهنــد  کــه  هســتند  احــزاب 
سیاســتمداران را در آن مســیر هدایــت 
می کنند. اینجا چــون حزب قوی نداریم 
روابــط  ابی هــا،  چارچــوب  در  افــراد 
شخصی، فشار پذیری و... اقدام می کنند. 

اینطور است؟
بله قطعاً همین است. یکی از حلقه های 
مهم دموکراسی تحزب است. در قانون 
اساســی منعــی بــرای تشــکیل حــزب 
نداریــم امــا در عمــل اراده ای هم برای 
ساخت احزاب قدرتمند نداریم. دایل 

آن هــم زیــاد اســت. اآن در دو جریــان 
سیاسی کشــور هر کس بخواهد سهمی 
بگیــرد یــک حــزب تشــکیل می دهد تا 
در تصمیم گیری هــا ســهم بگیــرد. این 
روش درســتی نیست و منجر به برنامه 
مدون و مطالعه درباره شئون مختلف 
اداره کشــور نمی شــود. همین می شــود 
که افراد تا دم در پارلمان با لیست امید 
می آیند اما بعد از آن مدعی می شــوند 

ما خودمان رأی آورده ایم.
اتفاقاً اینجا می خواستم درباره موضوع 
فراکسیون امید بپرســم. این فراکسیون 
را شــما چقــدر کارآمــد می دانیــد؟ اآن 
اصاح طلبی در حالتی است که به نظرم 
تا اآن تجربه نکرده است؛ آنها از منتقد 
وضع موجــود، مدافــع وضــع موجود و 
حتی مخالفان نظام طعنه می شــنوند. 
خیلی هــا می گویند قســمت عمده این 
وضعیت حاصــل عملکرد فراکســیون 

امید است. چقدر این را قبول دارید؟
من معتقــدم در میان فراکســیون های 
فراکســیون  موفق تریــن  مجلــس 

مجموعه امید است.
در مقایسه با سطح انتظارات مردم چه؟

کــه  دیــد  بایــد  انتظــارات  ســطح  در 
انتظــارات در دو حــوزه بیــش از حــدی 
ایجــاد شــد.  بــود،  واقــع  کــه در عالــم 
یــک مرحلــه در ایــام انتخابــات بود که 
جامعــه فکــر می کــرد جریان امیــد اگر 

وارد مجلس بشــود، شــق القمر می کند 
و شــعارهای انتخاباتــی داده شــد کــه 
برخــی بن بســت ها شکســته می شــود. 
مضافــاً اینکــه ائتــاف انتخاباتی ســال 
9۲ بــه انتخابــات 94 کشــید و آنجــا این 
تصــور بــه وجود آمد کــه حــاا دو قوه با 
هم هماهنگ شــده اند و این یعنی یک 
قدرت بزرگ برای حل مشــکات کشور 
و فایــق آمــدن بــر بقیه نیروهــا. مرحله 
بعــد که انتظــارات باا رفــت جایی بود 
که برخی نمایندگان مجلس رفتارهای 
تنــدی از خــود بــروز دادنــد کــه افــکار 
عمومــی گفــت نماینده واقعــی یعنی 
ایــن. در حالی که اواً نگاهــی که قبل از 
مجلس مطرح بود این بود که مجلس 
دهم در قیاس با مجلس نهم متفاوت 
باشــد. در مجلس نهم عناصــر تندرو و 
افراطی بودند که مانع تراشی می کردند 
در کار توســعه کشــور. هدف این بود در 
مجلــس دهــم آن افراد نیاینــد یا کمتر 
بیایند. خب در این موفق بودیم. یعنی 
در هدف ســلبی موفق بودیم. در هدف 
ایجابی تقریباً موفق بودیم که توانستیم 
مجلــس  در  بــزرگ  فراکســیون  یــک 
تشــکیل دهیم. ولی این فراکسیونی که 
لیســت آن ۱۸۰ نفر بود بعد از تحوات 
داخــل مجلــس یــک دفعــه شــد یــک 
لیست ۱۱۰ یا ۱۱5 نفره. بعد از انتخابات 
هیأت رئیســه سال اول باید دست همه 
می آمد که چه خبر است. کاندیدا شدن 

آقای عارف در سال اول نشان داد که ما 
۱۸۰ نفر نیســتیم و باید انــدازه آن توقع 

داشته باشیم.
شــنیده ایم.  بارهــا  را  روایت هــا  ایــن 
مــن می خواهــم چیــز دیگری بپرســم؛ 
بــه هــر حــال مــا در مجلــس قبــل 7-8 
اصاح طلب داشــتیم و امــروز حداقل 
110 نفــر داریم. ســؤال این اســت؛ چقدر 
ایــن مجلس نســبت بــه مجلــس قبل 
بر اســاس ایــن تغییــر تــوازن، خروجی 

اصاح طلبانه تری داشته است؟
مجلــس قبــل کــه مــردم می دانســتند 
اســت،   چقــدر  اصاح طلبــان  تعــداد 
توقعــی هــم نداشــتند. آنهــا اگــر یــک 
کار کوچکــی هــم می کردنــد در جامعه 
برجســته می شــد. می گفتنــد اینهــا در 
شــرایط ســخت دارند کار می کننــد. اما 
از ایــن مجلــس توقع مجلــس اکثریت 
ایجاد شــده و به آن دامن زده می شود. 
اتفاقــاً در میان طیف های اصاح طلب 
هــم به ایــن توقع دامــن زده می شــود. 
امــروز اصولگرایــان نیســتند کــه دارنــد 
فراکســیون امیــد را تخریــب می کننــد، 
ایــن جرگه های مختلــف اصاح طلبی 
است که فراکســیون امید و حتی دولت 
را تحت عنوان انتقاد، تخریب می کنند.

شــما  بدانــم  می خواهــم  مــن  ببینیــد 
کارهــای  چــه  عمــل  در  و  زمیــن  روی 

اصاح طلبانه تری انجام دادید؟

آن چیزی که اتفاق افتاده این اســت که 
در مجلــس دهم فراکســیونی تشــکیل 
شــده که جلوی افراط و تفریط را بگیرد. 
در برخی مقاطع و مجالس ما توقعات 
را به صــورت غیر واقعی باا بردیم، اما 
نتوانســتیم به آن پاســخ دهیم و نتیجه 
آن شــد انفعــال ســال۸۲ و ۸4. عبرتی 
که از آن دوران گرفتیم این بود که اولین 
دســتاورد جریان اصاحات در مجلس 
دهم این شد که نه موضع انفعال دارد 

نه افراط.
این باز شــد یک دستاورد ســلبی، یعنی 
کاری کــه می خواهید نشــود. روی موارد 
ایجابی چه کارنامــه ای وجود دارد. کدام 
قانــون اصاح طلبانــه را داریــم در ایــن 
مجلس؟ یا کــدام نظارت اصاح طلبانه 
را داشــتیم؟ یعنی تعداد اصاح طلبان 
مجلــس وقتــی 10 برابــر شــده آیــا کنش 
شــده  برابــر   10 هــم  آن  اصاح طلبانــه 

است؟
نه، آن اتفاق نیفتاده اســت. برای اینکه 
گفته اند یکی مرد جنگی به از صد هزار. 
البته من اعتقاد ندارم که اصاح طلبان 
این مجلس سرباز هستند، چون برخی 
از چهره هــا کــه رد صاحیــت شــدند، 
ایــن کــم لطفی را داشــتند که مــا ژنرال 
بودیــم و اینها کــه رفتند ســرباز. ولی به 
صورت جمعی چون ما ســه فراکسیون 
بدون اکثریت هستیم، هر جا بتوانیم از 
دیگران طرفــدار بگیریم، امری را پیش 

می بریم و این وضعیت قدری خروجی 
را از حالت اصاح طلبانه خارج می کند. 
بــه اینهــا هم بایــد اضافــه کــرد تفاوت 
نگاه هایــی را کــه از خــارج بــه مجلــس 
تحمیــل می شــود و باز هــم خروجی را 

متأثر از خود می کند.
اان  اصاح طلبانــه  دیــدگاه  یــک  از 
مجلس باید به چه مواردی جواب بدهد 
کــه باعــث کاهــش ناامیــدی در اقشــار 

مختلف مردم شود؟
من معتقدم ما در فراکسیون امید باید 
بــرای پاســخ دادن بــه جنگ نــا برابری 
کــه علیــه ایــن مجموعــه شــکل گرفته 
و تخریــب جریــان اصاحــات و حتــی 
نهاد مجلس را هم در دســتور کار دارد، 
گــزارش عملکرد دو ســال و نیم قبل را 
ارائــه دهیم. گــزارش عملکرد تک تک 
عملکــرد  گــزارش  همــراه  بــه  افــراد 
جمعی. به نظر من معدل عملکردها 
در این خصوص قابل قبول است. ثانیاً 
در ادامــه اولویت هایــی کــه بــرای ادامه 
مســیر داریم باید بــه مرور وارد دســتور 
کار شــویم. کارشناســانی کــه مجلس را 
می شناســند معتقدنــد از ســال دوم به 
بعد باید کار مجلس به ســمت نظارت 
بــرود. در این موقعیــت باید طرح های 
قابل دفاع در حوزه های مختلف هدف 
قــرار بگیرند. حتی اگــر رأی هم نیاورند 
فراکسیون باید اعام کند که این تاش 

را کــردم امــا نشــد. مثــًا اان طرح عفو 
عمومی را ما داریم که می تواند تبعات 
اقتصــادی، سیاســی و اجتماعی بســیار 
مثبتــی داشــته باشــد و باعث برگشــت 
بســیاری از ایرانیــان مهاجــرت کــرده از 
کشــور بشــود. یا طــرح آزادی تجمعات 
را خــود مــن تهیــه کــردم امــا خــب کار 
آن در کمیســیون کنــد پیــش مــی رود و 
آقای اریجانی باید برای تســریع در آن 
دســتوری به کمیســیون بدهــد. بعد ما 
در بســیاری از موارد با موضوع بار مالی 
مواجه هســتیم کــه نماینــده نمی تواند 
طــرح بدهد و دولت بایــد ایحه بدهد. 
یعنــی مــا دو محدودیــت داریــم؛ یکی 
باید اکثریت را داشــته باشــیم و دیگری 
بایــد مواظب بار مالی باشــیم که طرح 

ما رد نشود.
شــما قبول دارید کــه ایــده دوری گزیدن 
از صنــدوق رأی در میــان کســانی کــه به 
لیســت امید رأی دادند یا ایــن دولت را 

انتخاب کردند، در حال گسترش است؟
خب که چی؟ فــرض بگیرید من قبول 

دارم.
می خواهم بپرسم با همین امکاناتی که 
دارید چه می توانید بکنید که فضا به نفع 
تقویت نهاد انتخابات و شیوه مراجعه به 

صندوق رأی دوباره تغییر کند؟
مــن معتقــدم باید بــه درک مشــترکی 
از مســأله یا مســائل ایران برسیم. بعد 
هــم بتوانیــم بــه راه حل های مشــترک 

برســیم و اولویت های خود را هم راستا 
کنیم. راه آن هم گفت و گوی ملی است 
کــه آن را مطــرح کردیم و تــا جایی هم 
پیش بردیم. اما حتــی در مورد مفهوم 
خــود گفت وگــو هــم هنــوز به اشــتراک 
نظر نرسیده ایم. خیلی ها فکر می کنند 
گفت وگو یعنی مناظــره؛ یعنی اینکه با 
بحث کــردن ســعی کنیم منطــق خود 
را بــر دیگری فائــق کنیم یــا برخی فکر 
می کننــد یعنی مذاکره بــه این معنا که 
شما نفعی ببرید یا من نفعی ببرم. اما 
گفــت و گو یعنی کشــف حقیقت بدون 

تعصب.
موانع این کار چقدر جدی است؟

مانــع اصلــی گفت وگو نگرانــی عقای 
قوم از عناصر افراطی و تأثیر آنها است 
کــه زور دارند امــا عقل ندارنــد. عناصر 
افراطی که برای دستمالی قیصریه را به 
آتش می کشند و بســیاری از ارزش ها را 
وجه المصالحه خودشان قرار داده اند. 
عقــای اصاح طلــب و اصولگرا گرفتار 

این عناصر افراطی هستند.
این افــرادی کــه می گویید واقعــاً اینقدر 
رهبــران  می تواننــد  کــه  دارنــد  قــدرت 
ریشــه دار دو جریــان اصلــی سیاســی را 
از خــود متأثــر کنند یــا بــه عبارتی کنش 
سیاسی این رهبران را گروگان رفتار خود 
بگیرنــد؟ آیا امــکان منفعل کــردن آنها 

وجود ندارد؟
 ۸۸ حــوادث  کــه  داشــت  وجــود  اگــر 
نمی بایست تبدیل به یک بازی باخت 
– باخــت بشــود که همچنــان دامنه آن 
بعــد از ۱۰ ســال ادامــه دارد. اگــر امکان 
منفعل کردن آنها بود که نمی بایســت 
مناســب  و  پیشــرفت  بــه  رو  دوران 
دولت  هــای هفتــم و هشــتم منتهی به 
ظهور احمدی نژاد بشــود و یــا اینکه اگر 
چنین قدرتی بود که نمی بایســت سال 
قبل ما آن اتفاقات دیماه را می دیدیم. 
عقانیتی که باید بر جامعه حاکم شود 
را همواره عناصر افراطی از مســیر خود 
خارج می کننــد. مثا در ۱6 آذر امســال 
من به چند دانشگاه رفتم و یک مسأله 
مشــهود این بــود که فضای دانشــگاه را 
تبدیل کرده اند به فضایی که یا باید نگاه 
پادگانــی بــه آن داشــت و طبق دســتور 
عمــل کــرد، یا بایــد نقطــه آغــاز نوعی 
آنارشیســم و اعتــراض با چشــم بســته 
باشد. یعنی اعتراض به هر چیزی بدون 
فکر کــردن. به هــر حال ایــن افراطیون 
دارای نفوذ هستند و زیست آنها در یک 
جامعه دوقطبی معنا پیدا می کند و در 
مــواردی هم ابزار فشــارهای قوی دارند 
که می توانند رهبران سیاسی را تخریب 
کنند. ما اان جلسات گفت و گوی ملی 
را که داریم تاش می کنیم تا رســانه ای 
نشــود به ایــن دلیل که عناصــر افراطی 
قطعاً مســائلی را مطــرح می کنند مثل 
اینکه فــان اصاح طلب چرا کنار فان 
ایــن  بعــد ســر  و  اصولگــرا می نشــیند 

حاشیه های بزرگ ایجاد می کنند.
آیــا قبول دارید کــه این افــراد دارای یک 
نفــوذ حقوقــی هســتند کــه می توانند با 
فراغ بــال اقــدام کننــد و مثاً هــر وقت 
خواســتند تجمــع کنند، تهمــت بزنند، 

مراسم به هم بریزند و از این قبیل کارها؟
اینها نفوذ حقوقی ندارند، نفوذ حقیقی 
دارند. یک زمانی دو دانش آموز بودند، 
یکــی از دیگری پرســید پدرت چــه کاره 
اســت. گفــت نماینــده مجلس اســت. 
پرســید چه کاری انجام می دهد. پاسخ 
داد قانون وضــع می کند. بعد این یکی 
پرســید پدر تو چه کاره است. گفت آژان 
اســت. پرســید یعنی چه می کند. گفت 
وظایــف ژاندارمــری را انجــام می دهد. 
بعــد ایــن گفت پــدر من مهم تر اســت 
چــون قانونگــذار اســت. بعــد آن یکــی 
گفت پدر مــن ۲ تومن می گیرد و قانون 
پــدر تو را زیر پــا می گذارد. کســانی که از 
نگاه هــای فراقانونی برخوردار هســتند، 
اســتفاده از رانت قانون را یاد گرفته اند. 
آنهایــی که یــاد گرفته اند تحریــم را دور 
بزننــد بهتــر از آن یــاد گرفته انــد قانون 
را چطــور دور بزنند. آنهــا در حوزه های 
مختلــف فرهنگی، اجتماعی، سیاســی 
و اقتصادی کشــور نفوذ پیــدا می کنند و 

شکستن قانون برای آنها هزینه ندارد.
امید دارید این جلسات گفت وگوی ملی 

طی یکی دو سال آینده به جایی برسد؟
اان به نظرم به جایی رسیده.

یعنی نتیجه عملی آن را ببینیم.
ببینید هدف گفت وگوی ملی در مســیر 
آن تعریــف می شــود، اان دارد تبدیــل 
به گفتمان غالب در کشــور می شود و از 
سیاســیون زیــادی از عقای مختلف به 
خــود من گفته اند که مــا باید همین راه 

را برویم.

اخبار

ران
/ ای

ان 
فش

 زرا
سام

یرح
ام

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس از دشواری های گفت وگوی ملی و کارآمدی مجلس می گوید

ë  در این مجلس به لحاظ جلسات کارشناسی و فنی بسیار ضعیف هستیم و اکثر تصمیمات در صحن گرفته
می شود. از دل این شیوه اداره مجلس کارآمدی بیرون نمی آید

ë  باید نظام پارلمان شــهری را تقویت کنیم و به آن اختیار بدهیم و مجلس شــورای اســامی بشود مجلس
خواص

ë  امــروز اصولگرایان نیســتند که دارند فراکســیون امیــد را تخریب می کنند، ایــن جرگه های مختلف اصاح طلبی اســت که
فراکسیون امید و حتی دولت را تحت عنوان انتقاد، تخریب می کنند

ë  خیلی ها فکر می کنند گفت وگو یعنی مناظره؛ یعنی اینکه با بحث کردن ســعی کنیم منطق خــود را بر دیگری فائق کنیم یا
برخی فکر می کنند یعنی مذاکره به این معنا که شــما نفعی ببرید یا من نفعی ببرم. اما گفت و گو یعنی کشــف حقیقت بدون 

تعصب
ë مانع اصلی گفت وگو نگرانی عقای قوم از عناصر افراطی و تأثیر آنها است که زور دارند اما عقل ندارند
ë  کسانی که از نگاه های فراقانونی برخوردار هستند، استفاده از رانت قانون را یاد گرفته اند. آنهایی که یاد گرفته اند تحریم را دور

بزنند بهتر از آن یاد گرفته اند قانون را چطور دور بزنند
ë  هدف گفت وگوی ملی در مسیر آن تعریف می شود، اان دارد تبدیل به گفتمان غالب در کشور می شود و از سیاسیون زیادی از

عقای مختلف به خود من گفته اند که ما باید همین راه را برویم

نیم نگاه

احسان بداغی
خبرنگار پارلمانی
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تصمیم
ســـازی

تاب آوردیم
اقتصاد  ایران در 50 روزگی اعمال تحریم ها

 میلیارد تومان
اعتبار برای بازآفرینی شهری

عضو هیأت مدیره شرکت بازآفرینی شهری گفت: 
به دنبال جذب ۲۱۵۰ میلیارد تومان از محل منابع 

صندوق توسعه ملی برای اجرای طرح ملی بازآفرینی 
شهری هستیم. 

۲۱۵۰
 درصد

رشد ورودی آب سدهای کشور
طبق گزارش های ثبت شده از سوی وزارت نیرو، 

میزان پر بودن مخازن سدهای کل کشور ۴۷ درصد 
گزارش شده که نسبت به سال آبی گذشته، ۶ درصد 

افزایش را نشان می دهد. 

۶
 هزار 

حلقه چاه  غیرمجاز در کشور
دبیر اجرایی طرح احیا و تعادل بخشی 

آب های زیرزمینی گفت: تعداد چاه های 
غیرمجاز کشور به حدود ۳۲۰ هزار حلقه 

رسیده است. 

۳۲۰
 درصد

کاهش بدهی خارجی ایران
بر اساس آخرین آمار بانک مرکزی حجم 

بدهی های خارجی ایران در هفت ماه نخست 
امسال نسبت به ابتدای سال با حدود ۱۰.۷ درصد 

کاهش روبه رو بوده است. 

۱۰/7 گام نخست کاهش نرخ سود بانکی
گروه اقتصادی/ با تصویب شورای پول و اعتبار پرداخت سود 
ســپرده های ســرمایه گذاری کوتاه مدت از ابتــدای بهمن ماه 
ســال جاری از روزشمار به ماه شمار تغییر خواهد کرد. با این 
اقــدام نخســتین گام بــرای کاهش نرخ ســود های بانکی که پیش از این از ســوی 
رئیس کل بانک مرکزی مطرح شده بود؛ برداشته شد. بر اساس بخشنامه جدید 
بانک مرکزی که روز گذشــته به شبکه بانکی کشور اباغ شد، از این پس بانک ها 
حق ندارند به سپرده های کوتاه مدت سود روزشمار پرداخت کرده و باید ضوابط 
جدید را برای پرداخت سود به این سپرده ها رعایت کنند. شورای پول و اعتبار در 
هزار و دویســت و شصت و دومین جلسه خود در ۲۰ آذرماه سال جاری تصویب 
کــرد که معیــار پرداخت ســود ســپرده های ســرمایه گذاری کوتاه مدت عــادی از 
روزشمار به ماه شمار تغییر یابد؛ به  گونه ای که حداقل مانده حساب در ماه مبنای 

محاسبه سود سپرده های مزبور باشد.
در ایــن جلســه، همچنین مقرر شــد که یک ماه پس از تاریــخ اباغ مصوبه و 
تمهیــد مقدمات و زیرســاخت های ازم در شــبکه بانکی کشــور، طی آن مقطع 
زمانــی، مراتــب در بانک هــا و مؤسســات اعتبــاری غیربانکــی بــه اجــرا درآیــد.
شــورای پول و اعتبار بانک ها و مؤسســات اعتباری غیربانکــی را موظف کرده که 

اطاع رسانی ازم را در این خصوص به سپرده گذاران خود انجام دهند.
تصویب تغییر پرداخت ســود ســپرده های کوتاه مدت از روزشــمار به ماه شــمار 
در حالی اســت که بر اساس بخشنامه متعدد شــورای پول و اعتبار در جلسات و 
سال های گذشته، در حال حاضر حداکثر نرخ سود علی الحساب برای سپرده های 
کوتاه مدت عادی ۱۰ درصد ساانه است.بدین ترتیب شورای پول و اعتبار بدون 
این که نرخ سود سپرده های کوتاه مدت را تغییر دهد، مبنای محاسبه آن را تغییر 

داده است.
بر اســاس بخشنامه بانک مرکزی، سود ســپرده های کوتاه مدت تنها در صورتی 
باید به حساب سپرده گذار واریز شود که برداشتی از این حساب در طول ماه انجام 
نشــده باشــد. تا پیش از این مصوبه، بانک ها حتی در صورت واریز و برداشت به 
حساب های کوتاه مدت، سود روزشمار را در پایان هر ماه به حساب سپرده گذاران 
واریــز می کردنــد. بانــک مرکــزی با اباغ این بخشــنامه بــه بانک ها تأکیــد کرده 
اســت که این نهاد عاوه بر رصد عملکرد شــبکه بانکی در این خصوص، نحوه 
عمل شــرکت های پشــتیبانی فناوری اطاعات بانک ها و مؤسســات اعتباری را 
نیز تحت پایش خواهد داشــت و در صورت مشــاهده و کشــف هرگونه مغایرت 
یــا هرگونه اقدامی که منجر به کتمان یا غیرواقعی جلــوه دادن رویدادهای مالی 
شــود، شــرکت های مذکور در فهرست اشــخاص فاقد شــرایط و صاحیت ازم 
برای همکاری با شبکه بانکی کشور قرار خواهند گرفت. چندی پیش، عبدالناصر 
همتی، رئیس کل بانک مرکزی با هشــدار جدی به بانک ها اعام کرده بود که با 
بانک ها و مؤسساتی که سود بیش از ۲۰ درصد به سپرده ها بدهند، برخورد جدی 

خواهد کرد.
این تصمیمات شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی که در راستای کاهش نرخ سود 
پرداختی به سپرده های بانکی گرفته می شود، پیش زمینه ای برای اصاح نظام 
بانکی و ناترازی بانک هاســت، چراکه همتی گفته بود بانک ها با پرداخت ســود 
باا به سپرده ها نمی توانند آن را تأمین کرده و این کار سبب اضافه برداشت آنها 
می شــود. با این حال و درشــرایطی که مصوبه قبلی شورای پول و اعتبار حداکثر 
ســقف سود پرداختی به سپرده های بانکی را ۱5 درصد تعیین کرده بود، هشدار 
رئیس شورای پول و اعتبار درخصوص برخورد با سودهای باای ۲۰ درصد نشان 

دهنده نرمش بانک مرکزی درشرایط ویژه اقتصادی است.

گروه اقتصادی

ترامپ در تاریخ 5 نوامبر 2018 از تحریم های جدید علیه ایران رونمایی کرد.

ترز
روی

س: 
عک

»اقتصاد ایران از تحریم ها آســیب می بیند اما به احتمال 
زیاد بر طوفان تحریم ها غلبه می کند.« نزدک، دومین بازار 
بزرگ معامات سهام در امریکاست و پایگاه خبری آن در 
اولین روز شروع تحریم های جدید به نقل از یک دیپلمات اروپایی چنین نوشت. حاا 
50 روز از آن زمان گذشــته است؛ از زمانی که گفته می شد ایران در وضعیت نفت در 
برابر غذا قرار خواهد گرفت و افســار تورم و نرخ ارز خواهد گســیخت. چند ماه پیش 
از آغاز رسمی تحریم ها، بازار ارز ایران شرایط آشفته ای را تجربه کرد، تمام بخش های 
اقتصاد از آن متأثر شدند و سبد معیشــت مردم گران شد. در چنین موقعیتی، جوی 
روانی به راه افتاده بود که با اقدامات امریکا شــرایط معیشــتی بسیار بدتر خواهد شد.  
مــردم هم از ترس کمبود، به خریدهای افراطی روی آوردند تا جایی که عبارت احتکار 
خانگی بر سر زبان ها افتاد و همین رفتارهای غلط اقتصادی، به یک عامل برای گرانی 
برخی کااها تبدیل شــد. اما 50 روز بعد از تحریم، این فضا مدیریت شــده اســت. نه 

خبری از قحطی اســت، نه از نفــت در برابر غذا و نه دار باای 20 هــزار تومان. در این 
شــرایط، تحلیل های خبرگزاری هــای خارجی واقــع بینانه تر از حــرف و حدیث های 
احساســی داخلی بوده است. نشــریه تایم در همان اولین روزهای تحریم در گزارشی 
نوشت:» طی 6 ماه گذشته دونالد ترامپ سیستم مالی جهانی را با وجود مخالفت 
دیگر قدرت های جهان به شکل یک اسلحه در مقابل ایران به کار برده است. در نتیجه 
بســیاری از شــرکت های خارجی از ایــران خارج شــده اند. اما اگر پول هــای امریکایی 
»حرف« می زنند و ســایر بازیگران بزرگ تجارت جهانی در »عمل« حرکت می کنند، 
چندان با اطمینان نمی توان گفت که ترامپ به اهداف کمپین فشار حداکثری خود 
بــرای حذف نفوذ ایران در خاورمیانه دســت خواهد یافت. با وجود تمام فشــارهای 
اقتصادی، حســن روحانی رئیس جمهوری ایران اعام کرده اســت که ما در شــرایط 
جنگ اقتصادی هستیم. تمام شواهد نیز نشان می دهد که ایران در برابر هر میزانی از 

تحریم، خروج شرکت ها و کاهش ارزش پول ملی، مقاومت خواهد کرد.«

در ماه هــای اخیر آنچه هــدف تحریم های امریکا 
بــود، اتفــاق نیفتاد. امــا این تحریم هــا علی رغم 
تمــام تاش هــا مشــکات جــدی بــرای اقتصــاد 
ایــران بویژه در بخــش واردات و صــادرات ایجاد 
کــرده اســت. بــه هــر حــال ایــن اتفــاق طبیعی و 
جزئــی از ذات تحریــم اســت. در دوران تحریــم 
طرف هــای  آن،  ابتدایــی  ماه هــای  در  بویــژه 
تجــاری دچــار ســردرگمی می شــوند و محتاط  تر 
برخــورد می کننــد. در ایــن شــرایط نیازمنــد یک 
مدیریــت جــدی و برنامه ریــزی دقیق هســتیم تا 
 راهــی برای کاهش فشــارها و تســهیل روابط مالی و نقــل و انتقاات

 ایجاد شود.
شرکای تجاری ما بویژه آنهایی که با صنعت نفت در ارتباط هستند، 
در ایــن شــرایط ســعی می کنند کــه در چارچــوب تعیین شــده برای 
تحریــم بــا ایران داد و ســتد کنند. اما ایــن موضوع مــورد تأیید ایران 
نیســت که اگــر این اتفاق رخ دهد، بی شــک صادرات نفــت ایران در 

طول ٦ ماه آینده حتی به صفر نزدیک خواهد شد.
باید تاش کنیم که از فضای معافیت های ایجاد شــده برای شــرکا و 
خریداران نفت کشــور بیشــترین اســتفاده را ببریم و راه هایی را برای 

عبور از شرایط کنونی و کمرنگ کردن تحریم ها ایجاد کنیم.
ایــن اتفــاق بــا دیپلماســی موفــق و قدرتمند با کشــورهای همســایه 
رقــم خواهد خورد. اقتصــاد ایران در حال حاضر بیــش از هر ابزاری 
بــه دیپلماســی سیاســی و اقتصادی قوی نیــاز دارد. اگر مــا بخواهیم 
همزمــان بــا کشــورهای همســایه و اعراب، اســرائیل و امریــکا نزاع و 
درگیری داشــته باشــیم، سیاســت عاقانه ای را پیــش نگرفته ایم. در 
تمرکــز سیاســی_بین المللی ما در ایــن برهه از زمان بایــد تغییراتی 
بــا کشــورهای همســایه از جملــه  ایجــاد شــود. بایــد روابطمــان را 
عربســتان و امارات بهبود ببخشیم. موضوع جنگ یمن می تواند به 
این امر کمک کند. ایران بازیگر بزرگی در منطقه اســت و از نفوذش 
 می توانــد در پایــان یافتــن جنــگ یمــن و بهبــود روابط با عربســتان 

بهره ببرد.
چشــم انداز چندان بدی پیش روی کشور نیست. به هر حال ایران در 
شــرایط تحریم اســت و از تحریم توسعه و ســازندگی برنمی آید. اما 
می تــوان این شــرایط را تا انــدازه ای مدیریت و جایگاه کشــور و وضع 
موجــود را حفــظ کرد. لذا نیاز داریم که در این مســیر سیاســتگذاران 
 کشور در عبور از چارچوب تحریم ها بهبود روابط بین المللی اهتمام

 بیشتری بورزند.

مختلــف  تهدیدهــای  و  ناگــوار  خبرهــای  وقتــی 
بین المللــی اتفــاق می افتــد، همــان روز کــه این خبر 
اعــام می شــود اثــر خــود را روی فعــاان اقتصــادی، 
تولیدکننــدگان، ســرمایه داران و ســفته بازهــا بر جای 

می گذارد. 
جریــان  خبــر،  انتشــار  روز  همــان  در  واقــع  در 
تصمیم گیــری فعــاان اقتصــادی متأثــر از محتــوای 
آن خبــر قــرار می گیــرد. ایــن اتفاقــی بــود کــه ماه هــا 
قبــل در اعمــال تحریم هــای جدیــد علیه ایــران روی 
داد بنابرایــن وقتــی بــه موعــد اعمــال تحریم هــا و روزهــای بعــد از آن 
 می رســیم آن خبــر قبــًا آثار مالــی خــود را در بازارهای مختلــف بر جای 

گذاشته بود. 
در کشــور مــا نیز این قضیه مصــداق دارد. چند ماه پیــش اطاعاتی که از 
سوی برخی از مسئوان ارائه می شد و اصرار وجود داشت که نرخ دار به 
4۲۰۰ تومــان برگردد آن اصرار با انتظارات تورمی جمع شــد و در نهایت 
به تشــدید و تراکم انتظارات تورمی منجر شــد و نتیجتاً کار به جایی رسید 

که کنترل نرخ دار سخت تر شد. 
همچنــان کــه بــه خاطر داریــم در آن روزهــا مــردم در خانه هــا، ادارات و 
جمع هــای دوســتانه کنار هم جمع می شــدند و ترس های هم را تشــدید 
می کردند و به خاطر هراسی که از باا رفتن بیشتر قیمت ارز وجود داشت 
برخــی به صف های خرید حمله کردند و در نهایــت بازار ارز رقم های ۱9 
– ۱8 هــزار تومانی را هم تجربه کرد اما پرســش این اســت که چرا قیمت 
ارز بیشــتر از ایــن رشــد نکــرد؟ ایــن موضــوع را باید در فلســفه وجــود ارز 

جست و جو کرد.
 شــما بــرای چــه ارز می خواهیــد؟ ارز می خواهیــد تــا به واســطه آن کاا و 

خدمــات را وارد کشــور کنید اما با ۱8 هزار تومان چــه کاایی می توان وارد 
کــرد؟ در حقیقــت قــدرت خرید مــردم در این بــاره تعیین کننده اســت. 
درســت اســت کــه در آن زمــان تبلیغــات بین المللــی علیه ایــران وجود 
داشــت و حتــی به نظــرات اقتصاددان های آلمانی اســتناد شــد که ایران 
تــورم ۲۰۰ درصــد را تجربــه خواهــد کرد چــون نــرخ ارز رشــد 4 برابری را 
تجربه کرده اســت امــا واقعیت این بود که بازار کشــش قیمتی برای ارز و 

خدمات نداشت.
 از ســوی دیگــر کســانی کــه در شــرایط انتظــار تورمــی ارز خریــده بودنــد 
وقتــی بافاصله متوجه شــدند کــه نرخ ارز در حال افت اســت نــه تنها از 
این میدان خارج شــدند بلکه خود به عرضه کنندگان ارز تبدیل شــدند و 

همین موضوع التهاب ها را کم کرد. 
از ســوی دیگر بانک مرکزی در دوره جدید اقدامات مناســبی انجام داد و 
مجموعــه آن اقدامات و کنترل هایی که روی منشــأ ریالــی پول انجام داد 
در نهایت به مدیریت نرخ ارز و تورم انجامید چون واقعیت آن اســت که 
محاســبات و مدل های اقتصادی که برای محاســبه نــرخ ارز و تورم به کار 
می رفت - ســال پایه را با هر مکانیســمی هم که در نظــر می گرفتیم - در 

نهایت نرخ ارز به ۱۰ – 9 هزار تومان می رسید.
ســخن این اســت کــه اگر نــرخ ارز چند ماهــی دوام بیاورد جایــگاه خود را 
پیــدا خواهــد کــرد. البته نکته این اســت که وقتــی نرخ ارز بــه صورت غیر 
واقعی رشــد کرد اساســاً قاچاق کاا را هم تحت تأثیر قرارداد چون واقعاً 
مقرون به صرفه نیست که با آن رقم ها کاا وارد کشور شود. شما حتی اگر 
فروشــگاه های برند را هم نــگاه کنید می بینید که فعالیــت آنها هم دچار 
اختال شــده اســت چون یک کفش ۲۰۰ داری با آن نرخ به چند میلیون 
تومــان می رســید در حالی که قــدرت خرید جامعه کشــش این قیمت ها 

را ندارد.

تحریم هــای امریــکا اگرچه از زمان اجرای رســمی 
به شــعارهای خود از جمله صفر کــردن صادرات 
نفت خام ایران، دســت نیافته است اما آینده این 
راه بــه میــزان آمادگی ما بــرای تعامــات جهانی 
قــدرت  بــه  دنیــا  معمــول  به طــور  دارد.  بســتگی 
می پیونــدد و در حال حاضر قدرت امریکا و روابط 
 سیاســی و اقتصــادی ایــن کشــور بــا دنیا بیشــتر از

 ایران است. 
طبیعی اســت که کشــورها به ســمت حفظ روابط 
خود با امریکا بیش از ایران گرایش داشته باشند. 

مصــداق ایــن موضــوع را می تــوان در تعبیر وزیــر امور خارجــه درباره 
ادامــه روابــط اروپا با ایران ماحظــه کرد. وقتی که آقــای ظریف اعام 
می کنــد که »اروپا می خواهد شــنا کند اما خیس نشــود.« به این ترتیب 
اگــر روابط مــان را با دنیــا در ماه هــای آتی بهبود نبخشــیم، فشــارهای 
خارجی بر اقتصاد بیشــتر خواهد شــد و این موضوع چشم انداز مثبتی 

را به دنبال ندارد. 
امــا آیا هــدف ما تنهــا زنــده ماندن اســت یا اینکــه اهــداف بزرگ تری 
برای کشــور متصور هســتیم؟ فراموش نکنیم که هرچه اقتصاد کشــور 
ضعیف تــر شــود، از عرصــه و فضــای بین المللــی عقب تــر خواهیــم 
افتــاد. مــا زمانــی الگــوی توســعه در منطقــه بوده ایم و می خواســتیم 
لــذا  شــویم.  تبدیــل  منطقــه  اول  قــدرت  بــه  آتــی  ســال های  در  کــه 
نبایــد اجــازه دهیــم کــه حتــی از جایــگاه فعلــی نیــز پایین تــر برویــم. 
از ایــن رو اســت کــه عقیــده دارم اگــر تعامــل ســازنده بــا دنیــا برقــرار 
 کنیــم، می توانیــم بــه حفــظ شــرایط موجــود و حتــی بهبود و توســعه

 امیدوار باشیم.

توسعه از مسیر تعامل سازندهاز کنترل بانک مرکزی تا مداخله قدرت خرید

امید ما به SPV استعبور از چارچوب تحریم ها

جایگزین سوئیفت

اروپایی ها فراموش نکنند
وقتی تحریم های امریکا علیه ایران شروع شد، امیدواری 
ما به حضور طرف های اروپایی در برجام بود. آنها از ایران 
خواستند که به برجام متعهد باشند تا مذاکرات متعددی 
که داشــتند به خاطر خروج یک کشــور از برجام هدر نرود. 
ایران نیز به تعهدات خود پایبند بود و همین امر باعث شد 
که اروپایی ها پیشنهاد جایگزین مالی به جای سوئیفت را 
بدهنــد. هر چند که فعاان اقتصادی امیدوار بودند که در 
کشور برای پیوستن به سوئیفت اقدامات ازم صورت گیرد 
و شروطی که آنها داشتند رعایت شود. اما متأسفانه برخی 
از تحریم های داخلی مانع از این اتفاق شد و اکنون امکان 
مبادات مالی از طریق سوئیفت فراهم نیست لذا تنها چاره ای که برای ما مانده 
SPV است. سازوکارهای جایگزین سوئیفت مشخص نیست و هنوز سیاست هایی 
کــه اروپایی هــا در آن پیــش خواهنــد گرفت معلوم نیســت. بدین جهــت اکنون 
قضاوت درباره آن زود است. ولی بارها دیدیم که اروپایی ها نمی خواهند امریکا را 
هم از دست بدهند، از این رو سیاستی در پیش خواهند گرفت که ایران به راحتی 
جابه جایی پولی را انجام ندهد. در حقیقت محدودیت هایی لحاظ خواهد شد که 
تنها جلوی انسداد مالی ایران را بگیرد. این امر برای فعاان اقتصادی راهگشای 
خوبی نیست چرا که نمی توانند در مبادات پولی و بانکی به راحتی عمل کنند. 
با تمام این اوصاف تنها امید ما به SPV اســت. سیســتم مالی که شاید بخشی از 
مشکات را حل کند ولی در مجموع جای سوئیفت را نخواهد گرفت. ما بایستی 
بــه ســمتی برویم که امــکان مبادلــه پولی فراهم باشــد. تیــم دیپلماســی ایران 
می تواند با اروپایی ها برای گشایش مالی و بانکی مذاکرات قوی تری انجام دهد 
و در این میان از پتانسیل بخش خصوصی استفاده کند. در شرایط تحریم بخش 

خصوصی می تواند کمک بیشتری به دولت بدهد. 

ســوئیفت یکــی از روش های شــناخته شــده بین المللی در 
جابه جایی ارزی است و همه فعاان اقتصادی با این روش 
مبــادات مالــی خــود را انجــام می دادند حال که بواســطه 
تحریم ســوئیفت با مشــکاتی روبه رو شده اســت اروپائیان 
SPV را بــه عنــوان جایگزین معرفی کردنــد. این جایگزین 
شناخته شده نیست و به طور قطع با محدودیت هایی همراه 
خواهــد بــود. اروپایی هــا برای آن کــه با امریکا دچار مشــکل 
نشــوند در SPV محدودیت هایی در نظر خواهند گرفت که 
ایــن امــر کار را برای تجار ایرانی ســخت خواهد کرد. نگرانی 
مــا این اســت که SPV تنها بــرای نقل و انتقال مالــی در مورد مواد غذایــی و دارو 

باشــد و در مورد ســایر کااها و تجهیزات نتوان از پتانسیل آن استفاده کرد. این در 
حالی است که فعاان اقتصادی بخصوص افرادی که با اروپایی ها کار می کنند به 
جایگزین ســوئیفت نیاز دارند و اگر جایگزینی برای آن نباشــد نمی توان فعالیت 
اقتصادی را ادامه داد. وزارت امور خارجه برای آنکه نقل و انتقال مالی امکانپذیر 
شــود، زحمــات زیــادی کشــید و مذاکــرات متعــددی انجــام داد لــذا امیدواریــم 
دیپلماسی آنها جواب دهد و SPV به عنوان کمک کننده اقتصاد ایران شود. نکته 
مهم که تیم مذاکره کننده ایرانی برای به سرانجام رساندن SPV باید دقت کند، 
محدودیت است.درســت است که این امر نمی تواند عملکرد سوئیفت را داشته 
باشــد ولی آب باریکه ای برای فعاان اقتصادی اســت. SPV می تواند تا حدودی 

برای اقتصاد کشور راهگشا باشد. 

بســته SPV مدتــی اســت که از ســوی طــرف هــای اروپایی 
مطرح می شــود اما گفتن آن نمی تواند گرهی از مشکات 
فعاان اقتصادی را حل کند. ما منتظر اجرای این جایگزین 
مالی هســتیم. اگر نقل و انتقال پول برای ما فراهم نشــود 
نمی توان به صادرات غیر نفتی ادامه داد. اگر SPV راه بیفتد 
به نفع خود اروپایی ها هم هست. طی این مدت صادرات 
اروپایی هــا بــه ایران نســبت به صــادرات مــا به اروپــا روند 
افزایشــی داشته اســت لذا صادرکنندگان اروپایی هم برای 
آن که به پولشان برســند نیازمند SPV هستند. تجار ایرانی 
هــم بواســطه صادراتی که انجــام می دهند اجرایی شــدن 
SPV را بسیار ضروری می دانند. زمانی که SPV می تواند به دو طرف کمک کند چرا 
تأخیر در تدوین و اباغ سازوکار آن از سوی اروپایی ها رخ می دهد. ما انتظار داشتیم 
با توجه به حجم تجارت اروپایی ها با ایران حداقل آنها سریعتر نسبت به اجرای 
SPV اقدام کنند. از طرفی فرانســه چند وقتی است  با مشکات مالی روبه رو شده 
اســت لذا تجارت با ایران می تواند به این کشــور کمک قابل توجهی کند. موضوع 
دیگری که باعث می شــود ســطح توقع ما از فرانســه بااتر برود، دانشــگاه سوربن 
است. این دانشگاه در آموزش حقوق بین الملل سرآمد است لذا حداقل این کشور 
به جای آن که آخرین کشور حمایت کننده از ایران باشد می بایست اولین کشور بود 
چرا که به حقوق بین الملل آشــنا تر اســت. ایران و کشورهایی که با ایران همکاری 
می کنند به SPV نیاز دارند و هیچ کس هم نمی تواند منکر آن شود لذا کشورهای 
اروپایی به جای آن که حقوق بین الملل را فراموش کنند بهتر است به فکر راه هایی 
باشــند که تحریم را بی اثرتر کند. در غیر اینصورت همه کشورهای اروپایی صدمه 
خواهند دید و ما نیز نمی توانیم به اهداف تجاری خود برسیم. ما منتظر هستیم تا 

ببینیم اروپایی ها برای اجرایی شدن SPV چه گام هایی برمی دارند؟

نــــگاه

سیدحمید حسینی
 کارشناس انرژی
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نــــگاه

کمال سیدعلی
اقتصاددان

1
نــــگاه

فریدون مجلسی
کارشناس حوزه 
سیاست و اقتصاد

2

نــــگاه

شعبان فروتن
 عضو اتاق 
بازرگانی ایران
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نــــگاه

محسن پورسینا
 عضو اتاق 
بازرگانی ایران
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نــــگاه

محسن احتشام
 عضو اتاق 
بازرگانی ایران 
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گروه اقتصادی - مرکز پژوهش های مجلس 
در گزارشی به بررسی امنیت سرمایه گذاری 
در بهــار 1397 در اســتان های کشــور و در 

حوزه های مختلف پرداخته است.
مرکــز  ایــن  اقتصــادی  مطالعــات  دفتــر 
امنیــت  »پایــش  عنــوان  بــا  گزارشــی  در 
کــه   »1397 بهــار  در  ســرمایه گذاری 
دومین ســنجش فصلی شــاخص امنیت 
ســرمایه گذاری در ایران است، با مشارکت 
فعاان اقتصادی سراســر کشور، وضعیت 
در  ســرمایه گذاری  امنیــت  مؤلفه هــای 
بهار ســال 1397 را اســتخراج و به تفکیک 
اســتان ها، مؤلفه ها و حوزه های کسب وکار 

ارائه داده است.
براســاس این گزارش شاخص کل امنیت 
 1397 بهــار  در  ایــران  در  ســرمایه گذاری 
از 10 )10 بدتریــن حالــت(  کمیــت 6/15 
ارزیابــی شــده اســت. مقــدار عــددی ایــن 
گذشــته  زمســتان  مطالعــه  در  شــاخص 
5/98 محاسبه شده بود که نشان می دهد 
کمیت امنیت سرمایه گذاری در بهار 1397 
نســبت به فصل قبل از آن بــه میزان 0/17 
نامناســب تر ارزیابی شــده اســت. ارزیابی 
فعــاان اقتصادی مشــارکت کننده در این 
پیمایش نشــان می دهد در بهار 1397 سه 
مؤلفــه اِعمــال نفوذ و تبانــی در معامات 
ادارات حکومتــی، عمــل مســئوان ملــی 
بــه وعده  های داده شــده، عمل مســئوان 
اســتانی و محلــی به وعده  هــای اقتصادی 
نامناســب ترین  به عنــوان  شــده،  داده 
مؤلفه های امنیت ســرمایه گذاری ارزیابی 
شــده  اند. همچنین براساس گزارش مرکز 
ایجــاد  پژوهش هــای مجلــس 3 مؤلفــه 
اختال در کســب وکار به دلیل تحریم  های 
یــا تقلــب  خارجــی، وجــود کاهبــرداری 
در بــازار، ســرقت مالــی )پــول نقــد، کاا، 
تجهیزات و ماشــین آات(، مناســب ترین 
مؤلفه های امنیت ســرمایه گذاری )نسبت 

به سایر مؤلفه ها( بوده اند.
ایــن  پیمایشــی  داده هــای  اســاس  بــر 
پژوهش در بهــار 1397، فعاان اقتصادی 

مشارکت کننده در این پیمایش استان های 
بختیــاری  و  چهارمحــال  و  البــرز  ایــام، 
مرکــزی،  اســتانهای  و  نامناســب ترین  را 
ســمنان و زنجان را مناســب ترین استان ها 
در وضعیــت امنیت ســرمایه گذاری اعام 
کرده انــد. پــس از تلفیــق داده هــای آماری 
و یافته هــای پیمایشــی در ایــن پژوهــش، 
اســتانهای تهــران، ایــام و چهارمحــال و 
اســتان های  و  نامناســب ترین  بختیــاری 
زنجــان  و  بوشــهر  جنوبــی،  خراســان 
مناســب ترین وضعیت را ازنظر شــاخص 
امنیــت ســرمایه گذاری نســبت بــه ســایر 
کرده انــد.  کســب   1397 دربهــار  اســتانها 
بررســی شــاخص امنیــت ســرمایه گذاری 
بیــن دو پایــش اول و دوم )زمســتان 1396 
تــا بهــار 1397( نشــان می دهــد همچنان 
وضعیــت اســتان های خراســان جنوبــی، 
بوشهر و زنجان، »مناسبترین« باقیمانده و 
استان های تهران و چهارمحال و بختیاری، 
جزء نامناسب ترین استان ها ارزیابی شده اند 
و استان ایام نسبت به فصل قبل وضعیت 
نامناسب تر )از رتبه بیست و ششم به رتبه 
سی ام نزول کرده است( و استان البرز تنها 2 
رتبه وضعیت مناسبتری پیدا کرده و به رتبه 
چهارمین استان نامناســب رسیده است. بر 
اســاس نتایج این پیمایش، در بهــار 1397، 
از بیــن 9 حــوزه فعالیت اقتصــادی، فعاان 
اقتصــادی در حوزه های دامداری، مرغداری 
و شیات، بدترین ارزیابی و فعاان اقتصادی 
در حوزه هــای ارتباطــات، توزیــع و...(حمــل 
ونقــل، انبــارداری، عمــده فروشــی و خــرده 
فروشی)بهترین ارزیابی را از وضعیت امنیت 
ســرمایه گذاری ارائه کرده اند. در حالی که در 
زمستان 1396)مطالعه فصل قبل)فعاان 
اقتصادی در بخش صنعت و ساختمان 
و نیــز بخــش معــدن )بجــز نفــت و گاز( 
بدتریــن ارزیابــی و فعاان اقتصــادی در 
بخش نفت خام و گاز طبیعی و نیز بخش 
تأمیــن آب و برق و گاز، بهترین ارزیابی را 
از وضعیت امنیــت ســرمایه گذاری ارائه 

داده بودند.

ë امنیت سرمایه گذاری در استان ها
برحســب مؤلفه های پیمایشــی میانگین 
ارزیابی مؤلفه های امنیت ســرمایه گذاری 
بــه تفکیــک اســتان ها در بهــار 1397 بــه 
ترتیب استان های ایام، البرز و چهارمحال 
دارای  ترتیــب  بــه  تهــران  و  بختیــاری  و 
اســتان های  و  وضعیــت  نامناســب ترین 
مرکــزی، ســمنان و زنجــان و آذربایجــان 
مناســب ترین  دارای  ترتیــب  بــه  شــرقی 
وضعیت امنیت سرمایه گذاری نسبت به 

سایر استان ها ارزیابی شده اند.
شــایان ذکر است در زمســتان 1396 چهار 
اســتان اردبیــل، مرکــزی، یــزد و زنجان به 
ترتیب مناســب ترین ارزیابی را داشــتند و 
چهار اســتان البــرز، تهــران، چهارمحال و 
بختیــاری و کرمان نامناســب ترین ارزیابی 
را کســب کــرده بودنــد. شــاخص امنیــت 
مؤلفه هــای  حســب  بــر  ســرمایه گذاری 
پیمایشی در زمســتان1396 عدد 6/46 به 
دســت آمده بــود که این شــاخص در بهار 
1397 عدد 6/65 شــده که نشان از ارزیابی 
نامناسب تر فعاان اقتصادی از وضعیت 

امنیت سرمایه گذاری در کشور بوده است.
ë نماگر ثبات اقتصاد کان 

نماگر ثبــات اقتصــاد کان در بهــار 1397 
بــا کمیــت 7/25 از 10 بدتریــن نماگــر در 
شــده  دیگرارزیابــی  نماگــر  هفــت  میــان 
اســت. وضعیت این نماگر در اســتان های 
مازندران، کهگیلویه و بویر احمد و بوشهر 
بهتر ازبقیه استان ها و در استان های ایام، 

تهران و همدان بدتر از بقیه بوده است.
در حالی که در زمســتان 1396 وضعیت 
ایــن نماگــر در اســتان های کهگیلویــه و 
بویراحمد، هرمــزگان وایام بهتر از بقیه 
اســتان ها و در اســتان های چهارمحــال و 
بختیاری، گلســتان و سمنان بدتر از بقیه 

بوده است. 
ë تعریف و تضمین حقوق مالکیت

در بهــار 1397، نماگــر تعریــف و تضمین 
حقــوق مالکیت بــا کمیــت 7/04 دومین 
نماگــر نامناســب ودارای وضعیــت بدتــر 

ارزیابی شده اســت. دراین نماگر میانگین 
کشوری 7/04 بوده است. طبق برآوردهای 
صورت گرفته دراین شــاخص سیســتان و 
بلوچستان، خراسان شمالی، چهارمحال 
و بختیاری، کهگیلویه وبویراحمد و کرمان 
بدتریــن اســتان ها و آذربایجــان شــرقی، 
اصفهان، لرســتان، ســمنان و یزد بهترین 

استان ها بوده اند. 
ë شفافیت و سامت اداری

بر اســاس این نماگر وضعیت استان های 
مرکزی، اردبیل و آذربایجان شرقی مناسب 
ترین و استان های تهران، خوزستان والبرز 
نامناســب ترین ارزیابــی را از منظر فعاان 
اقتصــادی هر اســتان در این نماگر کســب 
کرده انــد. در حالــی کــه در زمســتان 1396 
شــفافیت وســامت اداری در اســتان های 
مرکــزی، سیســتان و بلوچســتان و اردبیل 
واجــد مناســب ترین و اســتان های البــرز، 
تهــران و گلســتان واجــد نامناســب تریــن 

ارزیابی بوده است.
ë فرهنگ وفای به عهد و صداقت

ایــن نماگــر در بهــار 1397 در رتبه پنجم 
در  اســت  بــوده  نماگــر  نامناســب ترین 
رتبــه  در  زمســتان 1396  در  کــه  حالــی 

دوم نامناســب ترین ها قــرار داشــت کــه 
نشــاندهنده مناســب شــدن نســبی این 
نماگر یا بدتر شــدن نســبی سایر نماگرها 
طبــق  اســت.  قبــل  فصــل  بــه  نســبت 
یافته هــای این گزارش میانگین کشــوری 
این شاخص 6/20 بوده و بدترین استان ها 
شــامل تهران، البرز، اصفهان، مازندران، 
قزویــن می شــود. همچنین اســتان های 
سیستان و بلوچســتان، خراسان جنوبی، 
هزمزگان، زنجان و کرمان جزو بهترین ها 

دسته بندی شده اند.
ë ثبات و پیش بینی پذیری مقررات 

اقتصــادی  فعــاان   1397 بهــار  در 
استان های اصفهان، مرکزی و مازندران 
مناســب تریــن ارزیابــی و از اســتان های 
ایام، کهگیلویه و بویراحمد و کرمانشاه 
نامناســب ترین ارزیابــی را از ایــن نماگر 
ارائــه داده انــد، درحالیکــه در زمســتان 
1396 فعــاان اقتصادی از اســتان های 
مازندران، یزد و خراسان شمالی بهترین 
و  کهگیلویــه  اســتان های  از  و  ارزیابــی 
بویراحمد، ایام و چهارمحال و بختیاری 
نامناســب ترین ارزیابــی را از ایــن نماگر 

ارائه داده بودند.

ë مصونیت جان ومال شهروندان 
نماگــر مصونیت جــان و مال شــهروندان 
از تعرض شــامل هشــت مؤلفه اســت که 
اکثــر آنهــا آمــاری هســتند. در بهــار 1397 
بوشــهر،  اســتان های  اقتصــادی  فعــاان 
خراســان جنوبی و مازندران مناسب ترین 
ارزیابی و استان های کهگیلویه و بویراحمد، 
تهــران و البرز نامناســب ترین ارزیابــی را از 
نماگرمصونیت جان و مال شــهروندان از 
تعرض داشــته اند در حالی که در زمستان 
1396 فعاان اقتصادی استان های بوشهر، 
خراســان جنوبی و ســمنان مناســب ترین 
ارزیابــی و از اســتان های تهــران، همدان و 
البرز نامناسب ترین ارزیابی را از این نماگر 

ارائه کرده اند.
ë  مناسب ترین استان ها از نظر امنیت 

سرمایه گذاری
بر اســاس فــروض و تعاریف ایــن پژوهش، 
امنیــت  نظــر  از  اســتان ها  مناســب ترین 
ســرمایه گذاری در بهــار 1397 بــه ترتیــب 
استان های خراسان جنوبی، بوشهر و زنجان 
و نامناســب ترین اســتان ها از نظــر امنیــت 
سرمایه گذاری، به ترتیب استان های تهران، 

ایام و چهارمحال و بختیاری بوده است.
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جلیقهزردهاازاقتصادچهمیخواهند؟

 
از حــدود 5 هفتــه پیــش، فضــای سیاســی 
فرانسه تحت تأثیر اعتراضات گروه موسوم 
بــه جلیقــه زردهــا قــرار گرفته اســت. جرقه 
ایــن ناآرامی ها به دنبــال طرح جدید دولت 
فرانســه بــرای افزایــش مالیات بر ســوخت 
زده شــد؛ جایی که امانوئل مکرون و کابینه او 
به منظــور پیاده کردن طرح هــای مربوط به 
تغییرات آب و هوایی و استفاده از انرژی های 
پاک در حمل و نقل مجبور شد هزینه بنزین 

و گازوئیل را باا ببرد.
اجــرای سیاســت های مربــوط بــه تغییرات 
آب و هوایی که زمینه ساز افزایش مالیات بر 
ســوخت بود، برای دولت فرانسه به دایلی 
اهمیت زیادی دارد. مسأله اول این است که 
فرانسه به عنوان میزبان معاهده آب و هوایی 
پاریس از کشورهای پیشقراول در این زمینه 
است که ضمن اجرای سریع تعهدات خود 
باید ترغیب کننده کشورهای دیگر برای کنار 
گذاشــتن سوخت های فسیلی باشد. مسأله 
بعدی بــه سیاســت های امانوئل مکــرون و 
اختافات وی با ترامپ در مســائل مختلف 
بویژه معاهده پاریس مربوط است.  روزنامه 
نیویورکــر در ایــن زمینه می نویســد؛ مکرون 
در زمینــه نگرانی هــای آب و هوایــی خــود را 
مخالف ترامپ می داند و با خروج این کشور 
از معاهــده پاریس شــدیداً مخالف بــود. در 
مقابل ترامپ از حامیان جلیقه زردها است 
چــرا که تصور می کند معترضان فرانســوی 
نیز مخالف انرژی های ســبز و توافق پاریس 

هستند و از این جهت حامی او هستند.

ë  جلیقــه زردهــا چه کســانی هســتند و چــه
می خواهند؟

تصور اینکه جلیقــه زردها فقط در مخالفت 
با افزایش چند ســنتی بنزین در این ســطح 
گســترده بــه خیابان هــا آمــده باشــند کمــی 
ســاده انگارانه اســت، چه اینکه بعــد از هفته 
دوم اعتراضــات دولــت فرانســه ایــن طــرح 
را بــه حالت تعلیــق درآورد و ســپس به طور 
کامل کنار گذاشــت اما معترضــان بازهم به 
خیابان هــا آمــده و تــب اعراضــات فروکش 
نکرد. ســایت خبــری روزنامه لوفیــگارو خبر 
داده کــه دولت افزایش قیمــت گاز را تا ژوئن 
ســال آینــده میــادی بــه تعویــق انداخته و 
رئیس جمهوری فرانسه افزایش 100 یورویی 
حداقل حقوق را خواستار شده است، اما این 
سایت نســبت به تأمین بودجه این افزایش 
حقوق ابراز تردید کرده است و نوشته با اینکه 
مکرون قول افزایش حقــوق را از ژانویه 2019 
داده امــا به نظر می رســد اجــرای آن تا 6 ماه 
آینده به تأخیر بیفتد.  روزنامه نیویورک تایمز 
می نویسد؛ مکرون با وعده انقاب در اقتصاد، 
بــازار کار و خدمات رفاهی در انتخابات 2017 
پیروز شــد. اما جلیقه زردها اکنون او را رئیس 
جمهــور ثروتمنــدان خطاب می کننــد. آنها 
معتقدنــد که سیاســت های دولــت مکرون 
همانند اســاف وی به نفع طبقه سرمایه دار 
جامعه اســت؛ پولدارهــا را پولدارتــر و فقرا را 
فقیرتر می کند. به همین دلیل است قشرهای 
دیگر جامعه فرانسه بویژه طبقه متوسط این 
کشور که به خیابان ها هم نیامدند نیز از جلیقه 
زردها حمایت می کنند.  اما این همه مشکل 
نیســت. اگــر مشــکات فرانســه و مطالبات 
جامعــه فرانســوی را تنهــا به سیاســت های 

دولــت مکرون گــره بزنیم نیز ســاده انگارانه 
اســت. تحلیلگــران فرانســوی می گوینــد که 
مشکات سیاسی و اقتصادی فرانسه مزمن 
هســتند و حاصــل چنــد دهه سیاســت های 

اشتباه و انباشته شدن آنها است.  
ë جلیقه زردها و چالش های سرمایه داری

اگــر نگاهــی به مشــکات ســاختاری جوامع 
غربــی طی یک دهــه گذشــته بیندازیم باید 
به بایــی که نظام ســرمایه داری برای طبقه 
اســت  آورده  کــم درآمــد  افــراد  و  متوســط 
اشاره کنیم. بســیاری از تحلیلگران، جنبش 
جلیقه زردها را یادآور جنبش اعتراضی وال 
اســتریت در امریــکا در ســال 2011 می دانند؛ 
اعتراضاتــی که بــه جنبــش 99 درصدی نیز 
معروف بود و به بسیاری از کشورهای اروپایی 
هم سرایت کرد. جنبش 99 درصدی امریکا 
مخالــف حــرص و طمع شــرکت ها و قدرت 
زیــاد بانک ها و مؤسســات مالی و همچنین 
شــرکت های چندملیتی و خواهــان برقراری 
عدالــت اجتماعــی و رفــاه بــه نفــع طبقات 
پایین دست جامعه بود. پایگاه خبری وایس 
می نویســد؛ جلیقــه زردها در حــال اعتراض 
بــه سیســتم نئولیبــرال هســتند کــه در آن 
سیاســتمداران برنامه هــای خــود را با اتکا به 
مالیات فقرا پیش می برند و آسیب جدی به 
افراد کــم درآمد می زننــد. کیمبرلی مورگان 
استاد علوم سیاسی دانشگاه جورج واشنگتن 
می گوید که جنبش جلیقه زردها جنبشی با 
نگرانی های مادی اســت؛ بیکاری، دستمزد 
ثابت، کمبــود فرصت های اقتصادی و عدم 
رفاه اجتماعی از دغدغه های آنهاست. پایگاه 
وایــس در ادامــه می نویســد؛ ایــن نگرانی ها 
زاییده یک اقتصاد ســرمایه داری است که در 

آن دولت ها برای ایجــاد تغییرات موردنظر 
خــود هزینــه آن را از مالیــات بر فقــرا تأمین 

می کنند و به جیب طبقه ثروتمند می ریزند.
اگــر بــه تحــوات سیاســی دیگر کشــورهای 
اروپایــی طی چند ســال گذشــته نــگاه کنیم 
همیــن شــرایط کم و بیــش قابل مشــاهده 
است. رأی مردم انگلیس به خروج از اتحادیه 
اروپــا را می تــوان بازتابــی از نارضایتی مردم 
این کشــور از هزینه ها و چالش هایی دانست 
که همگرایی میان کشورهای اروپایی بر پایه 
اصول نئولیبرالیســم ایجاد کرده بود. از بین 
رفتن فرصت های شغلی به دلیل برداشته 
شــدن مرزهای کشــورهای اروپایی، افزایش 
هزینه های دولت به دلیل ازدیاد سازمان های 
بوروکراتیک اروپایی و همچنین چالش های 
امنیتی از جمله حمات تروریســتی و رفت 
و آمد آزادانه آنها در کشورهای عضو اتحادیه 
اروپا از جمله دایلی بود که مردم بریتانیا را 
بــه خروج از اروپا ترغیب کرد. روی کار آمدن 
احزاب افراط گرای دســت راســتی در برخی 
کشــورها نظیــر ایتالیــا و مجارســتان و ورود 
احزاب راستگرا به پارلمان در اسپانیا و سوئد و 
دیگر کشورها همگی نشان دهنده نارضایتی 
احــزاب  از  اروپایــی  دهنــدگان  رأی  شــدید 
سنتی و رویکرد آنهاست که ممکن است در 
آینده ای نه چندان دور ســاختار سیاست در 
ایــن کشــورها را به کلی تغییر دهــد. در حال 
حاضر پیش بینی درباره آینده جنبش جلیقه 
زردها کمی دشــوار اســت، امــا واقعیت این 
است که اکنون فرانسه را باید به قبل و بعد از 
اعتراضات جلیقه زردها تقسیم کرد. دولت 
فرانســه به ســادگی نمی توانــد اصاحات و 

طرح های اقتصادی خود را پیش ببرد.

هندبهخریدنفتازایرانادامهمیدهد
سورابح کومار، سفیر هند در تهران اعام کرد واردات نفت هند 
از ایران قطع نشده و ادامه پیدا خواهد کرد. سفیر هند در ایران 
درباره جدیدترین قراردادهای نفتی میان دو کشــور و ایجاد 
کانالــی برای مبادات مالی، اظهار کرد: مکانیزم روپیه برای 
این منظور مورد استفاده قرار خواهد گرفت. وی خاطرنشان 
کرد خرید نفت هند از ایران متوقف نشده و این کشور به طور 
میانگیــن 1.2۵ میلیــون تن در مــاه نفت از ایــران خریداری 

می کند و مطمئناً این روند ادامه پیدا خواهد کرد./ایسنا

خارجیهاخواستارخریدنفتایرانازبورسشدند
ســیدعلی حســینی مدیرعامل بــورس انــرژی گفــت: برخی 
کشورها از طریق سفارتخانه ها دنبال کسب اطاعات درباره 
خرید نفت از بورس بوده اند، شماری از شرکت های خارجی 
نیز به طور مســتقیم برای رایزنی در این باره مراجعه و حتی 
کد معاماتی نیز اخــذ کرده اند. او با بیان اینکه زمان مرحله 
جدید عرضه نفت خام در بورس هنوز مشخص نشده است، افزود: شورای عالی 
هماهنگی اقتصادی )با حضور ســران ســه قوه( با تداوم عرضه نفت در بورس 
موافقت کرده اســت و بر این اســاس مرحله جدید عرضه پس از آماده ســازی 
توســط وزارت نفت انجــام خواهد شــد.مدیرعامل بورس انرژی درباره تســویه 
صددرصد ریالی پول خرید نفت، اضافه کرد: درخواست های متعددی توسط 

مشتریان برای تسویه همه پول خرید به صورت ریالی ارائه شده است. / ایرنا

خبرخوان

ادامهافزایشقیمتخودروهایداخلی 
خودروهای داخلی روز گذشــته باز هم افزایش قیمت را تجربه 
کردنــد. این افزایش قیمت روند جهشــی نداشــت امــا به طور 
متوســط خودروها بین 500 هــزار تومان تا یــک میلیون تومان 
افزایش قیمت داشتند. در این میان تنها خودرویی که کاهش قیمت یافت اچ سی 
کــراس بــود. این خودرو 8 میلیون تومان ارزان شــده و به قیمــت 96 میلیون تومان 
رســیده بود اما روز گذشــته قیمت این خودرو 93 میلیون تومان شــد. این در حالی 
اســت کــه وزارت صنعت، معدن و تجارت دوباره اعــام قیمت ها را به هفته آینده 
موکول کرده اســت. وزیر صمت تأکید داشــته که با قیمت گذاری ســتاد تنظیم بازار 
قیمت جدید خودروهای پرفروش تا هفته آینده اعام خواهد شد و این امر بر کاهش 
قیمت ها اثر می گذارد. اما فعاان بازار از صحبت های وزیر صمت چنین برداشتی 
را ندارنــد ومعتقدنــد تا زمانی که تولیــد افزایش پیدا نکند نمی توان شــعار کاهش 
قیمت را داد. رشــد قیمت خــودرو در حالی رخ می دهد که خودروســازان روز به روز 
بر تعداد معوقات شــان افزوده می شود و طبق گفته برخی از مسئوان شرکت های 

خودروسازی تأخیر در تحویل خودروها به  اواخر سال گذشته مربوط می شود.

 بـــازار 
خـــودرو

400 میلیونهیوندای سوناتا هیبرید38 میلیونپراید 111 
830 میلیونکیا سورنتو 362018 میلیون و 200 هزارپراید 131

500 میلیونرنو تلیسمان 472018 میلیونساینا دنده ای
440 میلیونتیپ انچ CH-R تویوتا72 میلیونپژو 206 تیپ 5

560 میلیوننیسان ایکس-تریل 1172018 میلیونتندر پاس اتوماتیک

بازوی پژوهشی مجلس در گزارشی بررسی کرد
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غامعلــی حدادعــادل در پاســخ بــه ســؤالی در 
خصــوص انتصاب مدیر شــبکه ســوم ســیما که 
از خویشــاوندان اوســت، گفــت: »علــی فروغی« 
رئیس شــبکه ســوم ســیما از قوم و خویشی بنده 
اســتفاده نکــرده و مــن دخالتــی در انتخــاب او 
نداشته ام. پسر باجناقم رئیس شبکه سوم سیما 
اســت، وی قبل از آنکه به این ســمت برسد چند 
ســال رئیس بســیج صدا وســیما بوده است، »به 
صراحت عرض می کنم نه روح بنده از اینکه وی 

رئیس بســیج شــده، باخبر بوده و نــه من مطلقاً 
اطاع داشــتم کــه می  خواهند او را رئیس شــبکه 

سوم کنند.«
حــداد عادل تأکید کــرد: از ایــن موضوع اطاعی 
نداشــته و دخالتــی هــم نداشــته ام. حتــی فرزند 
مــن که ســنش به آقــای فروغی نزدیک تر اســت 
خبر نداشــته اســت کــه در صدا و ســیما تصمیم 
گرفته انــد که فروغی را رئیس شــبکه ســوم کنند، 
امــا برنامه دشــمن در فضای مجازی این اســت 

کــه همه ما را بدنام کند. وی تأکید کرد: افتخار ما 
این اســت که فرزندانی تربیــت کنیم که به نظام 

خدمت کنند و باید هنرمان این باشد.
به گــزارش ایرنــا، غامعلــی حدادعــادل کــه در 
اســامی مهندســین  نشســت ماهانــه جامعــه 
ســخنرانی می کرد با بیان اینکه دشــمن برای هر 
مســأله جامعه یک برنامه دارد، ادامــه داد: آنها 
به دنبــال بدبینــی، دودســتگی، تحریک اقــوام و 
اقلیت های دینی هســتند. وی یادآور شد: رئیس 

جمهــوری بدرســتی می گویــد باا و پایین شــدن 
نرخ ارز جنگ روانی دشمن است که ما باید برای 

مقابله با این جنگ روانی برنامه داشته باشیم.
حدادعــادل بــا تأکید بر اینکه سیاســت دشــمن 
نســبت بــه ما قابل درک اســت، گفــت: آنها یک 
قیچــی برای براندازی نظام فعــال کرده اند، یک 
لبه آن تحریم اقتصادی و تیغه دیگر آن ولنگاری 
فرهنگی و آزادی رســانه علیه ملت ایران اســت، 
ایــن سیاســت رســانه ای امریــکا مکمــل تحریم 

اقتصادی است.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه فضــای مجــازی خــط و 
برنامه آشــوب را می  داد و درســت زمانی که دارو 
را تحریــم می کننــد فضــای مجــازی را محــدود 
نمی کنند، گفت: دشــمن در کوتاه مدت به دنبال 
تحریــکات و شــورش های منطقه ای اســت، آنها 
در پی ســوزاندن ریشه ایمان مردم، شبهه  افکنی 
در اعتقــادات و ترویــج اقیــدی و عفت زدایی به 

وسیله فضای مجازی هستند. 
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واکنش حدادعادل به ریاست پسر باجناقش بر شبکه سوم سیما  بی انصافی علیه روحانی
بسیاری از رسانه های منتقد به طور معناداری فرقی بین 
رقابت های سیاسی و جناحی با منافع ملی قائل نیستند. 
این در حالی اســت که در شــمار زیادی از کشــورهای دنیا 
از جمله کشــورهای دشــمن ایران، اصلی پذیرفته شــده 
کــه طبق آن منازعات ملی محــل ورود جریانات داخلی 
و سیاســی نیســت و احــزاب حاکــم یــا در ســایه وقتی به 
ایــن نقطه می رســند تــاش می کنند که در مســیر منافع 
ملــی و راهبردی حرکت کنند. متأســفانه در ایران برخی 
رسانه ها چند وقتی که تیم رقیب شان بر سر قدرت است، 
منازعــات را تا مدت ها و حتی گاهــی تا انتخابات بعدی حفظ می کنند. آقای 
ظریف در کنگره حزب ندای ایرانیان به نکته خوبی اشاره کرد و آن این است 
که در وزارت امور خارجه اساســاً دیپلمات ها حق ورود به منازعات سیاسی را 
ندارند که البته این امر در مورد ســایر کشــورها هم رایج اســت. اما او ناچار به 
بیان ســخنانی در این کنگره شــد که چیزی جز دفاع از منافع ملی نبود. آقای 
ظریف اصرار دارد که وقتی جمات، چکیده  ها و قطعاتی از یک سخنرانی یا 
مصاحبه ای را از زبان دشــمنان کشــور به گونه  ای انتشــار دهیم که در قبال آن 
غرور ملی را جریحه دار کنیم و دولت مستقر را آزار دهیم، بیش از آنکه نشانه 

ضعف نیروهای داخلی باشد نشاندهنده قوت دشمنان خارجی است.
آقای روحانی در تمام مدت 5 ساله ای که ریاست قوه مجریه را برعهده دارد، 
باوجود اینکه انتقاداتی به خود ایشــان و تیم رسانه ای شــان وارد اســت اما در 
معرض حجم زیادی از بی انصافی قرار گرفته اســت. این اتفاق هم در حوزه 
تعارضاتــی کــه در منطقه با عربســتان و اســرائیل داشــته ایم و هــم در حوزه 
بین المللی و برجام رخ داد. آنها نه پیروزی روحانی و تیم مذاکره کننده دولت 
در برجام را برجســته کردند و نه میزان فاجعه ناشــی از خــروج امریکا آنقدر 
زیاد است که بخواهند امریکا را محور اصلی تعامات بین المللی قرار داده و 
دولت را برای نقض برجام زیر سؤال ببرند. اگر این برجام خوب بود چرا برای 
توافق آن اعام عزای عمومی کردید و اگر بد بود به چه دلیل برای نقض آن 

دولت را مامت می کنید؟
رفتار دلواپســان بیش از اینکه تأمین کننده منافع ملی یا سیاسی باشد آب در 
آســیاب دشــمن ریختن اســت. روزنامه کیهــان در طول تمام این ســال ها 
بــا هزینه بیت المال اداره شــده اســت. منتســب بــه رهبری اســت و بدون 
اینکــه وجنــات، منزلــت و جایــگاه ایشــان را رعایــت کند در حــال تخریب 
نیروهــا و مدیران میهنی عمل می کنــد. واکنش آقای ظریف که اتفاقًا آدم 
محافظه کاری هم هســت و معمواً خیلی به مســائل داخلی ورود نمی کند 
نشان از فشاری دارد که رسانه های رقیب بر تیم وارد می کنند. صداوسیما هم 
وضعیتــی بدتر از کیهان دارد. این رســانه امروز با انتصــاب و انتخاب مدیران 

ناآشنا به امر رسانه و بی تفکر کار می کند. 
نگاهــی بــه تیم هــای اندیشــه  ورزی صداوســیما فاجعــه را تکمیــل می کنــد؛ 
آدم هایــی که نــه دانــش ازم دارند، نــه از تجربــه رســانه ای برخوردارند و نه 
جامعه جهانی را می شناســند. یــک عده ایدئولوگ هایی بــا دانش کم عمق 
هســتند که با پیچیدگی  های جنگ رســانه  ای اصًا آشــنایی ندارند. آنها اتفاقاً 
فکر می کنند برنامه های مؤثری می سازند در حالی که با تبلیغات مستقیمی 
که کمترین اثری هم در ذهن افکار عمومی ندارد، در حال فعالیت هســتند. 
بــه گونــه ای کــه ایــن دســتگاه بســیار عریــض و طویل بــا بودجه هــای عظیم 

اثرگذاری  اش حتی از تلگرام هم کمتر است.
امیــدوارم مقامــات کشــور روزی به فکر محاســبه میــزان هزینه هایــی که این 
رســانه ها بر دولت و بر شــاکله مدیران وارد کرده اند بپردازند. دریابیم که ما با 

وضعیت مطلوب فاصله زیادی داریم.

یادداشت

فیاض زاهد
 تحلیلگر سیاسی

بــاز بــودن پرونــده نماینــده ســراوان در هیأت 
نظارت بر رفتــار نمایندگان، گــزارش وقایع به 
هیــأت رئیســه و اعــام نــام فیلمبردار جلســه 
غیرعلنــی مجلــس جدیدترین اخباری اســت 
کــه در ارتباط بــا پرونده محمد باســط درازهی 
نماینده ســراوان انجام گرفته یا در حال انجام 

است.
درگیری لفظی توأم با توهین نماینده ســراوان 
اداره گمــرک، همچنــان موضــوع  بــا کارمنــد 
را  مجلــس  نماینــدگان  پیگیری هــای  اصلــی 
تشــکیل می دهــد. دوشــنبه هفتــه گذشــته بود 
که انتشــار کلیپ یــک دقیقه ای در شــبکه های 
اجتماعــی واکنش های زیادی را در بین مردم، 
رسانه ها و فعاان سیاسی و اجتماعی به همراه 
داشــت. در این کلیــپ نماینده مردم ســراوان 
پــس از بحث بــا یکــی از کارمندان گمــرک، به 
او توهیــن کرده و پــس از آن نیز با واکنش یکی 
از مراجعــان روبــه رو شــده و به بیــرون از اداره 
فرستاده می شــود. اگرچه نماینده سراوان این 
فیلم را تقطیع شده می  داند و مدعی است که 
ایــن مأمور گمرک بوده که بــه او توهین کرده و 
حتی مدعی ضرورت اســتیضاح وزیــر اقتصاد 
می شــود امــا واکنش هــای دنبالــه دار مردمــی 
مجلــس را وادار کرد تا بــه این اتفاق به صورت 
ویــژه رســیدگی کنــد. لــذا روز هــای سه شــنبه و 
چهارشــنبه دو جلســه غیرعلنــی در مجلــس 
برای بررســی ایــن موضوع برگزار شــد که البته 
انتشــار فیلــم کوتاهــی از جلســه غیرعلنــی نیز 
خــود بحث برانگیز شــد چرا که فیلم یاد شــده 
القا کننــده حمایــت مجلســی ها از همکار خود 

بود.
در آن فیلــم درازهی بــه نماینــدگان می گوید: 
اتفــاق  فیلــم  بــا منتشــرکنندگان  امــروز  »اگــر 
خــود  بــا  برخورد کننــده  افــراد  بــا  و  گمــرک 
برخورد نشــود بعداً برای نمایندگان دیگر این 
اتفــاق خواهد افتــاد«. همچنیــن در این فیلم 

صحبت هایی از علی اریجانی رئیس مجلس 
در جلسه غیررســمی مبنی بر شناسایی فردی 
که اقدام به انتشــار فیلم کرده، منتشر می شود 
کــه باز هم با واکنش  های منفی کاربران فضای 
مجازی روبه رو می شــود. اگرچه با گذشت چند 
روز از انتشــار فیلــم جلســه غیرعلنی مجلس، 
نمایندگان از اعام نام فردی که از این جلســه 
فیلمبرداری کرده امتناع کردند اما عضو هیأت 
رئیســه مجلــس در توئیتــی نــام ایــن نماینده 
را اعــام کــرد. احمــد امیرآبــادی فراهانــی در 
یارمحمــدی  »علیــم  نوشــت:  خــود  توئیــت 
نماینده مردم زاهدان اظهار داشــته که جلسه 
غیررســمی مجلــس را فیلمبرداری کــرده و به 
آقــای محمدباســط درازهــی نماینده ســراوان 
داده کــه بخش مربوط به عذرخواهی را پخش 
کنــد«. البتــه آنگونه کــه یارمحمدی پــس از لو 
رفتــن نامــش، در گفت وگو با تســنیم می گوید 
در انتشار فیلم جلسه غیرعلنی نقشی نداشته 
و نماینــده مــردم زاهدان تنها اقــدام به ضبط 
فیلــم کــرده اســت. او عنــوان می کنــد کــه این 
کلیــپ را بــه درازهی دادم تا بخــش مربوط به 
عذرخواهــی وزیــر را در فضای مجازی منتشــر 
کند اما آقای درازهی تمام فیلم را منتشر کرده 

که قرار نبود این اتفاق بیفتد.
امیرآبــادی فراهانــی در حاشــیه جلســه علنــی 
و در جمــع خبرنــگاران هم گفــت: همان روزی 
که فیلم جلسه پخش شد، بعضی از کارمندان 
مجلس شــورای اســامی به ما گفتنــد که آقای 
علیــم یارمحمــدی، نماینده زاهــدان اقدام به 
فیلمبرداری از جلســه کرده است، امروز درباره 
ایــن موضــوع از وی ســؤال کردم.یارمحمــدی 
بــه من گفت کــه ما با آقــای درازهــی، نماینده 
ســراوان هماهنگ کرده بودیم که بخشــی را که 
او از مــردم عذرخواهــی می کند پخــش کند، او 
همچنیــن گفت که کل فیلــم را در اختیار آقای 
درازهــی گذاشــته اســت، بنابرایــن مســئولیت 

سایر موارد همچون پخش برعهده ایشان بوده 
است و من فقط از جلسه فیلمبرداری کرده ام.

وی افزود: نکته قابل تأمل این است که جلسه 
مذکور، جلســه غیرعلنی محســوب نمی شــود 
چرا که جلســه غیرعلنی دارای مقدماتی است 
و باید در هیأت رئیســه تصمیم گیری شود ولی 
آن روز صبح پیش از آنکه آقای اریجانی زنگ 
جلســه علنــی را بزنــد، جمعــی از نماینــدگان 
ســروصدا به پا کردند و حالت تشنج در صحن 
ایجــاد شــد بــه همیــن دلیــل رئیــس مجلــس 
اجــازه داد تا بعضی نمایندگان در این جلســه 
صحبــت کننــد و از آقــای درازهی خواســتند تا 

توضیح دهد که چه اتفاقی رخ داده است. 
فیلــم  در  کــه  جماتــی  دربــاره  قــم  نماینــده 
مذکور خطاب به هیأت رئیســه مجلس مطرح 
می شــود نیــز گفــت: نماینــده ای کــه جمــات 
ناشایســتی درباره هیأت رئیســه مجلس به کار 
بــرد هــم مشــخص شــده اســت ولی مــا چون 
حــرف مطــرح شــده خطاب بــه هیأت رئیســه 

بــوده، نام او را اعام نمی کنیم ولی اگر مســأله 
خطــاب به مردم مطرح شــده بــود، قطعاً نام 

این نماینده را اعام عمومی می کردیم.
رفتــار  بــر  نظــارت  هیــأت  ســخنگوی  دیــروز 
نماینــدگان خبرهــای منتشــره مبنــی بر بســته 
شدن پرونده توهین نماینده سراوان را تکذیب 
کــرد و گفــت: ایــن پرونــده در هیــأت نظــارت 
همچنــان بــاز اســت و اعضــا در حــال بررســی 
ابعــاد ماجرا هســتند. محمد جــواد جمالی در 
گفت وگــو با ایرنا، اعــام کرد: پرونــده نماینده 
سراوان در هیأت نظارت باز است و بزودی این 
هیــأت بعد از برگزاری جلســه نتیجــه را اعام 
می کند. او به خبر برخی رسانه ها به نقل از وی 
مبنی بر بســته شــدن پرونده نماینده ســراوان 
در ایــن هیأت اشــاره کرد و گفــت: من هیچ گاه 
نگفتــم که موضوع پرونده نماینده ســراوان در 
هیأت نمایندگان تمام شده است. اصًا هیأت 
نظارت جلســه ای با حضور اعضا برگزار نکرده 

است که بخواهد نتیجه را اعام کند.

ë بررسی موضوع در جلسه امروز هیأت رئیسه
جمالی در حالی از عدم برگزاری جلسه هیأت 
نظــارت بر رفتــار نماینــدگان خبــر می دهد که 
رئیس این هیــأت آماده ارائه گزارش به هیأت 
رئیســه اســت. هفته گذشته مســعود پزشکیان 
رئیــس هیــأت نظــارت بــر رفتــار نماینــدگان، 
وزیر اقتصــاد، رئیس گمــرک و دو عضو هیأت 
رئیســه بــا حضــور نماینــده ســراوان حواشــی 
ایجــاد شــده دربــاره محمــد باســط درازهی را 
مورد بررســی قرار دادند. آنچنان هم که دیروز 
از ســوی محمدعلــی وکیلــی اعام شــد هیأت 
رئیســه مجلس براســاس تقویم هفتگی صبح 
امروز دوشــنبه، تشــکیل جلســه می دهد و قرار 
اســت در این جلســه گــزارش آقای پزشــکیان 
به عنوان مســئول بررســی حواشــی مربــوط به 
نماینده ســراوان در این جلسه ارائه شود. البته 
وی تأکیــد می کنــد: این جلســه بــرای موضوع 
مربوط به نماینده سراوان نیست بلکه به روال 

جلسات معمول هیأت رئیسه است.

 سردار کوثری:  منظور رهبری از آتش 
به اختیار،  پاگذاشتن بر قوانین نیست

جانشــین فرمانده قرارگاه ثاراه گفت: کســی نمی تواند 
برای آتــش به اختیار عمل کردن خــاف قانون حرکت 
کند. سردار اســماعیل کوثری در توضیح جایگاه قوانین 
و مقــررات در آتــش بــه اختیــار عمل کردن گفــت: چون رهبری خودشــان 
بــر اینکــه باید مــر قانــون اجرا شــود اصــرار دارنــد بنابراین هیــچ گاه اجازه 
نمی دهند که خاف قانون عمل شــود. آتش به اختیار در نظر ایشان عمل 

در چارچوب قوانین است.
بــه گــزارش ایرنــا، کوثــری در تفســیر معنای آتــش به اختیــار افــزود: رهبر 
انقــاب به گــروه خاصی نگفتنــد که آتش بــه اختیار عمل کننــد. مخاطب 
ایشــان همه جوان ها بود که در جهت منافع ملی در زمینه های اقتصادی، 
فرهنگی و علمی کار کنند و این گونه نباشد که اگر یک یا چند مورد نارسایی 
دیدند، ناامید شــوند و کنار بکشــند. بلکه جوانان باید چاره اندیشــی داشته 
باشــند و راهکار به مســئوان ارائه دهند. جانشــین فرمانده قــرارگاه ثاراه 
در واکنــش بــه اظهارات اخیر منتســب به فرمانده کل ســپاه کــه »آتش به 
اختیار یعنی محدودیت ها، ماحظات و قوانین نباید مانع انجام اقدامات 
انقابی توســط جوانان شــود« می گوید: من چنین چیزی از ایشان نشنیدم 
کــه بخواهم درباره آن نظر دهم، اما آتش به اختیار عمل کردن به معنای 
پاگذاشــتن روی قوانیــن و مقررات و برخــاف قوانین عمل کردن نیســت. 
قطعــاً و یقینــًا می دانم که شــخص رهبــری نیز چنین نظــری ندارند. حتی 
بعید می دانم فرمانده کل ســپاه هم چنین چیزی را مطرح کنند که قوانین 
را کنــار بگذارید. او افزود: یکــی از مصداق های آتش به اختیار عمل کردن، 
حرکــت مردمــی جهاد بســیج ســازندگی اســت که بــرای کمک رســانی به 
محرومان به روســتاها می روند. این کار نه برخاف قانون است و نه منعی 

برای انجام آن وجود دارد.
 

منتجب  نیا:     اصاح طلبان نباید مقابل دولت قرار بگیرند
یــک فعال سیاســی اصاح طلب گفت: بــه موازات حمایتی کــه از روحانی 
داریــم، بایــد انتقاد کــرده و نظارت خــود را لحاظ کنیم. رســول منتجب نیا 
در گفت وگــو بــا ایســنا، بــا اشــاره به مشــکات اقتصــادی مــردم و تأثیر آن 
در ناامیــدی نســبت بــه عملکرد دولــت گفت: در شــرایط فعلــی به دلیل 
فشارهای اقتصادی و مشکاتی که برای مردم پیش آمده، نوعی دلسردی 
و نگرانــی در آنها احســاس می شــود، چه نســبت به اصولگراهــا که از پیش 
مأیــوس بودنــد که آنهــا قدمــی بردارند و چه نســبت بــه اصاح طلبان که 
دولــت را منتســب بــه آنهــا می دانند و ایــن نگرانــی در آنها وجــود دارد. او 
افزود: اگر این شــرایط ادامه پیدا کند، پیش بینی می شــود که تا ســال آینده 
طبیعتــاً حضــور مــردم پای صنــدوق کمرنگ خواهــد بود و نتیجــه آن نیز 
نتیجــه خوبی برای نظام، دولت، مجلس و از جمله اصاح طلبان نخواهد 
بود، اما چه باید کرد که این مســأله پیش نیاید، من معتقدم که بخشــی از 
کارها به دولت مربوط می شــود که دولت روحانی باید مشکات اقتصادی 
کشــور را به ســرعت به حداقل برساند. مســأله تحریم و فشارهای خارجی 
زیاد اســت اما تمام مشــکات مربوط به آنها نمی شــود. دولــت و وزرا باید 
تصمیم عاجل و شجاعانه ای بگیرند. منتجب نیا در ادامه با اشاره به اینکه 
اصاح طلبــان از ابتدا در ســال 92 از روحانی حمایت کردند و من در ســال 
96 بیان کردم که ما نباید چک ســفید امضا به دولت بدهیم، تصریح کرد: 
بــه مــوازات حمایتی که از دکتر روحانــی داریم، باید انتقــاد کرده و نظارت 
خــود را لحــاظ کنیم. در حــال حاضــر اصاح طلبان نبایــد در جبهه مقابل 

دولت قرار بگیرند.
 

اخـــبار

نماینده زاهدان فیلمبردار جلسه غیرعلنی مجلس
موضوع نماینده سراوان امروز در هیأت رئیسه مجلس بررسی می شود

رئیــس کمیتــه اقتصــادی کمیســیون اصل 9۰ 
مجلس جزئیات جدیــدی از پرونده دکل های 
نفتــی گمشــده را بیــان کــرده و از ردپــای یــک 
زن و 3 مــرد در ایــن پرونــده خبر داده اســت. 
موضوع دکل های نفتی از ســال 92 مطرح شد 
کــه بــر اســاس آن در دولت هــای نهــم و دهم 
برخــی بــه بهانــه دور زدن تحریم هــا اقدام به 
تشــکیل شــرکت های صوری و خرید دکل های 
نفتی کردند اما با وجود پرداخت پول از ســوی 
شرکت تأسیســات دریایی هیچ دکلی به ایران 

نرسید. 
دادگاه هــای  کل  رئیــس  پوربابایــی  عبــاس 
عمومــی و انقــاب تهران مهر ماه ســال جاری 
در گفت و گــو بــا فارس از برگــزاری قریب به 1۰ 
جلســه دادگاه متهمــان در مجتمــع ویژه امور 
اقتصادی خبر داد و گفت: با توجه به صحبتی 
که با رئیس شــعبه رسیدگی کننده انجام شده، 
و  نمانــده  پرونــده  از رســیدگی  زیــادی  زمــان 
بزودی حکم متهمان صادر می شــود.به گفته 
وی اتهــام متهمــان ایــن پرونــده خیانــت در 
امانت،  سوءاستفاده از اموال شرکت و تحصیل 

مال نامشروع است.
دیروز بهرام پارسایی عضو کمیسیون اصل 9۰ 
مجلــس در تشــریح آخرین وضعیــت پرونده 
دکل گمشــده »فورچونا« به خانه ملت، گفت: 
بــا مالکیــت یــک  دکل فورچونــا در دهــه 8۰ 
شــرکت رومانیایی در ایران به صورت اجاره ای 
کار حفــاری انجــام مــی داده اســت کــه پس از 
2 ســال قــرارداد بــه هر دلیلــی بــرای ادامه کار 
بــه تفاهم نمی رســند کــه براین اســاس مالک 
شــرکت دکل فورچونــا را بدون طی تشــریفات 
وی  می کنــد.  خــارج  ایــران  از  شــبانه  قانونــی 
ادامــه داد: زمانی کــه این دکل از کشــور خارج 
می شود احســاس نیاز به این دکل خودنمایی 
می کنــد و زمانی که تحریم های دوره قبل آغاز 
می شــود چنــد شــخص به شــرکت تأسیســات 
دریایــی اعــام می کننــد که بــا توجه بــه اینکه 
بــه دکل حفــاری فورچونــا در کشــور موردنیــاز 
اســت می توانند تحریم هــا را دور زده و در این 

خصوص اقداماتی انجام دهند.

پرداخت صوری پول به شرکت
نماینــده شــیراز بــا بیــان اینکــه یــک خانــم و 
ســه آقــا بــه اســم دور زدن تحریم هــا بــا زد و 
بنــد یــک شــرکت صــوری تشــکیل می دهنــد، 
شــرکت  ایــن  بــه  دکل  پــول  داشــت:  اظهــار 
صوری پرداخت می شــود که این شرکت هیچ 
قــراردادی با شــرکت فورچونا نداشــته و کامًا 
بی هویــت بوده اســت و مالکیتی روی شــرکت 
فورچونا نداشــته اســت اما شــرکت تأسیسات 
دریایــی مبلــغ کامــل دکل را بــه ایــن شــرکت 

صوری پرداخت می کند.
دوران  ســودجویان  اینکــه  بیــان  بــا  پارســایی 
تحریــم فشــار مضاعفــی بــر مــردم در دوران 
تحریــم وارد می کنند، ادامــه داد: پرونده دکل 
فورچونا در حال حاضر در قوه قضائیه در حال 
بررســی است که کمیسیون اصل 9۰ با سازمان 
بازرســی و قــوه قضائیــه مکاتبــه ای داشــته تــا 
نتیجه بررســی این پرونده به کمیسیون ارسال 
شــود امــا هنوز هیــچ پاســخی از ســوی آنها به 

کمیسیون اصل 9۰ ارسال نشده است.
پرداخــت 87 میلیــون دار بــرای خریــد دکل 

فورچونا طی 3 قسط
پارســایی با بیــان اینکه 87 میلیــون دار برای 
خریــد دکل فورچونــا پرداخــت شــده اســت، 
افــزود: برخــی می گوینــد کــه پول ایــن دکل به 
شــرکت صوری پرداخت نشده است در حالی 
که طی 3 قسط کل مبلغ در سال 2۰12 و 2۰13 
بــه این یــک خانــم و 3 آقــا که تأســیس کننده 

شــرکت صوری بوده اند پرداخت شــده اســت. 
وی بــا بیان اینکه دکل دریایــی گلوبال متعلق 
بــه شــرکت جی پی تــی کــه در طوفــان کاترینا 
دچــار حادثه جدی شــده و غیرقابل اســتفاده 
بود توســط ایران خریداری می شود و این یکی 
گذشــته  دوره  در  فســاد  پرونده هــای  از  دیگــر 
تحریم ها است، افزود: این دکل در سال 2۰۰8 
بــه مبلغ 43 میلیون دار خریداری می شــود و 
تا 2 ســال قبــل در عمان نگهداری می شــد که 
هزینــه ســنگینی بــرای نگهــداری آن پرداخت 
شــد و دولت عمان بــه ایران اعام کــرد که اگر 
ایــن دکل منتقــل نشــود در دریا غرق می شــود 
که اقدام خاصی در این زمینه صورت نگرفت. 
ایــن نماینده مجلس ادامه داد: خود تحریم ها 
به نوعی به مردم فشــار آورده و از ســویی دیگر 
ســودجویان و منفعت طلبــان نیز به نوع دیگر 
بــه مردم فشــار وارد می کنند تــا از آب گل آلود 
بایــد  کنونــی  شــرایط  در  لــذا  بگیرنــد  ماهــی 
مراقبت بیشتری برای جلوگیری از ایجاد فساد 
انجام داد چرا که سیاست های ترامپ با اوباما 
در تحریم هــا متفــاوت اســت. رئیــس کمیتــه 
اقتصــادی کمیســیون اصــل 9۰ بــا بیــان اینکه 
دور زدن تحریم ها کار ســختی اســت، تصریح 
کــرد: خیلی هــا ممکن اســت ادعا کننــد که در 
این شرایط می توانند تحریم ها را دور بزنند که 
در ایــن حــوزه باید نظارت و مراقبت بیشــتری 
انجام داد چرا که لطمات این فســادها از خود 

تحریم ها بیشتر است.

زدوبند یک زن و 3 آقا به نام دور زدن تحریم ها
بهرام پارسایی جزئیات جدیدی از پرونده دکل های نفتی را اعام کرد

محمد باسط  درازهی  نماینده سراوان علیم یار محمدی  نماینده زاهدان

دبیر شــورای عالی امنیت ملی بــا انتقاد از عدم 
اجرای تعهدات ســازمان ملل در بازســازی غزه 
و تأمیــن حداقل های معیشــتی ســاکنان آن، بر 
حمایــت ایــران از مقاومت و ملت فلســطین و 
تــداوم ارســال کمک هــای غذایــی و دارویــی به 
مــردم غزه تأکید کرد. بــه گزارش ایرنا »محمود 
الزهار« از رهبران برجســته و رئیس فراکســیون 
حماس روز گذشــته با علی شــمخانی نماینده 
رهبــر معظــم انقــاب و دبیــر شــورای عالــی 
امنیــت ملی دیــدار و پیرامــون آخرین تحوات 
فلســطین گفت وگو کرد. شمخانی در این دیدار 
مهم تریــن اولویت جهــان اســام را حمایت از 
آرمان فلسطین و آزادی قدس شریف دانست و 
گفت: »هرگونه اقدامی که موجب ایجاد انحراف 
در مســیر مبارزه با رژیم صهیونیســتی به عنوان 
اصلی ترین تهدید جهان اسام شود، خیانت به 

مسلمانان جهان تلقی می شود.«
دبیر شــورای عالی امنیت ملی با اشاره به آینده 
رژیم صهیونیستی گفت:»آنچه موجب نابودی 
رژیم صهیونیســتی خواهد شد، فســاد درونی و 
گســترده ســران آن، بیداری ملت ها و هوشیاری 
نســبت بــه توطئه هــا و ظلم هایی اســت که این 
رژیم کودک کش در حق بشــریت مرتکب شده 
اســت.« وزیر خارجه سابق فلسطین نیز با بیان 
اینکه بیداری اسامی رو به افزایش است و بدون 
شــک ما پیروز خواهیم شد تأکید کرد: »مواضع 
جمهــوری اســامی ایــران همیشــه اثربخــش 
بوده و مردم فلســطین این را بخوبی احســاس 
می کنند که کســانی هستند آنها را حمایت کنند 

و ان شــاءاه بــزودی همگی در مســجد ااقصی 
نماز خواهیم خواند.«او با انتقاد از حاکم شــدن 
سیاســت های تفرقه آمیــز در جهــان اســام که 
موجب کاهش حساســیت نسبت به فلسطین 
و اســتیفای حقوق مردم مظلوم آن شده است، 
افــزود: »برخی کشــورهای عربی بــا تاش برای 
مقابله بــا جمهوری اســامی که عامــل ثبات و 
صلح در منطقه اســت، مســیر تضعیف جبهه 
مقاومــت و همکاری با دشــمنان جهان اســام 
را می پیماینــد.« محمود الزهار بــا محمدجواد 
ظریــف وزیــر خارجه ایران نیز دیــدار و گفت و گو 
کــرد. ظریــف در این دیــدار با بیــان اینکه جهان  
اسام باید با  وجود برخی اختافات حول محور 
حمایــت از فلســطین گردهــم آینــد تــا جلــوی 
سوء اســتفاده ها گرفتــه شــود، افزود:»حمایت از 
فلسطین یکی از سیاست های مبنایی جمهوری 
اســامی اســت و امیدواریــم برخــی دولت های 
اســامی که به حمایت صهیونیست ها و امریکا 
دل بســته اند به جهان اســام بازگردند و بدانند 
صهیونیست ها دوست و شریک مطمئنی برای 
هیچ کس نیستند.« الزهار نیز در این دیدار گفت: 
»ایــران از فلســطین حمایت حقیقــی به عمل 
مــی آورد.« رئیــس فراکســیون حمــاس پیش از 
این دیدارها روز شــنبه با علــی اریجانی رئیس 
مجلس شورای اسامی دیدار و از وی برای سفر 
به نوار غزه دعوت کرد.اریجانی نیز در این دیدار 
بر حمایت جمهوری اسامی ایران از فلسطین 
تأکیــد کــرد و گفــت: »حمایت از مــردم مظلوم 

فلسطین وظیفه هر انسان شرافتمندی است.«

تأکید شمخانی بر ارسال
 کمک های غذایی و دارویی به مردم غزه

یرنا
یلناا
ا



خانواده ها  با یکدیگر 500 کلمه در روز حرف می زنند!

www.iran-newspaper.com

editorial@iran-newspaper.com

 سال بیست و چهارم  شماره 6956
 دوشنبه   3دی 1397

مدیرعامــل ســازمان بیمه ســامت 
ایــران: در ســال آینــده حــدود ۵ هــزار 
میلیارد تومان کســری خواهیم داشــت 
و بیمــه باید آخرین محل بــرای اعمال 

محدودیت های منابع باشد.
به گــزارش »ایــران« طاهــر موهبتی 
در نشســت خبــری بــا اصحــاب رســانه 
گفــت: در ســال آینــده حــدود ۵ هــزار 
میلیارد تومان کســری خواهیم داشــت 
و بیمــه باید آخرین محل بــرای اعمال 
چــون  باشــد،  منابــع  محدودیت هــای 
بدون بیمه، درمانگاه و بیمارســتان هم 

مورد استفاده مردم قرار نمی گیرند.
مدیرعامــل ســازمان بیمه ســامت 
ایران افزود: ما باید هزینه ها را مدیریت 
و به هدفمند کــردن بیمه رایگان توجه 
کنیم، اما بعــد از همه این توجهات اگر 
بــاز هــم بودجه بیمــه ســامت واقعی 
دیده نشــود ما شــاهد ادامه بدهی های 
بیمــه ســامت خواهیم بــود.وی گفت: 
پاســخگویی  تــوان  کشــور  بودجــه  اگــر 
بایــد  نــدارد  را  بیمــه ای  نیاز هــای  بــه 
بگیریــم  نظــر  در  دیگــری  راهکار هــای 
یــا یکســری از خدمــات را از بســته خود 

حذف کنیم.
موهبتی افزود: بیمه سامت معتقد 
است همین پوشــش را ادامه دهیم، اما 
اگر محدودیت منابع داریم باید مصارف 
را به اندازه منابع موجود تعریف کرد.وی 
گفت: امروز رفع همپوشانی از ۲ میلیون 
نفر بیشــتر شــده اســت و بیمه رایگان را 

گفت و گوی  »ایران«  با جامعه شناسان  درباره اختال ارتباطی بین اعضای خانواده

مهســاقوی قلب / ایــن روزها نوع ارتبــاط بین اعضای خانواده با یکدیگر نســبت 
به گذشته بســیار متفاوت اســت. به گونه ای که اعضای خانواده تمایل بیشتری به 
تنهایی دارنــد و حتی هر یک درون خانــه جزیره ای برای خود تشــکیل داده اند و با 
ایــن که در کنار هم زندگی می کنند ولی باهم تعاملــی ندارند. این پدیده که تحت 

تأثیــر عوامل زیادی به وجــود آمده، به اعتقاد بســیاری از جامعه شناســان تبعات 
منفی به دنبال دارد. کاهش ساعات مکالمه بین افراد خانواده و به دنبال آن کاهش 
تعامل بین آنها تا اندازه ای محســوس اســت که معاون رئیــس جمهوری در امور 
زنان و خانواده هم در این خصوص اظهار نگرانی کرده و می گوید: میزان ارتباط تا 

اندازه قابل توجهی در میان خانواده هــا کاهش یافته تا جایی که تعداد کلماتی که 
بیــن خانواده ها رد و بدل می شــود از 1500 کلمه به 500 کلمه تقلیل یافته اســت. به 
گفته معصومه ابتکار، میزان گفت و گو در خانواده از دو ســاعت در 10 ســال پیش، 
به 20 دقیقه در حال حاضر رســیده است و این اتفاق نمی تواند نشانه خوبی باشد. 

ممکن است عوامل مختلفی از جمله مشکات اقتصادی و یا استفاده از شبکه های 
اجتماعــی در زمینه اختــال ارتباطــی تأثیرگذار باشــند. در حال حاضــر اعضای 
خانواده کنار هم هســتند اما از طریق شــبکه های اجتماعی با یکدیگر ارتباط برقرار 

می کنند؛ نداشتن ارتباط در حال آسیب وارد کردن به خانواده ها است.

 پژوهش هــا نشــان می دهد ارتباط بــا خانواده 
رتبــه اول و فضای مجــازی در رتبه دوم اوقات 
فراغــت خانواده های ایرانی قــرار دارد که این 
موضوع نشان دهنده رقابت تنگاتنگ خانواده 
و فضــای مجــازی با یکدیگر اســت. چــرا که بر 
اســاس ایــن رده بنــدی، آنهــا با فاصلــه کمی 
بــا یکدیگــر در حــال رقابــت هســتند و ممکن 
اســت حتی جایگاه شان در آینده عوض شود. 
بــه همیــن علــت معتقدم ایــن روزهــا فضای 
مجازی جای ارتباطات درون خانواده ها را گرفته اســت. به طوری 

کــه اعضای خانواده ترجیح می دهند به جای گفت و گو با یکدیگر 
در ایــن فضا ســرگرم باشــند. از طــرف دیگر فاصلــه عمیقی بین 
نســل های کشور ایجاد شده است که همین موضوع هم می تواند 
در کاهش تعامل و گفت و گوی خانواده مؤثر باشــد. شکاف نسلی 
در اثــر ســنت و مدرنیته ایجاد شــده اســت اما باید بــا راهکارهای 
مؤثــر از عمیق تــر شــدن آن جلوگیــری کرد.این روزها متأســفانه 
مردم ما کمتر با همدیگر گفت و گو می کنند و سعی می کنند با جر 
و بحث مشکات خود را حل کنند. این اتفاق بویژه در خانواده ها 

در حال اتفاق افتادن است.
 نکتــه دیگر آن که مــا هیچوقت تاش نکردیم بــا دیدگاه های 

نســل جوان آشنا شویم و آنها را درک کنیم. بلکه تاش کردیم تا 
با مســائلی همچون عرف و مذهب و ســنت آنها را محدود کنیم. 
این درحالی اســت کــه عدم تنظیــم رفتار با جوان ها مــورد تأیید 
هیچ کدام از این مرجع ها نیست.البته، گفت و گو در خانواده ها به 
این معنی نیســت که آنها یک حادثه را با همدیگر کند و کاو کنند 
بلکــه گفت و گــو به این معنی اســت که اعضا بــا یکدیگر تعامل و 
سازش داشته باشند. وضعیتی که امروز  در نظام خانواده گرفتار 
آن هستیم به خاطر آن است که آینده نگر نیستیم و برای فردای 
خــود برنامــه نداریــم. بــه همین علــت زمانــی که دچار مشــکل 

می شویم نمی دانیم باید چه کار کنیم.

 ماهیــت ارتبــاط تحــت تأثیــر جامعــه مــدرن 
اســت، هرچــه جامعــه مدرن تر باشــد رفتارها 
انفرادی تــر می شــود یعنــی از حالــت جمعی 
خارج می شود. به نوعی جامعه سنتی جامعه 
جمع گرایانه اســت و بالعکس، جامعه مدرن 
جامعــه ای فردگرایانــه اســت. در حقیقــت در 
جامعه ســنتی این جمع اســت که وضعیت و 
اهــداف فرد را مشــخص می کند اما در جامعه 
مــدرن، فــرد شــخصاً وضعیت و اهــداف خود 
را مشــخص می کنــد بــه عنــوان نمونــه وقتــی 
در جامعــه ای ســنتی جــوان قصــد ازدواج دارد، خانواده، عشــیره 
و فامیــل تصمیــم می گیرند که او بــا چه کســی ازدواج کند ولی در 
جوامــع مــدرن این اقــوام و طوایف نیســتند که بــرای ازدواج افراد 
تصمیــم می گیرنــد و ایــن امــر خاصیــت جامعه مدرن اســت. در 
جامعه مدرن ارتباط خانواده ها به صورت محسوسی کاهش یافته 
است، اشتغال والدین و تعداد کم فرزندان سبب شده که حتی در 
ساعات شب هم اعضای خانواده با یکدیگر تعامل کامی نداشته 

باشــند. البته شــاید مشــکات اقتصــادی در پیدایــش این معضل 
مؤثــر باشــد به عنــوان مثال پدرخانواده بخشــی از کارهــای خود را 
بــه خانه مــی آورد یا مادری که شــاغل اســت مجبور اســت هنگام 
حضــور در خانه بــه کارهای خانــه بپردازد. وســایل ارتباط جمعی 
هم بی تقصیر نیســتند و هنگامی که فرد وارد دنیای مجازی مانند 
اینســتاگرام یــا تلگــرام و نظایر آن می شــود با دنیایــی از اطاعات 
روبــه رو شــده و ناخودآگاه از ســایر افراد خانواده دور می شــود. این 
عامل ســبب می شــود ارتباط خانواده هم در ســطح کم می شود و 
هــم در طــول یعنی ارتباط بــا پدربزرگ هــا و مادربزرگ ها هم کم 

می شود. 
بایــد توجــه داشــته باشــیم کــه کم شــدن دیالــوگ در ســطح و 
طــول ســبب کاهــش هنــر همزیســتی می شــود تــا جایی کــه افراد 
هیــچ تمرینی بــرای برقــراری دیالوگ جهــت همزیســتی ندارند.

آســیب های ناشــی از کاهش ســاعات مکالمه را نیــز نباید از خاطر 
برد. انســان امــروز به دلیل این که با اعضای خانــواده ارتباط کمی 
دارد در صــورت بــروز ســختی ها، بیماری هــا و مشــکات بشــدت 
احســاس تنهایــی خواهد کــرد. بــا کاهش ارتبــاط بیــن خانواده ها 

انتقــال فرهنگی هم کم می شــود زیرا تجربیات نســل های قبل به 
نســل های بعدی منتقل نمی شــود، می توان گفت بــه نوعی دچار 

انقطاع فرهنگی می شویم.
حــذف  خانواده هــا  زندگــی  از  را  مجــازی  فضــای  نمی تــوان   
کرد، پیشــنهاد می کنــم برای افزایــش گفت و گــو درون خانواده ها، 
اعضــای خانــواده و فامیــل می تواننــد گروه های تلگرامی درســت 
کننــد این کمترین کاری اســت که می توان انجــام داد از طریق این 
گروه هــای خانوادگــی، خانواده هــا و فامیــل می تواننــد ارتباط بین 
خود را حذف کنند. از آنجایی که تکنولوژی به کشــورهای پیشــرفته 
زودتــر ورود می کنــد، کارشناســان می تواننــد در زمینــه نــوع رفتــار 
کشــورهای پیشــرفته هنگام بروز چنین مشــکاتی تحقیق کنند و از 
تجربیات آنها اســتفاده کنند. در جهت کاهش مشــکات ناشــی از 
کم شدن ساعات گفت و گو بین اعضای خانواده می توان از عناصر 
فرهنگســازی مانند رســانه ها و آموزش و پرورش هم بهره مند شد 
زیــرا ایــن عناصر به طور مســتقیم در این خصوص دخیل هســتند 
البتــه حتــی از فضــای مجــازی هــم می توانیــم در جهــت مثبــت 

استفاده کرده و برای تغییر این فرهنگ غلط استفاده کنیم.

ریشــه های اجتماعــی، فرهنگی 
در میــزان تعامــل کامــی افراد 

خانواده تأثیر شگرفی دارد. 
تعــداد  قبــل  نســل های  در 
فرزندان زیاد بود ولی این روزها 
بســیاری از خانواده هــا تنها یک 
فرزنــدی  کًا  یــا  دارنــد  فرزنــد 
ندارنــد و متعاقــب ایــن اتفــاق 
میــزان صحبــت کــردن هم کم 

شده است. 
در گذشــته ســاختمان ســنی جمعیــت جوان تر 
بــوده ولــی در حــال حاضــر ســن جامعه بــاا رفته 
اســت ایــن هــم می توانــد یکــی از دایــل بــروز این 
در  حتــی  کــه  قدیــم  زمان هــای  در  باشــد.  پدیــده 
همــه  بیشــتر  نداشــت  وجــود  تلویزیــون  خانه هــا 
اعضــای خانــواده با یکدیگــر گفت و گــو می کردند و 
ارتبــاط عاطفی بیشــتری بین آنها برقــرار بود اما با 
ورود تکنولوژی هــای مــدرن به مرور زمــان رابطه ها 
یکطرفــه شــده همــه افــراد ممکــن اســت در کنــار 
یکدیگــر بنشــینند و تلویزیــون نگاه کنند امــا ارتباط 
کامــی کمرنــگ می شــود. امــا نمی تــوان گفــت که 
کاهــش ســاعات مکالمــه و گفت و گــو قطعــاً تأثیــر 
منفی بر افراد می گــذارد زیرا تعامل درون خانواده 
هنگامی خوب اســت که ســازنده و مثبت باشــد اما 
اگــر چنین نباشــد طبیعی اســت که افــراد خانواده 
بنابــر دایلــی کــه دارنــد بــا یکدیگــر کمتــر یــا اصًا 

صحبت نکنند.
به اعتقاد من باید به صورت ساختاری و ریشه ای 
بــه تأثیــرات مثبــت و منفی ایــن مقوله نگاه کــرد. از 
طرفی ممکن است اختاف بین نسل ها مسبب این 

اتفاق باشد.

نگاهی به روابط اجتماعی نشــان 
مــی دهد که  امروزه تجربه روابط 
رودررو و تعاملــی در عرصه های 
و  نداریــم  جامعــه  مختلــف 
ناگزیــر خانواده هــا هــم از چنیــن 
امــری مســتثنی نیســتند. فرآیند 
نظــام  در  افراطــی  فردگرایــی 
سیاسی هم تا اندازه زیادی وجود 
وابســتگی های  معمــوًا  و  دارد 
حزبــی، گروهــی و نهــادی مــورد 

چون و چرا قرار می گیرد. 
در جامعــه، مــا معمــوًا افــراد را در شــکل فرد، 
مــورد مخاطب قرار می دهیــم و حداکثر برای افراد 
در حــوزه خانواده اهمیت قائل می شــویم در حالی 
که بــا ایــن دیــدگاه درون خانــواده هــم نمی توانیم 
باشــیم.در  داشــته  جمع گرایانــه  رفتــاری  انتظــار 
دنیــای معاصــر عرصــه فضــای مجــازی بــه حدی 
فعــال و کارآمد اســت که افراد تمایلــی به تعامل با 
یکدیگر و یا شــاید به نوعی حــرف زدن های تکراری 
ندارنــد، از طرفی نوع ارتباطات در درون خانواده ها 
تحکم آمیز است، باید به یاد داشته باشیم که جوان 
امــروز عاقــه ای بــه پذیرش ایــن تحکم ها نــدارد و 
دوســت دارد در فضایی آزاد و به دور از تحکم باشد 
و با دیگران آزادانه تعامل داشــته باشــد. متأسفانه 
امــروز ایــن فرآیند فردگرایانه بســیار شــدید اســت، 
بــا وجود این، آن چــه حائز اهمیت اســت این نکته 
اســت کــه تعامــل بیــن اعضــای خانواده هــا یکی از 
اقتضائــات جامعه ما اســت. بنابراین در شــرایطی 
که جامعه به ســمت فرد گرایی می رود نباید انتظار 
داشــت که در کانون خانواده هــم ارتباطات افراد با 

یکدیگر بیشتر باشد.

یادداشت

سعید معیدفر
جامعه شناس

یادداشت

سعید معدنی
جامعه شناس

یادداشت

طیبه سیاووشی
نماینده مجلس

افزایش شکاف بین نسلی عامل کاهش تعامل اعضای خانواده

جامعه مدرن جامعه ای فردگرایانه راه جمع گراییرابطه های یکطرفه

یادداشت

شها کاظمی پور
جامعه شناس و 
جمعیت شناس

کسری ۵هزارمیلیارد تومانی بیمه سامت در سال آینده

آغاز پرداخت بودجه ۵00 میلیون یورویی 
بیمه سامت 

برش

صرفــاً بــه گروه های نیازمنــد اختصاص 
داده ایم.موهبتی افزود: برای هر خانواده 
۳ نفــری ایرانی ما ۱۰۰ هزار و ۵۰۰ تومان 
دریافتــی داریم و اگر به دلیل موارد مالی 
مــردم نتوانند به مراکز درمانی مراجعه 
کننــد در نهایــت نیــروی کار بــا مشــکل 
مواجه می شود و تعداد خانواده هایی که 
زیرخط فقر هستند افزایش می یابد. وی 
یکی دیگــر از برنامه های بیمه ســامت 
بــرای کاهــش هزینه هــا را واقعی شــدن 
بیمه رایگان دانســت و گفت: بر اســاس 
قانــون افرادی می تواننــد از بیمه رایگان 
بهره مند شوند که نیازمند واقعی باشند 
و تــوان پرداخــت حــق بیمــه را نداشــته 
باشــند.موهبتی اضافــه کــرد: بر اســاس 
آمار، باید در کشــور 5 میلیــون نفر بیمه 
رایگان داشــته باشــند که در حال حاضر 
۱۱ میلیون نفر تحت پوشش بیمه رایگان 
ســامت هســتند که بایــد اصاح شــود.
وی در ادامــه  گفت: به محض پرداخت 
مبلغ 5۰۰ میلیون یورو ظرف مدت یک 
هفتــه تــا ۱۰ روز بدهی هــا در حــوزه دارو، 
تجهیــزات پزشــکی و خدمــات درمانی 
پرداخــت می شــود. گرچــه بدهی هــای 
بیمــه ســامت بــا ایــن مبلــغ نیــز رفــع 

نمی شود.
می دانیــم  همــه  گفــت:  موهبتــی 
شــرایط اقتصادی کشور مناسب نیست 
و منابع کاهش یافته اســت اما ســامت 
باید آخرین حوزه ای باشــد که منابع آن 

کاسته می شود.

معــاون اجتماعی ســازمان برنامه و بودجه گفــت: اولین 
بخش ریالی از مبلغ 5۰۰ میلیون یورو دریافتی از صندوق 
توسعه ملی برای پرداخت بدهی دارو، تجهیزات پزشکی 
و ســایر بدهی های نظام سامت، امروز واریز می شود. به گزارش ایرنا ، سعید 
نمکــی درباره مبلــغ 5۰۰ میلیون یــورو که با موافقت مقام معظــم رهبری از 
صندوق توســعه ملی برای پرداخت بدهی های نظام ســامت در نظر گرفته 
شــده است، افزود: روز گذشــته اولین تخصیص به مبلغ ۲ هزار و 64۰ میلیارد 
تومان برای ســازمان بیمه ســامت در نظر گرفته شــد و این مبلغ از امروز در 

حساب این سازمان است.
ë  رشــد بیش از 5 هــزار میلیاردی بودجه ســامت/ وی درباره رشــد بودجه 

حوزه ســامت برای ســال 98 اظهار داشت: بودجه حوزه سامت برای سال 
98 حدود ۳6 هزار و 5۰۰ میلیارد تومان است. بودجه سال 97 حوزه سامت 
حــدود ۳۱ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان بود.نمکی درباره بودجه ســازمان بیمه 
سامت برای سال 98 نیز بیان کرد: بودجه سازمان بیمه سامت نسبت به 
سال قبل حداقل ۱۲ درصد رشد داشته است.  نمکی بیان کرد: تغییراتی که 

قرار بود در بودجه سال 98 انجام شود، چندان شامل حوزه سامت نشد. 

رئیس سازمان امور اجتماعی کشور 
از انتشار اطلس اجتماعی تا پایان سال 
خبــر داد و گفــت: در پایــان ســال یــک 
اطلــس اجتماعی و شــاید بتــوان گفت 
جامع تریــن اطلــس اجتماعــی کشــور 

تدوین خواهد شد. 
بــه گزارش ایســنا ، یعنــی وضعیت 
آســیب های اجتماعــی در ایــن اطلس 
آمده اســت و نقشــه ها، آمارها، جداول 
به طــور کامــل و بــرای اولین بار منتشــر 
ایــن اطلــس دارای ســطوح  می شــود. 
دسترســی مختلفــی اســت و در اختیار 
مدیران قرار می گیرد و بخشی از آن نیز 

انتشار عمومی خواهد یافت.
حاشــیه  در  ونــدی  رســتم  تقــی 

جلسه شــورای اجتماعی کشور با بیان 
اینکه دستور جلسه شــورای اجتماعی 
ســامت  سیاســت های  بررســی  بــه 
اجتماعــی کشــور اختصــاص داشــت، 
گفت: ســال گذشــته در جلســه شورای 
ریاســت  حضــور  در  کــه  اجتماعــی 
جمهوری برگزار شد، بعد از ارائه سند 
سامت روان در کشور، مصوب شد که 
ســندی هــم در رابطه با سیاســت های 
ســامت اجتماعــی تنظیــم شــود کــه 
دیروز اولین جلســه بررســی مقدمات 
ایــن سیاســت ها آغاز شــد و ایــن روند 

ادامه  پیدا خواهد کرد. 
وی ادامه  داد: در کشور ما متأسفانه 
طــی چنــد ســال اخیــر بیشــتر گفتمان 

پیــدا  رواج  اجتماعــی  آســیب های 
تدویــن  ویژگــی  اولیــن  و  اســت  کــرده 
این سیاســت ها ایــن خواهد بــود که ما 
باید بــر گفتمان ســامت اجتماعی در 
کشور تأکید بیشــتری کنیم.رستم وندی 
در پاســخ بــه این ســؤال کــه آیــا درباره 
بــرای  نهــادی  اجتماعــی  آســیب های 
ارائــه دقیــق آمارها وجــود دارد یا خیر، 
گفت: آســیب های اجتماعــی یک واژه 
کلی اســت کــه دارای مصادیــق زیادی 

است. 
آســیب های  از  یــک  هــر  بــرای 
یــک  معمــوًا  کشــور  در  اجتماعــی 
دســتگاه یــا نهــادی متولی جمــع آوری 
آمار، پایش و ارائه آن است. برای مثال 

در خصــوص ازدواج و طــاق، متولــی 
ارائه آمار ســازمان ثبت احوال در کشور 
اســت بــه عبارت دیگــر وقتی طــاق را 
به عنــوان یک آســیب اجتماعــی تلقی 
می کنیــم، آمارهــا را از ســازمان ثبــت 

احوال می گیریم.
وی در ادامــه  تصریح کــرد: مواردی 
مانند قتل و ســرقت، از جمله مواردی 
هســتند کــه ناجــا همــواره دقیق تریــن 
آمــار را در اختیــار دارد و در خصــوص 
خودکشــی نیز سازمان پزشــکی قانونی 
مرجــع آمــار اســت. بــه  هــر حــال هــر 
دســتگاه و نهــادی وظیفــه حرفــه ای و 
مأموریــت ذاتی خود را در اســتخراج و 

پایش آمار انجام می دهد.

رئیس سازمان امور اجتماعی کشور خبر داد

انتشار »اطلس اجتماعی« کشور تا پایان سال
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 جایزه بزرگ جشنواره روسیه
به »بازگشت« رسید

شــهریار  کارگردانــی  بــه  »بازگشــت«  کوتــاه  فیلــم 
پورســیدیان و تهیــه کنندگــی انجمــن ســینمای جوانان 
 Alternative« ایــران برنده جایزه بــزرگ ســومین دوره
film territory )ATK-FEST(« ســن پترزبــورگ روســیه شــد. »بازگشــت« 
داســتان آزادی رحیم بعد از تحمل ۲۳ ســال زندان اســت که به زادگاهش 
بازمــی گردد تا بــرادرش را ماقات کند و پرده از فاجعــه ای هولناک بردارد. 
همچنیــن ایــن فیلم بــه تازگی بــه بخــش ســینمای معناگــرای هفدهمین 

جشنواره بین المللی فیلم داکا راه یافته است.

آن سوی 
مرز

مجموعه شعری تازه از شمس لنگرودی
تازه تریــن  موســیقی«عنوان  »کتــاب 
مجموعه شــعری اســت که ازشمس 
لنگــرودی در اختیــار عاقــه منــدان 
قــرار گرفتــه، شــاعری که چند ســالی 
است پا فراتراز عرصه شعر و شاعری 
گذاشــته و هرازچنــدی شــاهد ایفــای 
ســاخته های  از  یکــی  در  او  نقــش 
ســینمایی هــم هســتیم کــه آخریــن 
زندگــی«  درفیلم»دوبــاره  بــازی  آن 
بــه کارگردانی »رضا فهیمــی« بود.با 

ایــن حــال جالب اســت بدانیــد او به 
موســیقی هــم عاقــه بســیاری دارد، 
آنچنــان کــه طــی روزهــای اخیــر هم 
شــاهد انتشــار تــک آهنگی بــا عنوان 
لنگــرودی  شــمس  ســوی  از  »یلــدا« 
بودیــم. او در گفت و گویــی که بــا ایبنا 
داشــته گفتــه مجموعه شــعر»کتاب 
ســازها  ســتایش  در  را  موســیقی« 
ســروده:»این کتاب مجموعه شعری 
 ۳9 از  کــه  سازهاســت  ســتایش  در 

شعر درباره ســازهای مختلفی مانند 
ســنتور، ویولون و دیگر سازها تشکیل 
شــده اســت. البته ایــن ســازها گاهی 
اســت،  طبیعــی  ســازهای  موســیقی 
ماننــد موســیقی صــدای بــاران یا هر 
نــوع صدایی که به موســیقی نزدیک 

است.« 
نوشــتن  بــرای  لنگــرودی  شــمس 
از  بیــش  مجموعــه  ایــن  شــعرهای 
دلیــل  و  کــرده  صــرف  زمــان  ســال   6

طوانــی شــدن آن را اینچنیــن عنــوان 
کــه  هر ســازی  روی  »دســت  کــرده: 
می گذاشتم، باید می رفتم و درباره آن 
ســاز تحقیــق می کــردم و تاریخچه اش 
را می خوانــدم. در واقــع ایــن کارهــا را 
به ایــن دلیل انجام می دادم تا ســازها 
برای من درون ســازی شــوند تا بتوانم 
از زبــان خــودم خطــاب به این ســازها 
صحبت کنم.«آن طور که شمس گفته 
او طی سال های اخیر، چند بار به شکل 

آکادمیک به ســراغ موســیقی رفته اما 
هــر مرتبه آن را نصفه و نیمه رها کرده 
اســت و حاا انتشار این مجموعه شعر 
بهانه ای شــده تا به شکل جدی درباره 
ســازهای مورد عاقه اش تحقیق کند. 
از این شــاعر، پژوهشــگر و مــورخ ادبی 
تا بــه امــروز دو رمان به نــام های»رژه 
بــر خاک پــوک« و »آن ها کــه به خانه 

من آمدنــد« هم روانه بــازار کتاب 
شده است.

رویا تیموریان به »دختر شیرازی« پیوست
فیلمبــرداری »خداحافــظ دختر شــیرازی« بــه کارگردانی 
افشــین هاشــمی و تهیه کنندگی فرشــته طائرپور در تهران 
با اضافه شدن رویا تیموریان، فهرست بازیگران این فیلم 
کامل شــد و فیلمبرداری به پایان رســید. این فیلم یک عاشــقانه  مفّرح است 
که بر اســاس یکی از برجســته ترین آثاِر کمدی نویِس مشــهوِر امریکایی - نیل 
سایمون - توسط افشین هاشمی با فرهنِگ شوِخ ایرانی بازنویسی شده است.

آواز اصفهان ثبت جهانی شود
حســن منصــوری گردآورنــده ردیف ســازی و آوازی مکتــب اصفهــان گفت: 
هنرمنــدان از مکتــب آوازی اصفهــان اســتفاده می کنند و وقتــی مکتب آواز 

اصفهان بدون هیچ شبهه ای وجود دارد، به نظرم باید ثبت جهانی شود.

نشست فیلم برگزیده سینما حقیقت
ششــمین برنامه از سلسله نشســت های »عصرانه مستند« به فیلم »زمان« 
بــه کارگردانی ماریا ماوتی اختصاص یافت.ایــن فیلم با حضور ماریا ماوتی 
کارگــردان و مهــدی مطهر تهیه کننده، سه شــنبه ۴ دی ماه در خانه مهر رضا 

نمایش داده می شود و مورد نقد و بررسی قرار می گیرد.

برگزاری شب »شیون فومنی«
شــب »شــیون فومنــی« بــه مناســبت هفتــاد و دومیــن زادروز ایــن شــاعر و 
ترانه ســرای معاصــر برگــزار می شــود. بــه گفتــه حامــد فومنی رئیــس بنیاد 
فرهنگــی و هنــری فومنــی، این مراســم به همــت مجله بخارا روز سه شــنبه 
چهارم دی ماه ســاعت پنج بعدازظهر در تاار فردوســی خانه اندیشمندان 

علوم انسانی برگزار می شود.

»تنگه ابوقریب« چهارشنبه در شبکه نمایش خانگی
فیلــم ســینمایی »تنگــه ابوقریب« محصــول مرکز فیلم و ســریال ســازمان 
هنری رســانه ای اوج به کارگردانی بهرام توکلی و تهیه کنندگی سعید ملکان 
که به تازگی اکران خود را پشــت سر گذاشته است، چهارشنبه ۵ دی ماه وارد 

شبکه نمایش خانگی می شود.

پایان ممنوع التصویری باران کوثری در تلویزیون
تیزرهای فیلم ســینمایی »آســتیگمات« با حضور باران کوثری مجوز پخش 
از صداوســیما را دریافــت کــرد. پیش از ایــن تیزرهای فیلم هــای »عصبانی 
نیســتم«، »شــنل« و »عرق ســرد« که باران کوثری در آنها ایفای نقش کرده 
بــود، اجــازه پخش از صداوســیما نداشــت و تبلیغات این فیلم هــا با حذف 

تصویر و نام باران کوثری از صداوسیما پخش می شد.

اولین بازی تئاتر دیجیتالی ویژه کودک و نوجوان
»راز گنجــور« اولیــن بــازی، تئاتــر دیجیتالــی اســت کــه به کارگردانــی هانــی 
حسینی و مرضیه نادری در مرکز تئاتر و تئاتر عروسکی کانون پرورش فکری 
کــودکان و نوجوانان روی صحنه می رود. این نمایش یک اثر تعاملی اســت 
که تماشــاگران در پیشــبرد داستان آن نقش مســتقیم خواهند داشت یعنی 

مانند یک بازی رایانه ای در این نمایش به ایفای نقش می پردازند.

روی خـط 
خـــــــبر

صحنهدرتسخیرفرنگیها
»ایران« در آستانه برگزاری جشنواره تئاتر اکبر رادی و معرفی نامزد های بخش نمایشنامه نویسی فجر وضعیت متون نمایشی را بررسی می کند

نمایش روز های توأم با کشمکشی را از 
ســر می گذراند، چالش های متعددی 
کــه لزوماً ربطی به اجرا و متن ندارد و 

ناشی از حاشیه هاست.
چهارشــنبه بیســت و هشــتم آذر، 
ایســنا از توقیــف نمایــش »مثــل آب 
برای شــکات« به کارگردانــی ابراهیم 
پشــت کوهی خبر داد. محسن امیری ـ 
سرپرســت شــورای نظارت و ارزشیابی 
علــت  ـ  نمایشــی  هنرهــای  کل  اداره 
توقیــف قطعی نمایــش را عدم مجوز 
تیزر دانســت و گفت: »تیــزر آن مجوز 
نداشت و تأیید نشده بود و ما به مجرد 
اطاع اقدام کردیم.« گزارش های غیر 
رســمی از تاش بی ســر و صــدای این 
گــروه نمایشــی بــرای جلــب رضایــت 
مدیران و بازگشــت به صحنه حکایت 
نــدارد،  شهرســتان  و  پایتخــت  دارد. 
تنــش و چالــش  بــا  صحنــه نمایــش 
عیــدی  مرتضــی  می گذرانــد،  روزگار 
بــرای  را  چغنــدر«  و  »یابــو  نمایــش 
اجرا در دانشــگاه آزاد اســامی قوچان 
کارگردانی کرده بــود اما یک  روز پیش 
از اجــرا اعام شــد ایــن اثر اجــازه اجرا 
ندارد. او به ایســنا گفت:»بــا تبلیغات 
محیطــی از یــک هفتــه قبــل نمایــش 
آمــاده  آذرمــاه   ۲7 و   ۲6 روز هــای  در 
اداره کل  اول دی مــاه  اجــرا بودیــم.« 
اطاعیــه ای  در  نمایشــی  هنر هــای 
بــه توضیــح دربــاره توقیــف و تذکر به 
نمایش هــا پرداخت، از جملــه درباره 
علت توقیف نمایــش »مثل آب برای 
شکات« اعام شد:»بنا بر نظر شورای 
نظــارت و ارزشــیابی و مطابــق یکی از 
بندهــای پروانه نمایــش به دلیل عدم 
رعایــت قانون در بازبینی تیزر نمایش 
و حجم تبلیغات غیرقانونی در فضای 
مجازی که به دور از کنترل و اراده گروه 
نمایشــی صورت گرفته متوقف شــده 
است.« همچنین در بندی دیگر از این 
اطاعیــه، آمــده اســت: »در خصوص 
اجرای نمایــش »بینوایان« با توجه به 
تخلف گروه نمایشی فوق در تبلیغات 
اولیــه نمایشــی و مطابــق رأی و نظــر 
شــورای مرکــزی نظارت و ارزشــیابی و 

در نظر گرفتن موارد تخلف تذکر کتبی 
و رســانه ای به گروه اباغ شد.« به رغم 
اینکــه حــدود و ثغور و ضوابــط اجرای 
صحنه ای معلوم است؛ اما اهالی تئاتر 
در خوف و رجا روزگار می گذرانند و گاه 
هم زمزمه ها و شــایعه هایی آتش بیار 
معرکه می شود، از جمله ادعای اینکه 
نهاد هایــی بیــرون از دســتگاه فرهنگ 
پشــت  در  دوربیــن  نصــب  خواســتار 
موضوعــی  هســتند،  اجرا هــا  صحنــه 
کــه شــهرام کرمــی مدیــرکل هنرهای 
او  می کنــد.  تکذیــب  را  آن  نمایشــی 
»دربــاره  گفتــه:  مهــر  خبرگــزاری  بــه 
دوربین هــا در تاارهــای نمایشــی نیــز 
یــک مصوبــه و اباغی اســت کــه باید 
در تمــام اماکــن عمومــی اجــرا شــود 
ولــی هیچ وقت در پشــت صحنه تئاتر 

دوربین نصب نخواهد شد.«
ë حاشیه علیه متن

متعــدد  چالش هــای  بــا  نمایــش 
تأمیــن  تماشــاگر،  جــذب  مالــی، 
ســرمایه، محدودیت ها و... متعددی 
روبه روســت امــا لزوماً همــه این ها به 
»متــن« ربطــی نــدارد. در ادامــه این 
گــزارش از »حاشــیه« می گذریــم و به 
کــه  حالــی  در  می پردازیــم،  »متــن« 
هشــت روز دیگــر هفت نامــزد بخش 
هفتمیــن  و  ســی  نمایشنامه نویســی 
جشــنواره فیلــم فجــر اعــام خواهــد 
در  ســامتی  ســلما  گفتــه  بــه  شــد. 
و  چهارصــد  جشــنواره،  از  دوره  ایــن 
شــصت و نه نمایشــنامه به دبیرخانه 
بــا  ارســال شــد. همچنیــن همزمــان 
ایــن رویداد نخســتین دوره جشــنواره 
»تئاتــر اکبــری رادی« اواخــر دی مــاه 
برگزار خواهد شــد، ایــن رویداد هنری 
در شــش بخــش از جملــه »مســابقه 
»مســابقه  نویســی«،  نمایشــنامه 
را  برگزیــده  آثــار  نمایشــنامه خوانی« 
انتخــاب و معرفی می کند و دویســت 
و هفتــاد و هشــت نمایشــنامه بــه این 
رقابت ارســال شــده اســت. به همین 
نمایشنامه نویســی  وضعیــت   بهانــه 
این روز ها را بررســی خواهیــم کرد. بر 
اســاس گزارش دو جشــنواره یاد شده 

در ســال گذشــته دســت کم هشــتصد 
نمایشــنامه فارسی نوشــته شده است 
و می تــوان گفت در ســه – چهار ســال 
گذشــته بــه تقریــب هــر ســال همیــن  
تعــداد یــا کمــی بیش تــر نمایشــنامه 
فارسی نوشــته می شــود، اما آن چنان 
که باید و شاید از متن های ایرانی برای 
اجــرای نمایــش اســتفاده نمی شــود، 
نخســتین  دبیــر  صدیقــی  بهــزاد 
جشــنواره تئاتــر اکبــر رادی در این باره 
بــه گزارشــگر »ایــران« می گوید:»یکی 
اســتقبال  عــدم  علــل  مهم تریــن  از 
گســترده کارگردان هــا از نمایش هــای 
فارســی  متن  هــای  سانســور  ایرانــی، 
اســت. خاصه نمایشــنامه هایی که به 
اجتماعــی می پردازند،  موضوع هــای 
از این رو کارگردان ها ترجیح می دهند 
در اجرا بیشتر از این با چالش  سانسور 

روبه رو نشوند.«
ë  وقتی ســره از ناســره تشــخیص داده

نمی شود
و  حرفــه   از  نمایشــنامه نویس ها 
عاقه شان انتظار های مادی و معنوی 
متعــدد  دایــل  امــا  دارنــد،  روشــنی 
اجتماعــی و فرهنگــی و ضعــف بنیــه 

اقتصــاد تئاتر در ایــران عمًا آنها را در 
تحقق این انتظــار ناکام می گذارد و به 
ناچــار کســانی از فعاان ایــن حرفه از 
آن دست می کشند، چهره هایی که در 
ادوار مختلف جشنواره ها و جایزه های 
گوناگون برگزیده و تقدیر شدند. آرش 
عباســی یکی از این نویسندگان است، 
که ترجیــح می دهد تــوان و انرژی اش 
را در کار و فعالیتــی دیگــر دنبــال کند، 
او به گزارشــگر »ایران« می گوید: »من 
از فضــای کنونی، نمایشنامه نویســی و 
تئاتــر ناامید هســتم و مدتی  اســت که 
پیگیر اتفاق ها و رویداد های این عرصه 
نیستم. این ناامیدی ناشی از شرایط و 
وضعیت هنر نمایشنامه نویسی و تئاتر 
کشــور اســت. گذشــته از اینکــه از ِقبــل 
فعالیــت در ایــن عرصــه انتظار هــای 
حداقلــی و آبرومند مــادی آدم تأمین 
نمی شــود، دیگر فضا به گونه ای شــده 
اســت که نمی توان نمایشــنامه خوب 
را از بد تشــخیص و تمییز داد. اان هر 
کس با هر ســطحی از ســواد و دانش و 
توانمنــدی و خاقیــت می توانــد قلم 
دســت بگیــرد و نمایشــنامه بنویســد. 
در حالی کــه در حرفه های دیگر مانند 

پزشکی و... اصًا از این خبر ها نیست.« 
در بخــش دولتــی و خصوصی ســاانه 
شــمار متعــددی جشــنواره در زمینــه 
نمایشنامه نویســی برگزار می شود، در 
فقدان نشــریه ها و رســانه های پرنفوذ 
در عرصــه هنر نمایــش عمده جایگاه 
تشــخیص آثار خاقانه از نوشــته های 
جشنواره  هاســت.  همیــن  میان مایــه 
آرش عباسی که همین دیدگاه را دارد 
بــه »ایــران« می گوید:»من ســال ها به 
هوای همین جشنواره ها و با پشتکار در 
عرصــه نمایشنامه نویســی کار کردم و 
قلم زدم و بی شک این جشنواره ها در 
شناســایی و معرفی متن های اصیل و 
خاقانه مهم است، اما مقطعی  است 
و آن چنــان که باید و شــاید بــه ارتقای 
کیفــی نمایشنامه نویســی مــا در بلنــد 

مدت کمکی نمی کند.«
ë سرمایه داری علیه نمایش

سال ها از فعالیت نسل درخشان و 
تأثیر گذار نمایش ایران و نویســندگان 
مهمــی ماننــد بهــرام بیضایــی، اکبــر 
رادی، ابراهیم مکی، محســن یلفانی 
قــرن  نیــم  از  هر چــه  و  می گــذرد  و... 
نزدیک تــر  حــال  زمــان  بــه  گذشــته 

می شــویم شــماِر نویســنده های مهم 
و خــاق تئاتــر کمتــر می شــود، بهزاد 
فراهانــی هنرمنــد پیشکســوت فعــال 
نمایــش  کنونــی  وضعیــت  از  تئاتــر 
ناراضی  اســت و به  گزارشــگر »ایران« 
می گوید: »مســأله اساسی تئاتر ملی و 
تئاتر جهانی است و نمایشنامه نویسی 
هــم تابعــی مهــم از دو مســأله مهم 
است. سیاســت های حاکم بر نمایش 
عمــًا چهــره  تئاتــر ملــی را مخدوش 
کــرده و آن را از رمــق انداختــه اســت. 
هــر کس آلونکی باز کرده و اســمش را 
تماشاخانه گذاشتند و آثاری را به اجرا 
می برنــد کــه عمدتــاً به ســرمایه داری 
وابســته اســت و به خاطــر همین هم 
چهره هــای  آن  از  دیگــر  کــه  هســت 
پیــش  نســل های  و درخشــان  خــاق 
هنــر  جــوان  نســل  در  نشــانی  کمتــر 
بــر  مــروری  بــا  می بینیــم.«  نمایــش 
در  تئاتــر  بلیــت  فــروش  ســایت های 
شــش مــاه و پاییز و تابســتان گذشــته 
بــه وضــوح می بینم که بخــش زیادی 
از صحنه  هــای نمایــش خصوصــی و 
دولتــی در اختیــار متن هــای خارجــی 
نویســنده و  محمد رحمانیــان  اســت، 
کارگــردان پیشکســوت تئاتر هم از این 
اتفاق ناخرســند اســت و به گزارشــگر 
»ایــران« می گویــد: »بــه اعتقــاد مــن 
تــاش مدیــران دولتــی و خصوصــی 
تماشــاخانه ها  و  تاار هــا  مســئوان  و 
و  اســت  ایرانــی  نمایــش  تضعیــف 
نمایشــنامه های  تســخیر  در  تاار هــا 
فرنگی است. کمتر دوره ای را می توان 
تئاتــر  نویســندگان  کــه  ســراغ گرفــت 
این گونــه در فشــار و مضیقــه باشــند. 
نمایشنامه های ایرانی از حیث اجرای 
صحنه ای روزگار بدی را می گذرانند.« 
داســتان پر آب چشــم نمایش ایرانی 
بــا تمام شــدن این گــزارش هم ادامه 
بخــش  مســئوان  آنکــه  مگــر  دارد، 
ایــن  فعــاان  و  دولتــی  و  خصوصــی 
عرصــه در مشــی و سیاست های شــان 
تجدید نظــر کننــد تــا هنــر نمایــش به 
رونق تــری  پــر  و  روشــن تر  روز هــای 

امیدوار باشد.

نحــوه ثبت نام برای دریافت کاغذ با ارز دولتی در اتحادیه 
ایــران ابهاماتــی را بــرای  شــرکت های تعاونــی ناشــران 
ناشــران ایجاد کرده است. مدت کوتاهی پس از راه اندازی 
ســامانه ثبت نام ناشــران برای دریافت کاغذ با قیمت دولتی از ســوی اتحادیه 
شــرکت های تعاونی ناشــران ایران)آشــنا( برخی ناشران نســبت به نحوه این 
ثبت نام ابراز شکایت و تعجب می کنند. برخی از این ناشران به مهر گفته اند: 
ســامانه ثبت نام از ناشــران اطاعاتی درباره تمامی کتاب های دارای مجوز که 
برای انتشار نیاز به کاغذ دارند را دریافت می کند. تازه اگر شانس بیاوری و مثًا 
یک پنجم تقاضایت را موافقت کنند برای شما برگه تخصیص صادر می شود. 
در این برگه میزان کاغذ اختصاص یافته به شــما درج شده اما شما نمی دانی 
کیفیت آن چیســت. مثًا اگر تقاضای کاغذ بالک داده باشــیم اعام نمی شود 
کــه این کاغذ چه نوع بالکی اســت. تنهــا وزن و قطع و میــزان تخصیص یافته 
آن را نوشته اند. یعنی شما چیزی را می خری که نمی دانی چیست و این برای 
ناشران مسأله ساز است چون چاپخانه ها همه نوع کاغذی را استفاده نمی کنند 
و برخی از انواع کاغذها برای دستگاه های آنها مضر است. اما ناشران به مسأله 
دیگــری نیز در این زمینه اشــاره دارند که به موضــوع تحویل کاغذ برمی گردد. 
به گفته آنها در نامه های ارســالی از ســوی این تشکل از ناشران خواسته شده تا 
مبلــغ را ظرف ۲۴ ســاعت پس از دریافت نامه به حســاب واریــز کنند اما زمان 
تحویــل کاغــذ به آنها و چاپخانه نیز معلوم نیســت. این اتفاقــات در حالی رخ 
می دهد که وزارت فرهنگ و ارشــاد اســامی و نیز برخــی از واردکنندگان کاغذ 
در این سیستم اعام کرده اند که هنوز محموله های کاغذی که واردات آنها در 

کارگروه ساماندهی تصویب شده است به کشور وارد نشده است.

 گایه های ناشران 
از نحوه تخصیص کاغذ دولتی

کتـــاب

شــهیر  خواننــده  اف  قاســم  عالیــم 
بــه  باردیگــر  آذربایجــان  جمهــوری 
ایــران آمــد تا بــا همــکاری هنرمندان 
جوان کشــورمان پــروژه »هفت پیکر« 
را به سرانجام برساند. پروژه موسیقی 
»هفت پیکر« براســاس اشعار نظامی 
گنجــوی بــا صــدای عالیم قاســم اف 
آهنگســازی  بــه  و  شــعیب شــهابی  و 
ســعید خاورنژاد اســت که به سه زبان 
ایرانــی، آذربایجانــی و فرانســوی و در 
قالب یک آلبوم بزودی منتشر خواهد 
شــد. عالیــم قاســم اف معتقد اســت 
این پــروژه یکی از بزرگتریــن تولیدات 
موســیقی اســت کــه می تواند بــه دنیا 
خاصــی  شود.حساســیت  معرفــی 
ایــن کار دیــده می شــود و  درکیفیــت 
بــا نــام بــزرگ نظامــی گنجــوی پیش 

خواهد رفت.
و  شــاعران  از  گنجــوی  نظامــی 
ایــران آرامگاهــش در  داستانســرایان 
شــهرگنجه اســت و همیــن امر ســبب 
شــده به مانند دیگراتفاقاتی که برســر 
فرهنــگ و هنر ایــران آمده، جمهوری 
از  را  بــزرگ  شــاعر  ایــن  آذربایجــان 
آن کشــور خــود بدانــد. عالیــم قاســم 
اف درمــورد هــدف از انتخاب اشــعار 
»ایــران«  بــه  پــروژه  ایــن  در  نظامــی 
گفــت: بــزرگان بــه کل بشــریت تعلق 

دارند نه یک کشــور خاص و بی تردید 
همه تاش می کنند افســانه ها را برای 
خود بدانند. ازنظرمن نظامی گنجوی 
بــرای همه مــردم دنیا اســت و زمانی 
کــه این پــروژه و اجــرای »هفت پیکر« 
از ســوی حمیــد خاور نژاد مطرح شــد 
بــا نگاه هنــری موضوع را مــورد توجه 
قــرار دادم نــه آنکــه نظامی به کشــور 
آذربایجان تعلــق دارد واین همکاری 

شکل گرفت.
نشســت  در  اف  قاســم  اســتاد 
رســانه ای ایــن پــروژه کــه روز گذشــته 
در موزه موســیقی برگزار شــد در مورد 
همــکاری با هنرمنــدان جــوان افزود: 
از  یکــی  بــا  روزگاری  دارم  خاطــر  بــه 
اجرایــی  پــاپ  موســیقی  هنرمنــدان 
داشتم و اتفاقاً خیلی ها نسبت به این 
موضوع جبهــه گرفتند که چرا این کار 
را انجــام دادم امــا مــن متوجه شــدم 
اثرم توانســته با جوانــان ارتباط برقرار 
بــود  از کاری کــه انجــام شــده  کنــد و 

خوشحال بودم.
در  نشســت  ایــن  از  پیــش  او 
گفت و گــو بــا »ایــران« اشــاره داشــت: 
»در طول ســالیان گذشــته، هنرمندان 
جمهــوری  و  ایــران  موســیقی های 
و  ارتبــاط  یکدیگــر  بــا  آذربایجــان 
همــکاری فرهنگی و معنوی داشــتند؛ 
یعنــی یکپارچه و وابســته بودند، اما با 
بــه وجــود آمدن مســائل سیاســی این 
دو موســیقی از هم فاصله گرفتند، اما 

امــروزه می بینیم این پیوندهــا دوباره 
ظهور پیدا کرده است.«

می گویــد:  اف  قاســم  اســتاد   
بــا  همــواره  موســیقی  هرهنرمنــد 
وقتــی  اســت،  روبــه رو  پیشــنهادهایی 
صــورت  مــن  از  دعوت هایــی  چنیــن 
کارهــای  ابتــدا  تــاش می کنــم  گیــرد 
قبلــی همکارانــم را بشــنوم و بعــد از 
آن تصمیم می گیرم همکاری داشــته 
باشــم یــا خیر؟ ضمــن اینکه شــعیب 
شــهابی از جمله هنرمندانی اســت که 
مــن پیــش از ایــن صــدای او را شــنیده 
بودم و پیشــنهاد همــکاری او را در این 

پــروژه پذیرفتــم. من با عشــق و حالی 
خــوب به این پــروژه آمــدم و امیدوارم 
فضا به ســمتی کشیده شــود که بتواند 
مــورد رضایــت مخاطبــان تخصصــی 

موسیقی نیز قرار گیرد.
ســعید خاورنــژاد آهنگســاز پــروژه 
»هفــت پیکر« در مــورد اینکه چرا این 
پــروژه به صــورت گروهــی و مشــترک 
برگــزار می شــود بیــان کرد: بخشــی از 
برنامه در قالب موســیقی الکترونیک 
موســیقی  حــوزه  در  هــم  بخشــی  و 
آذربایجــان تولید می شــود. این پروژه 
گنجــوی  نظامــی  اشــعار  اســاس  بــر 

توســط کشــورهای ایران، آذربایجان و 
فرانسه به صورت مشــترک به مرحله 
از  خوشــبختانه  کــه  می رســد  انتشــار 
در  قاســم اف  عالیــم  اســتاد  حضــور 
آن بهــره منــده شــده ایم. اشــعار این 
کار بــه ســه زبــان تولید شــده اســت و 
شــاید ماجرا بــه این گونه باشــد که ما 
به صــورت مســتقیم بــه هفــت پیکــر 
نظامــی نپردازیــم زیــرا اگــر بخواهیم 
این فرآیند را به صورت موسیقی ارائه 
بدهیــم باید تمامی هفــت پیکر مورد 
بازخوانــی قــرار بگیــرد. از ایــن جهت 
مــا فقــط بخش هایی از هفــت پیکر را 
انتخــاب کردیم کــه می تواند در قالب 
ســه زبان فرانســه، فارســی و آذری به 
مخاطبــان ارائــه شــود. ایــن پــروژه به 
نوعی مانند یــک دیالوگ بین زبان ها 
اســت کــه همین موضــوع بــه خودی 
خــود می توانــد برای مخاطــب دارای 

جذابیت باشد.
ایــن  ارکســتر  ترکیــب  دربــاره  او 
پــروژه اظهــار کــرد: این پــروژه ترکیبی 
از ســازهای ایرانــی و ســازهای جهانی 
حضــور  از  هــم  آن  در  کــه  اســت 
نوازنــدگان  هــم  و  ایرانــی  نوازنــدگان 
خارجــی اســتفاده خواهیــم کــرد. این 
در حالی اســت که ما در حوزه مشاوره 
ارکســتر نیــز از افــراد صاحــب نامــی 
اســتفاده کرده ایم که در این چارچوب 
آقــای ژان فردبک از کشــور فرانســه با  
ما همراه هســتند و ما خوشــحالیم که 

در ایــن پروژه می توانیــم از حضورش 
بهره منــد شــویم. ما درصدد هســتیم 
که ایــن پــروژه در خاورمیانــه نیز اجرا 
شــود. از ســوی دیگر ما برای رونمایی 
از پــروژه برنامــه مفصلــی را در کشــور 
فرانســه تــدارک دیده ایــم کــه بزودی 

جزئیات آن اعام می شود.
دیگــر  خواننــده  شــهابی  شــعیب 
این پروژه اســت که بخــش خوانندگی 

اشعار فرانسوی وایرانی را می خواند.
تنظیم کننــده  ناصــری  حســام 
بخش هــای الکترونیک پــروژه »هفت 
پیکر« اســت او می گوید: در این پروژه 
موســیقی الکترونیــک بــه مثابــه یــک 
ســاز در پــروژه حضور دارد و ما ســعی 
می کنیــم بــه چنــد جهــت فضــا را به 
گونــه ای هدایــت کنیــم کــه به لحــاظ 
هنــری دارای چارچوب هــای تکنیکی 
ازم باشــد. ایــن موضوعــی اســت که 
بشــدت روی آن تمرکز داریم و تاش 
کردیــم تا فضایــی را ایجاد کنیم که به 
کیفیت هنری اثر لطمه ای وارد نشود. 
من از استاد عالیم قاسم اف قدردانی 
می کنــم کــه اجــازه دادنــد مطابــق با 
ایــن فضــای  اســتانداردهای جهانــی 

جدید را با وی انجام دهیم.
ایــن پــروژه بــا مدیریت انســتیتوی 
تخصصی هنرهای معاصر خاورمیانه 
اروپــا و همــکاری بخــش فرهنگــی  و 
مؤسســه اکــو در خاورمیانه و ســازمان 

جهانی موزه ها برگزار می شود.

عالیم قاسم اف خواننده مطرح جمهوری آذربایجان در نشست خبری پروژه موسیقی »هفت پیکر« عنوان کرد:

اشعار نظامی گنجوی، نماد پیوند دو ملت است

ئاتر
ن ت

یرا
س: ا

عک

نخستین جشنواره تئاتر اکبر رادی چهره مهم معاصر نمایش ایران در حالی برگزار می شود که سهم نمایشنامه های ایرانی از صحنه بسیار اندک است

ندا سیجانی
خبرنگار

سنا
س: ای

عک



جدول روزنامه  دارای دو »شرح عادی و ویژه« است. در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از 
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   افقي:
1 - نبود، نداشتن- لنگه به لنگه- رئیس جمهوری قبلی مصر

 2-  بازیگـــر مـــرد فیلـــم »وای آمپـــول« )روی پـــرده ســـینما( - 
 تقدیم جوایز!

3-  مسیر ویژه رفت و آمد پیوسته یک یا چند وسیله نقلیه- عطا- نصف- نیلوفر آبی
4-  عادی- فرود آمدن با- کینه جو

5-  همیشه- جایگاه- قوی ترین تاندون پا
6-  بتی در جاهلیت- تابلوی داکروا- حرص

7-  چاره و عاج- یکی از لوازم التحریر- روش
8-  شاخه ای از متوسطه- گاوسانی در آفریقا با جثه متوسط

9-  ایزدی در آیین ایرانیان باستان- راکب- مهتر
10-  پر خور- اطفاییه- سردوشی

11-  بسط دهنده- توگوشی- مارکی بر خودروی نیسان
12-  از مبارزان علیه آپارتاید- واحد دارویی- نویسنده چینی »بچه آهنی«

13-  دیوار- تابلوی تبلیغاتی- گاو مقدس مصریان- کار بچه یکدنده
14-  کشوری در مدیترانه- هافبک پرسپولیس

15-  نوعی آنزیم- شهری در ترکیه- بانگ جانور درنده

 عمودي:

1-  مبارک- شغل و حرفه- آتشدان
ناحیـــه ای  دلهـــره-  و  نگرانـــی    -2
کوهســـتانی و جنگلـــی در شـــمال 
اســـتان آذربایجان شـــرقی و جنوب 

رودخانه ارس
3-  هنـــوز قاچ نشـــده!- فلـــز بتن و 

آرماتور- شهر بندری گیان
4-  ناســـزا- ضربـــه وارد کرد- شـــیر 

عرب- اندام
5-  جزء جمله- دوســـتدار پســـت و 

مقام
6-  یارگان ورزشی- پسر اسفندیار- 

خبرگزاری رسمی ایتالیا
7-  دست از کار کشیدن اعتراضی- 

قرعه مساعد- کوچک
8-  ویتامیـــن مغـــز بـــادام- لولـــه 

مدرج- برومند- رئیس جیمز باند
9-  رود ساری- فرماندهان- ناگزیر، 

اجباری
10-  جانـــور تـــک ســـلولی- شـــور و 

مشورت- غمگین، افسرده
11-  از لوازم نقاشی- بمب زیرخاکی

12-  من و شـــما- به فرمـــوده امام 
علی)ع( کلید همه بدی هاســـت- 

شالوده- ترقی و پیشرفت
افشـــاری  آخـــر  کـــه در  آوازی    -13
نواخته می شود- از علوم پزشکی و 

بهداشت- شمارش کردن
14-  از آثار دیدنی هرمزگان- فیلمی 

از انسیه شاه حسینی
15- بیهوده و بی معنی- پســـوند از 
بین برنده- بقال ها در آن ماســـت 

می ریختند
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   افقي:
1 - چکاندنی تفنگ- تارنگار- چرخیدن و تابیدگی

 2-  همبـــازی بابک حمیدیـــان در فیلـــم جدید »ســـرو زیر آب« 
)روی پرده سینماها(- قدرت

3-  واحد مساحت- شهری در استان کرمان که آبشار آن با صفاست- با- کام
4-  چیزهای نادر- شامل همه می شود- فرمانده 4 یا 5 سرباز

5-  معمولی- جانشین- خواهر
6-  خواهر و برادر همخون- دختر خانم فرنگی- سفید آذری

7-  اندازه گیری- بوقچی- دفتر کار پزشک
8-  با شتاب- جیحون

9-  رتبه بندی کاراته- روح و جان- مقابل طلب
10-  صحنه تئاتر- بیمارستان مسلولین- چاشنی شور

11-  نان لوله ای فانتزی- این هم نان کاغذی!- جلسه مشورتی
12-  دشنام گو- در دست راننده- بشر

13-  مخفف از آن- خالص- خانه ییاقی زیبا- برترین رقابت بین المللی تیمی زنان 
در تنیس

14-  خط ناراست- همکاری و همفکری
15-  زردآلوی خشک شده- چوب خمیر صاف کن- شانه به سر

 عمودي:
1-  جلوگیری کردن - از حبوب 

خوراکی- ترشحات دهان
 - ارمنســـتان  پایتخـــت    -2

حمایت و پشتیبانی
 - ماســـه  از  تـــر  درشـــت    -3
تمـــام  نـــوآور  بزرگ تریـــن 

دوران ها- یار آفرودیت
4-  همبازی »لـــورل« - دختر 
 - آگاه  مخفـــف   - کارتونـــی 

پیشوند  فقدان
دراز-  نـــوک  پرنـــده ای    -5
کشوری زیبا و سرسبز در قلب 

اروپا
6-  صدای افســـوس - از قدرت  
 - اســـت  محـــروم  شـــنوایی 
بزرگ تریـــن پیمـــان نظامـــی 

جهان
 - ترســـناک   - نانجیـــب    -7

آدمی
8-  نت میانی- وسیله آرایش 

مژه- زنده کردن- نپذیرفتن
9-  ماده بیهوشـــی- خوشبو و 
معطر- یکـــی از دو بنیانگذار 

شرکت موتوروا
10-  کتاب رکوردها- فیلمی از 
مجیـــد جوانمرد با هنرنمایی 
اکبـــر عبدی و امیـــن حیایی- 

موقع تعجب می خورند
11-  زیاده گو- رنج

12-  عـــدد هندســـی - کـــوه - 
آبادی - بخش متغیر فعل

13-  پایتخت سحر انگیز طبیعت 
ایران - گوســـفند استرالیایی- 

نام آذری
14-  اختراع معروف »تیمونه« 

- بگو مگو و ستیز
15-  ابـــزار آرایش مـــو- اولین 
مسجد تاریخ اسام- داوطلب 

مقام یا شغلی

جدول 
ویـــژه

جدول 
عــادي
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آسان

 جــــدول 
سـودوکو

متوسط

سخت

 ارقام 1 تا 9 را طوري در خانه هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون ها 

3002و مربع هاي كوچك 3 در 3 يكبار ديده شود

 سال بیست وچهارم  شماره 6956
 دوشنبه  3 دی 1397

@iranreportdesk

iranreportdesk@icpi.ir

 قهوه خانه داران از مشکات صنفی می گويند

میراث فرهنگی یا پاتوق مجرمان؟
مرضيه جعفری

سال هاســـت با صدای بـــه هم خوردن 
اســـتکان های کمرباریک کـــه روی هم 
در ســـینی گرد بزرگ چیده شده و بین 
میزها جابجا می شوند، اخت گرفته اند. 
رزق و روزی شان از همین راه به دست 
آمـــده؛ قهـــوه خانـــه داری. شـــغلی که 
معموًا آبا و اجدادی اســـت. از پدر به 
پسر می رسد. آنها که قهوه خانه دارند، 
می دانند دل بـــه هیاهوی آدم ها و پای 
درد دل شان نشستن یعنی چه. نقل ها 
می شـــنوی در قهوه خانـــه و پای همین 
میزهای به ظاهر آرام، نقال ها می آیند 
و پـــرده می خواننـــد، گرچه ایـــن روزها 
دیگر بازارشـــان داغ کـــه هیچ، به کل از 

بین رفته. 
حاا خیلی ها هســـتند که بـــرای باز 
شـــدن پلمب قهوه خانه شـــان به اداره 
اماکن می روند، خبـــری از چای و بخار 
سماور و نقل های شنیدنی نیست. آنها 
تنها یک خواســـته دارنـــد؛ می خواهند 
سر کارشـــان برگردند و کارگرها دوباره 
مشـــغول به کار شـــوند. هر روز عده ای 
انتظـــار  صـــف  در  هم صنفان شـــان  از 
بـــاز شـــدن تنهـــا منبـــع روزی خـــود و 

کارگران شان می نشینند.
آنهاســـت.  از  یکـــی  امیرهوشـــنگ 
ســـابقه چند ســـاله در ایـــن حرفه دارد 
و چند روزی اســـت کـــه قهوه خانه اش 
پلمـــب شـــده. می گویـــد: »دو مأمـــور 
به قهوه خانـــه ام آمدند و از مشـــتریان 
خواســـتند آستین شـــان را باا بزنند. در 
بین آنها دو جوان، خالکوبی داشـــتند. 

مأمـــور همـــان را گزارش کـــرد و اان 3 
روز اســـت که قهوه خانه ام بسته است. 
4 نفر کارگـــر و خودم که با برادر و پدرم 
شـــریک هســـتیم، جمعًا 7 خانواده از 
نان خـــوردن افتاده ایم. این چه قانونی 
اســـت که بـــه خاطر خـــاف دیگـــران، 
ما بایـــد جـــورش را بکشـــیم؟! گناه ما 
چیســـت؟ بایـــد روی دســـت مشـــتری  
را چـــک کنیـــم کـــه خالکوبی نداشـــته 

باشد؟!«
اســـماعیل هم یکی دیگر از کسانی 
اســـت که قهوه خانـــه اش را بســـته اند. 
دستی به ســـرش می کشـــد و دانه های 
و  می کنـــد  پـــاک  پیشـــانی  از  را  عـــرق 
می گوید: »من از ورود هر کسی که روی 
دستش خالکوبی باشـــد، به قهوه خانه 
جلوگیری می کنم. ولی آن روز مأموری 
آمد و از همه مشـــتری ها خواســـت هر 
جای بدنشـــان که خالکوبی دارد نشان 
بدهند. در واقع بازرســـی بدنی کردند. 
یـــک جوانک روی ســـاق پـــا و زیر پاچه 
شلوارش خالکوبی داشت. حاا به این 
جـــرم ناکرده 5 روز اســـت قهوه خانه ام 
اینجـــا  اســـت  روز   3 شـــده.  پلمـــب 
می آیم تا مشـــکلم را حل کنـــم. هربار 
باید بـــرای فک پلمـــب 120هزارتومان 
فیش بـــه حســـاب اتحادیـــه و 60 هزار 
تومـــان هـــم به حســـاب اتـــاق اصناف 
بریـــزم. عـــاوه بر آن، ایـــن 10 روزی که 
مغازه بســـته می شـــود، ضرر ســـنگینی 
متحمـــل می شـــوم. بـــه خاطـــر همین 
پلمب شـــدن ها مجبور شـــده ام نصف 
کارگرهایـــم را بیـــرون کنـــم. مـــن کـــه 
نمی توانم تا مشتری وارد شد، بازرسی 
بدنـــی اش کنم یـــا با آنها درگیر شـــوم. 

تمـــام هم صنفی هـــا همین مشـــکل را 
دارنـــد. از یک طرف باید مشـــتری مدار 
باشـــیم و از طرف دیگر نگـــران پلمب 

شدن.«
ابوالفضل هـــم به جمـــع گفت وگو 
کننـــدگان اضافـــه می شـــود و از تجربه 
خـــودش می گویـــد: »در ســـفره خانه ام 
یـــک خانـــم فقط کمـــی روســـری اش 
عقـــب رفته بود و بـــه همین جرم، من 
و مغازه ام را به خاک ســـیاه نشـــاندند. 
این چند روزی که بســـته شدیم، بیشتر 
مشتری هایم را از دست داده ام. جواب 
زن و بچه و کارگرهـــا را چه بدهم؟ من 
کـــه جرمی مرتکب نشـــده ام. این همه 
خانـــم بدحجاب تو خیابان ها هســـت. 
من که مجری قانون حجاب یا مسئول 
بدحجابی نیســـتم. به قول خودشـــان 
و  بومـــی  نمـــاد  و  قهوه خانـــه جایـــگاه 
فرهنگی کشورمان است، پس چرا با ما 

این طور رفتار می کنند؟« 
محســـن نظـــری، رئیـــس اتحادیـــه 

در  تهـــران  قهوه خانـــه داران  صنـــف 
این باره در گفت وگو بـــا »ایران« چنین 
می گویـــد: »طبـــق مـــاده 28 آیین نامه 
اجرایـــی قانـــون نظـــام صنفـــی، واحد 
صنفـــی در مـــوارد اشـــتغال به شـــغل 
دیگر، تعطیلی محل کسب بدون دلیل 
موجـــه، عدم پرداخت حـــق عضویت، 
عدم اجـــرای تکالیف واحدهای صنفی 
به موجـــب قانون نظـــام صنفی و عدم 
اجرای مصوبـــات و دســـتورات قانونی 
هیـــأت عالی و کمیســـیون نظـــارت که 
اباغ می شـــود، مشمول پلمب خواهد 
شد. مشـــکات پلمب قهوه خانه داران 
بـــه علـــت خالکوبـــی یـــا بدحجابی که 

محسن نظری، رئیس اتحادیه صنف قهوه خانه داران تهران: پلمب 
قهوه خانه ها به علت خالکوبی یا بدحجابی برمی گردد به مصوبات 
و دستورات قانونی هیأت عالی و کمیسیون نظارت که طبق ضوابط 
نیروی انتظامی، هم به اتحادیه و هم به قهوه خانه داران اباغ شده 

است. قهوه خانه داران بعضًا نمی توانند این ضوابط را اجرا کنند. ماهم 
تابع قانون هستیم و خاف آن نمی توانیم عمل کنیم

برای زیـــارت به مکـــه و اماکن مقدس 
و همچنیـــن ترکیه عثمانی مســـافرت 
می کردند، با قهوه آشـــنا شدند و آن را 
به ایـــران آوردند. در ابتدا قهوه نوشـــی 
در ایـــران عمومیـــت نداشـــت و جز در 
میان درباریان، اســـتفاده خاصی از آن 
نمی شـــد. پـــس از آن کم کـــم مصرف 
قهـــوه میـــان برخـــی از اقشـــار بویـــژه 
روشـــنفکران و اعیان مرســـوم شـــد. به 
همین دلیل هم به مکان هایی که آنجا 
قهـــوه درســـت می کردنـــد، قهوه خانه 

گفتند.
قهوه خانه ها جز اینکه در ابتدا محل 
تجمـــع روشـــنفکران و اعیـــان بودنـــد، 
بعدهـــا و در مواقعی به عنـــوان پاتوق 
صنفی مورد استفاده قرار می گرفته اند، 
طوری که افـــراد از صنف های مختلف 
در گردهمایی هایشـــان در قهوه خانـــه، 
مســـائل صنفـــی و شـــغلی را در میان 
می گذاشـــتند و به کاریابی و کارگشـــایی 

می پرداختند.
در نهاد قهوه خانـــه دو مکتب مهم 
از هنرهـــای کامـــی و تجســـمی، یعنی 
نقالی و نقاشـــی رشـــد و بالندگی یافت 
و در هریـــک از ایـــن هنرهـــا هنرمندان 
بزرگی تربیت شـــدند. نقاان و نقاشان 
قهوه خانه ها نقش بـــزرگ و مهمی در 
آشـــنا کردن مردم با میـــراث فرهنگی 
و ادبـــی ایـــران از دوره های باســـتانی و 

اسامی داشتند.
از  یکـــی  محب علـــی،  حســـن 

میـــراث  ســـازمان  عالـــی  کارشناســـان 
فرهنگی در این  باره می گوید: »اگر قرار 
اســـت که قهوه خانه ها با همان فضای 
ســـنتی و اجتماعی احیا شود باید مورد 
حمایـــت، توجـــه و همچنیـــن مراقبت 
قرار گیـــرد و بی توجهی به آن می تواند 
باعث از بین رفتن این میراث فرهنگی 

شود.«
با این احـــوال باید این طـــور نتیجه 
گرفت کـــه بـــرای حفظ کارکرد ســـنتی 
قهوه خانه هـــا باید فکری اساســـی کرد، 
طـــوری کـــه نـــه قهوه خانـــه داران، نـــه 
برقرارکننـــدگان نظـــم عمومـــی و نـــه 
کارشناسان میراث فرهنگی گایه ای از 

کارکرد یا تعطیلی آنها نداشته باشند.

مهر
س :   

عک

محسوب شوند، یک بحث دیگر.
گفته می شـــود شـــاه عباس صفوی 
برخـــی میهمانـــان مهـــم خـــود را بـــه 
آنجـــا  در  و  می بـــرده  قهوه خانه هـــا 
پذیرایـــی می کرده اســـت. او بـــا لباس 
مبدل ســـاعاتی از شبانه روز را با حضور 
بـــه کســـب اطاعات  در قهوه خانه هـــا 
دقیـــق از وضع معیشـــت و مشـــکات 
مـــردم و ارزیابی از مأمـــوران حکومتی 
می پرداخته اســـت. در واقع قهوه خانه 
بـــه صـــورت مردمی و عمومـــی اش در 
ایـــران در دوره صفـــوی شـــکل گرفـــت 
و برخـــی از ســـیاحتگران اروپایـــی کـــه 
در ایـــن دوره بـــه ایـــران آمده انـــد هم 
از قهوه خانـــه  در ســـفرنامه های خـــود 
و چایخانـــه صحبـــت کرده انـــد. جالب 
است بدانید قبل از اینکه چای در ایران 
شناخته شـــود، قهوه شناخته شده بود. 
مصرف قهوه در میان کشورهای عرب، 
مرســـوم بـــود و نحـــوه ورود آن هـــم به 
ایران به این شـــکل بود که ایرانیانی که 

بیان کرده اند برمی گـــردد به مصوبات 
و دســـتورات قانونـــی هیـــأت عالـــی و 
کمیســـیون نظـــارت که طبـــق ضوابط 
نیروی انتظامـــی، هم به اتحادیه و هم 
به قهوه خانه داران اباغ شـــده اســـت. 
قهوه خانـــه داران بعضًا نمی توانند این 
ضوابط را اجـــرا کنند. ماهم تابع قانون 
هســـتیم و خاف آن نمی توانیم عمل 

کنیم.«
او همچنیـــن درباره نحـــوه دریافت 

و  قهوه خانه هـــا  بـــرای  کســـب  پروانـــه 
»طبق  می گوید:  سنتی  سفره خانه های 
مـــاده 12 قانـــون نظـــام صنفـــی برای 
اتحادیه ها  از  دریافـــت پروانـــه کســـب 
گرفتـــه  نظـــر  در  مختلفـــی  شـــرایط 
شـــده که ایـــن شـــرایط به طور روشـــن 
شـــده  اعـــام  مـــا  اتحادیـــه  طـــرف  از 
اســـت. در اتحادیـــه قهوه خانـــه داران و 
سفره خانه های سنتی تهران هم لیست 
مدارکـــی که بـــرای صدور جواز کســـب 

ازم است، مشـــخص است و برهمین 
اساس افراد می توانند اقدامات ازم را 

انجام دهند.«
بسیاری از شاغان در این صنف اما 
عطای قهـــوه خانه داری را بـــه لقایش 
بخشـــیده و ســـراغ کار دیگری رفته اند. 
اینکه پیشـــینه قهوه خانه داری به قدیم 
برمی گـــردد و قهوه خانه هـــا نمـــادی از 
ایران قدیم بوده اند، یک بحث اســـت 
و اینکـــه بـــه عنـــوان مکانی جـــرم خیز 
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تأملی بر اهمیت »زمان« در نظام فلسفی نیچه

چرا نیچه به »ایران« و »تفکر شرقی« توجه داشت؟

لحظه های »سنت«؛ دقیقه های »مدرن«

 سال بیست وچهارم  شماره 6956
 دوشنبه   3 دی 1397

معمواً »زمـــان« برای افـــراد کیفیت های 
معرفت شـــناختی متفاوتی دارد. زماِن کار 
متفاوت اســـت از زماِن فراغـــت، زمانی که 
ســـر کاس درس به ســـرمی بریم تفـــاوت 
صـــرف  کـــه  دارد  زمانـــی  بـــا  معنـــاداری 
دورهمی هـــای دوســـتانه می شـــود. به نظر 
می رسد مواجهه مســـتمر با زمان، متأثر از 
اهمیتی اســـت که موقعیت هـــای گوناگون 
برای افراد دارد. اگر در موقعیت خوشایندی 
قرار داشته باشیم به راحتی با گذر زمان کنار 
می آییم، اما در وضعیت های ناخوشـــایند 
ســـنگینی وزن زمـــان بســـیار آزاردهنـــده و 
کافه کننده است. در این شرایط با وسواس 
هرچـــه بیشـــتر همـــه تاش هـــا معطـــوف 
به فـــرار از زمان می شـــود. هیچ انگاشـــتن 
لحظه هایـــی از این دســـت یا قائل نشـــدن 
اصالـــت بـــرای آن، تمهیـــدی اســـت برای 
کنارآمدن و تحمل وضعیت های دشـــوار و 
نامأموس؛ چه زمان هایی کـــه بیهوده هدر 
می دهیم تا لحظه و دقیقه موعود فرارسد، 
چـــه ســـاعت های ممتـــد و طوانـــی که به 
انتظار می نشینیم، چه روزهایی که بی شور 
و حـــال و بی تفـــاوت ســـپری می کنیـــم بـــه 
قصد سررســـیدن لحظه موردنظر. معموًا 
زندگـــی اکثریـــت افـــراد مشـــمول همیـــن 

تفاوت گذاری های مهم زمانی است.
نکته آن اســـت که »زمان« ها فی نفســـه 
تفـــاوت چندانی بـــا هم ندارنـــد. همه چیز 

درک  و  افـــراد  موقعیـــت  بـــه  بســـتگی 
متفـــاوت آنان از لحظه هـــا و دقیقه ها دارد. 
موقعیت های مختلف بر نحوه اســـتفاده از 
زمان تأثیـــر می گذارد. آنچه بـــه زمان های 
مختلف کیفیت جداگانه و متمایز می دهد 
نـــوِع رابطـــه و نســـبتی اســـت کـــه افـــراد با 
آن برقـــرار می کننـــد. البتـــه این مســـأله به 
هیچ وجه محدود به ســـطوح فردی نیست 
را  اســـت کل ســـاختار جامعـــه  و ممکـــن 
دربرگیـــرد. از قضا موضـــوع وقتی جدی تر 
و خطرناک تـــر می شـــود کـــه ســـاختارهای 
اجتماعی فهم معرفت شناسانه از »زمان« 
را جـــذب و بازتولیـــد کنند. چـــون اثرات آن 
حســـاس، پایـــدار و تعیین کننده تر اســـت. 
یعنـــی  زمـــان،  از  معرفت شناســـانه  درک 
جســـت وجوی لحظه اصیـــل )لحظه ای که 
»هنوز« منکشف نشده است(، یعنی تاش 
برای صلح و آشـــتی  دادن زمانمندی های 
مختلف تاریخـــی به منظـــور بهنجارکردن 
امور و عادی ســـازی شـــرایط، یعنی فراهم 
کردن بســـترها برای همزیستی صلح آمیز 

لحظه های »سنت« و دقیقه های »مدرن«.
ë فاجعه گذار اندیشی

دقیقـــاً  مـــا  معرفت شـــناختی  نظـــام 
تحت ســـیطره درک شـــلخته و بی اعتباری 
از زمـــان اســـت. در ایـــن فضـــای عمیقـــاً 
معرفت شناختی، »زمان حال« و »اکنونیت 
تاریخـــی« واجـــد هیچ تشـــخصی نیســـت. 
»اکنـــون« دقیقه ای اســـت کـــه بایـــد از آن 
درُگذشـــت، بایـــد از آن عبور کـــرد و چندان 
جـــدی نگرفَتـــش، چون هیـــچ مابـــه ازای 

تاریخی در گذشـــته )سنت( و آینده فرضی 
و محتمل)مدرنیته( ندارد. گویی ما در متن 
یک آشـــوب قرار داریم، در مـــرز بین این و 

آن، جایی میان نه آن و نه این!
بـــا فراروایـــت جامعه مدرن ایـــران- که 
بـــه غایت معرفت شـــناختی اســـت- کم و 
بیش آشـــنا هســـتیم. ایران یک جامعه در 
حال توســـعه یا یک جامعـــه در حال  گذار 
از ســـنت به مدرنیته اســـت. هســـته مقوم 
و متصلـــب ایـــن گفتمـــان، »گذار« اســـت. 
حال و اکنون دقیقه ای اســـت بین دو برهه 
متصـــور تاریخـــی؛ بیـــن ســـنت و مدرنیته. 
بی دلیـــل نیســـت کـــه همه چیز اطـــراف ما 
ناخوشـــایند اســـت، از فرهنگ تـــا اقتصاد، 
از شـــهر تا محیط  زیســـت. انگار همگی در 
کاس درس کســـل کننده ای حضور داریم 
و اتمـــام آن را انتظار می کشـــیم ولی هرگز 
کاس پایـــان نمی یابد. نه قادریم بدان دل 
ببندیم و نه راه خاصی از آن می شناسیم. 
»گذاراندیشی« است که فاجعه می آفریند؛ 

فاجعه ای که در حال زیستن آنیم.
ë عشق به سرنوشت

بـــه  بـــا لحظـــه حـــال  عـــدم مواجهـــه 
کـــه  می انجامـــد  وضعیتـــی  شـــکل گیری 
»نیچـــه« بدرســـتی نیهیلیســـم می نامد. از 
دیدگاه نیچه، »نیهیلیســـم عبارت است از 
انـــکار زندگی و جهان گـــذران به نام حقایق 
جـــاودان و ثابـــت«. نیچه مدرنیتـــه را غلبه 
می فهمـــد.  )نیهیلیســـم(  هیچ انـــگاری 
بنابرایـــن نظام فلســـفی خـــود را علیه آن 
تدویـــن می کند. دو مفهومی کـــه در این راه 

بیش از همه به کمک نیچه می آیند »عشق 
بـــه سرنوشـــت« و »بازگشـــت جـــاودان« یا 

بازگشت ابدی هستند.
نیچه در عشـــق به سرنوشت یا عشق به 
تقدیـــر)amor fati(، بر »شـــادمانی حاصل 
از جریان تقدیر صحه می گـــذارد و آن را در 
تأیید زندگـــی می داند«. زندگـــی مدرن به 
اندیشه ای نیاز دارد که تأیید و تصدیق خود 
را امکان پذیر ســـازد و عشق به تقدیر چنین 
ظرفیتی می آفریند؛ »از این پس عشق من 

عبارت خواهد بود از عشق به سرنوشت«.
را  خـــود  فلســـفی  تـــوان  همـــه  نیچـــه 
بـــه کار می گیـــرد تا »رابطـــه فرد بـــا زمان« 
را پروبلماتیـــک کنـــد. مفهـــوم »بازگشـــت 
جاودان« نیچه پاســـخی به مســـأله »گذار« 
اســـت. هدف نیچه برانگیختن انسان است 
تا به زندگـــی آری بگویـــد و از این طریق به 
آنچه هســـت تبدیل شـــود. این مهم از راه 
چیرگی بر »زمان« میســـر می شـــود. نیچه 
می گوید: »همواره بر اساس قاعده ای عمل 
کـــن که بخواهـــی آن قاعده تا ابـــد بازگردد 
و رجعـــت کنـــد«. عمل بر طبـــق قاعده ای 
خاص مستلزم تعیین نسبت خود با زمان 

و چیرگی بر آن است.
ë »ستایش »اکنون« و نفی »گذار

زمان حـــال دقیقـــه یا بزنگاهی اســـت 
کـــه در آن گذشـــته و آینـــده با هـــم تاقی 
می کنند. ارزش زمان حاضر هر لحظه اش 
که باشـــد، برابر با ارزشـــی اســـت که زمان، 
در »گذشـــته«، »حـــال« و »آینـــده« دارد. 
پس در فلســـفه نیچه »لحظه«، هم اکنون 

است و هم گذشـــته. رابطه ترکیبی لحظه 
بـــا خودش بـــه منزلـــه اکنـــون، گذشـــته و 
آینده اســـت که نسبتش با ســـایر لحظه ها 
را بنیـــان می نهـــد. نیچه با ایجـــاد اختال 
در توالی سرراست گذشـــته، حال و آینده، 
زمان حـــال را به مثابه تنهـــا لحظه اصیل 
مطرح می کند. در واقع ابعاد زمان را باید 
به عنوان رویکرد شگرف لحظه تجربه کرد. 
آینده چیزی نیست جز توالی لحظه حال، 
توالی لحظه ای که در حاِل تجربه کردن آن 
هســـتیم. اینگونه نیچه مهم ترین دغدغه 
فلســـفی خود یعنی »آشتی با زمان« را به 

میان می آورد.
معنـــای زندگـــی بایـــد در خـــود زندگی 
دریافته شـــود و ایـــن جز در آشـــتی با زمان 
مقدور نیست. نیچه صراحتاً می گوید: »باید 

بتوانیـــم بازگشـــت جاودان تمـــام لحظات 
زندگی روزمره را بی قیدوشـــرط تأیید کنیم، 
زیرا درمی یابیم که هـــر یک از این لحظات 

برای آنچه هستیم ضروری است«.
مدرنیته بـــا مطرح کردن خود به عنوان 
پروژه ای تاریخی و غایت مند، »گذار« را به 
مســـأله بحرانی و از نظر جامعه شـــناختی 
آنومیـــک بـــدل کرد. غافـــل از اینکـــه  گذار 
ویژگی درون ماندگار هر جامعه ای اســـت. 
تفکـــر غالب جامعـــه ایران تفکری اســـت 
همبسته با مقوات گذار؛ تفکری از جنس 
غرب توســـعه یافته، شرق توســـعه نیافته، 
از جنـــس حرکـــت در خطـــوط طولـــی، از 
جنـــس انحطـــاط و عقب ماندگـــی. پیامد 
در  دم زدن  تفکـــر،  از  نـــوع  ایـــن  قطعـــی 
هـــوای آسیب شناســـی اجتماعـــی اســـت؛ 

فهمیدن مســـائل روزمره به عنوان آسیب، 
احالـــه مســـائل بـــه تمهیداتـــی از جنـــس 
برنامه ریـــزی،  و  تدبیـــر  و  سیاســـتگذاری 
غرزدن های پی درپـــی و در بدترین حالت 
»چون می گذرد غمی نیســـت«. بی شـــک 
تنها مواجهه شـــجاعانه با وضعیت است 
که منجر به بهبود اوضاع می شـــود و برای 
ایـــن کار بایـــد از لحظـــه حـــال و اصالـــت 

)تاریخی( آن شروع کرد.
 بـــا نیچه یاد می گیریم کـــه راه رهیدن از 
این وضعیت، تعیین نســـبت خود با زمان 
است. باید شهامت تأیید بازگشت جاودان 
»لحظه« را داشـــته باشـــیم. باید به واسطه 
آشـــتی با زمـــان، بـــه زندگـــی آری بگوییم. 
آری گویی به زندگی، یعنی ستایش اکنون و 

اکنون های آینده، یعنی نفی گذار.

فیلسوف تراژیک
»پیوند نیچه با جهان ایرانی« در گفت وگو با حامد فوادوند مترجم پیشکسوت آثار نیچه 

آدمـــی« می نامد( بنابرایـــن، ذهن و وجود 
انســـان ها در بحران و سرگشـــتگی عمیقی 
گرفتار شـــدند که همان روند نیست انگاری 
اســـت؛ یعنی مـــردم دیگـــر نمی دانند که 
به چـــه چیزی و بـــه چه معیاری متوســـل 
و متصـــل شـــوند. دنیای متاطـــم امروز با 
چنین سرگشتگی و نابسامانی روبه رو است 
و انسان دیگر قادر نیست به جهان حاضر، 

آری گوید.
ë  نیچه چه نسبتی با فلسفه و عرفان شرقی

برقرار می کند؟
نیچـــه در عصـــر خـــود اصًا فیلســـوف 
تحصیلکرده  چـــون  نمی شـــد؛  محســـوب 
و  زبانشناســـی  و  بـــود  زبانشناســـی 
یونان شناسی را به صورت آکادمیک دنبال 
می کرد و هم خیال داشـــت موســـیقیدان 
شـــود ولی او زود متوجه شد که دغدغه ها 
و مســـائلش تنها از راه فلســـفیدن پاســـخ 
داده خواهد شـــد و بتدریج نوشـــته هایش 
بار فلسفی بیشـــتری پیدا کرد. البته بینش 
او حاوی  فلسفه کاسیک و آکادمیک نبود 
زیرا »فلســـفه« نیچـــه با فیلســـوفان دیگر 
متفـــاوت بود و پیوســـته در نوشـــته هایش 
شـــکل  بـــه  را  فلســـفیدن  تـــا  می کوشـــید 
غیرفلســـفی و نامرســـوم مطـــرح کنـــد. از 
این رو، بیشتر فیلســـوفان هم عصر او، این 
اندیشـــمنِد »خـــاف زمانه« را فیلســـوف 
یـــا  ادیـــب  شـــاعر،  را  او  و  نمی شـــمردند 
هنرمند می دانســـتند. این در حالی اســـت 
غـــرب  فلســـفه ورزی  در  دارد  نیچـــه  کـــه 
نگـــرش دیگری شـــکل می دهد، نگرشـــی 
کـــه خـــودش »دیونیزوســـی« و »تراژیک« 
می نامـــد. البتـــه می توان ریشـــه های آن را 

نـــزد متفکـــران و حکمـــای پیشـــین، بویژه 
هراکلیت،  ماننـــد  یونان  پیش ســـقراطیان 
فیثاغورث و حکمت خســـروانیان یا درون 
»اســـام ایرانی« )به مفهوم هانری کربن( 
ابن ســـینا و فارابی و برخـــی عرفای اروپای 

قرون وسطی پیدا کرد.
بـــرای نیچه فعالیت »فیلســـوف« چند 
بعدی اســـت و تنها جدل بازی نیســـت: او 
هم اهل اندیشـــیدن و خرد ورزیدن است، 
هم اهـــل زیســـتن و متحول کـــردن وجود 
و درون خـــود اســـت. رســـالت »فیلســـوف 
آینـــده« نیچه متکثـــر اســـت و او می تواند 
همزمان شهروند، متفکر، پزشک فرهنگ، 
قانونگذار، موســـیقیدان، هنرمند و شـــاعر 
باشد. آن فلســـفه ای که با سقراط و ارسطو 
شـــکل گرفـــت و تـــا هـــگل توســـعه یافت، 
اساساً بر جدل، استدال و خردورزی تأکید 

داشـــت و کار چندانی بـــه دگرگونی وجود و 
زندگی آدمی نداشت؛ از نظر نیچه، سقراط 
جدل باز، منطق زده و»عرفان ستیز« بود که 
ارتباط خود را با موســـیقی، شـــور و زندگی 

تراژیک  قطع کرد.
تـــراژدی«  »زایـــش  کتـــاب  از  نیچـــه 
و  می کنـــد  تدویـــن  را  فلســـفی اش  دیـــد 
خـــود را نخســـتین »فیلســـوف تراژیـــک« 
معرفـــی می کنـــد و هراکلیـــت )فیلســـوف 
پیش سقراطی( را پیشکسوت اندیشه خود 
می دانـــد؛ یعنـــی خـــود را وارث حکیمـــی 
می داند کـــه متأثر از فرهنگ های شـــرقی 
ایـــران.  و  هنـــد، مصـــر  از جملـــه  اســـت؛ 
بنابرایـــن، بینـــش و منش فلســـفی نیچه 
دارای جنبه های »شـــرقی« است؛ چون او 
آگاهانه از خردمحوری ســـقراطی و هگلی 
بـــه مرور فاصله گرفت تا بتواند بر اســـاس 
یـــک نگـــرش و رویکـــرد راهبـــردی تمدن 
غرب و متافیزیک مســـیحیت را زیر سؤال 

ببرد.
در مورد رابطـــه نیچه و آنچه »عرفان« 
گفته می شود کوشـــش کردم در این کتاب 
اطاعات ازم را برای خواننده عرضه کنم 
تا برداشـــت کلی من موجب ســـوء تفاهم 
نشـــود ولی در اینجا تنهـــا می توانم بگویم 
که از نظر هانری کربن عرفان »شـــناختی« 
اســـت کـــه پادزهر نیســـت انگاری اســـت و 
نیچه شـــناس برجســـته »جیورجیو کولی« 
می نویســـد که گرچـــه واژه های»عرفان« و 
»عارف« در محافل فلسفی طنین بدی به 
همراه دارند اما این مفاهیم به معرفت و 
رمزورزی انسان اشـــاره می کنند و ارزش و 

فضیلت دارند.

ë  در کجا نیچه و فرهنـــگ ایرانی به هم گره
می خورند؟

پیونـــد نیچه بـــا فرهنگ ایرانـــی بر پایه 
بینش راهبردی نیچه شـــکل گرفت؛ یعنی 
او به سوی شـــرق و جهان ایرانی رفت تا با 
الهـــام از جهان و اندیشـــه های غیراروپایی 
فرهنـــگ غـــرب و ارزش هـــای مســـیحیت 
فرســـوده را نقـــد و دگرگون کند. طی ســـفر 
اکتشـــافی و فکـــری خـــود، او جهان بینی و 
نگرش فلســـفی جدیـــدی ترســـیم کرد که 
حاصل گفت وگـــوی میان فرهنگی طوانی 
و ژرف او اســـت. نیچه بیشتر منابع موجود 
شـــرقی آن عصر را خوانده بـــود و می توان 
شباهت ها و همدلی هایی میان او و برخی 
از فرزانـــگان ادب و حکمـــت ایران زمیـــن 

مشاهده کرد.
اما ایـــن قرابت و خویشـــاوندی موجب 

همسانی آنان نمی شـــود و آنچه »قرابت« 
فلســـفه ورزی  نـــوع  و  تیـــپ  از  می نامیـــم 
آنان ناشـــی می شـــود. نیچه نه ســـهروردی 
و حـــاج، و نـــه حافـــظ و مواناســـت ولـــی 
جهان بینی تراژیک این رادمردان را همسو 
و همـــراه می کند؛ زیـــرا آنان کوشـــیدند در 
مورد سرنوشـــت مصیبت بار انسان و وضع 
بشر تأمل و پرســـش کنند و در راه شناخت 
و دانش، علوم، آفرینش و معنویت حرکت 
کننـــد تا رازها و معماهای موجود شـــکافته 
شـــوند و آدمـــی از حـــال و آینـــده خویـــش 
بیشتر آگاه شود. بیش از صد سال است که 
شـــخصیت و آثار نیچـــه از زوایای گوناگونی 
بررســـی شـــده و متخصصـــان چهره هـــای 
مختلف و حتی متضادی از او ترسیم کردند. 
از جمله خانم »لو آندراس ســـالومه« که از 
نخستین نیچه شناســـان محسوب می شود 
و با نیچه رابطه دوســـتانه- عاشقانه ای نیز 
داشـــت. او کتاب جالبی می نویسد با عنوان 
»نیچـــه از ورای آثارش«)1894( که در ثبت 
ُبعـــد »عرفانی« نیچـــه هنوز اثـــری مرجع 
است. سالومه معتقد بود که فکر و نگارش 
نیچه از ســـال 1880 بیشتر به طرف شرق و 
ایران می رود و برای لو ســـالومه این مرحله 
اندیشـــه نیچـــه »دوره عرفانی« او اســـت و 
در همیـــن دوره نیچـــه مهم ترین آثارش را 
می نویسد. پژوهش من به برداشت عرفانی 
لو سالومه و سایر نیچه شناسان توجه داشته 
است چون در جست وجوی »نیچۀ شرقی« 
بودم و سعی داشـــتم رد پای او را در کشف 

جهان ایرانی دنبال کنم.
ë  ایرانیان شناخت  که  باورند  این  بر  برخی 

آکادمیـــک  شـــناختی  بـــه  هنـــوز  نیچـــه  از 
تبدیل نشـــده اســـت. هنوز بـــر آن اغراضی 
این  با  چقـــدر  اســـت.  حاکم  غیرآکادمیک 

اظهارنظر همدل هستید؟
بله، درست است؛ چون نیچه خود هیچ 
گاه آکادمیک نبوده اســـت. نیچـــه از بینش 
آکادمیکی جهان فاصلـــه می گیرد و  تحت 
کلیشـــه های آکادمیک قرار نمی گیرد. نباید 
گرفتار بینـــش آکادمیک از نیچـــه بود بلکه 
باید نیچه را با زمانه و پژوهش های خودمان 
جابه جا کنیم، عرصه جدید به وجود بیاوریم 

و تنها از زاویه غرب به او ننگریم.
ë  ایرانی هـــا چقـــدر توانســـته اند خوانـــش

درستی از فلسفه نیچه داشته باشند؟
ایـــن پرســـش خـــاص نیچـــه نیســـت و 
برای هر نویســـنده و متفکـــری موضوعیت 
دارد. مثًا در مورد حافظ هم ســـوءتفاهم و 
سوءبرداشت بسیار وجود دارد. می خواهم 
بگویم این سوءبرداشـــت ها، اجتناب ناپذیر 
فهم شـــان  و  متفاوتنـــد  انســـان ها  اســـت. 
متفاوت است و کلیشـــه ها تأثیر یکسانی بر 
افـــراد نمی گذارد و برخی بیشـــتر و بعضی 
کمتر از کلیشه ها متأثر می شوند. اتفاقاً باید 
تفاسیر مختلف باشـــد و تنها بر یک قرائت 
تأکید نکنیم؛ برای مثال، فرانسوی ها »نیچه 
خردورز« را بیشـــتر ترجیح می دهند. چون 
کمابیـــش فرهنگـــی خردورزانـــه دارند. اما 
آلمانی هـــا و ایتالیایی ها قرائـــت دیگری از 

نیچه داشته اند.
آثـــار نیچه به مـــا کمک می کنـــد تا هم 
دیروز و هم حال ایران را بهتر بشناســـیم و 

من کوشیده ام تا از او چنین بهره ای ببرم.

پیوند نیچه با فرهنگ ایرانی بر پایه بینش راهبردی نیچه شکل 
گرفت؛ یعنی او به سوی شرق و جهان ایرانی رفت تا با الهام از جهان 

و اندیشه های غیراروپایی فرهنگ غرب و ارزش های مسیحیت 
فرسوده را نقد و دگرگون کند. طی سفر اکتشافی و فکری خود، او 

جهان بینی و نگرش فلسفی جدیدی ترسیم کرد که حاصل گفت وگوی 
میان فرهنگی طوانی و ژرف او است. نیچه بیشتر منابع موجود شرقی 

آن عصر را خوانده بود و می توان شباهت ها و همدلی هایی میان او و 
برخی از فرزانگان ادب و حکمت ایران زمین مشاهده کرد
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دکتر حامد فوادوند دوران تحصیل خود را در فرانسه سپری کرده و با مورخانی همچون 
فرنان برودل، پیر ویار، دنیس ریچه و زنده یاد علی مظاهری همکاری داشته است. او در 
سه دهه اخیر بیشتر بر نیچه شناسی، ایران شناسی و گفت وگوی فرهنگ ها متمرکز بوده 
است. جدیدترین اثرش »نیچه، عرفان و جهان ایرانی« نام دارد که به همت انتشارات 
ــادان« از دیگر آثاری است  ــ بهجت روانه بازار شد. »واپسین شطحیات« و »حکمت ش
که او از نیچه ترجمه کرده است. اما تاش های او برای معرفی نیچه به ایرانیان، صرفاً به 
ــود، چراکه معتقد است میان »فلسفه نیچه« و »فلسفه ایرانی«  ــ ترجمه محدود نمی ش
خویشاوندی هایی وجود دارد. از این رو، در پژوهشی نزدیک به چهار دهه به بررسی نسبت 

میان این دو می پردازد و کتاب اخیر او نیز دربردارنده فرازهایی از این پژوهش است.

ë  جناب فوادوند، چرا آثـــار نیچه در ایران 
همواره با اقبال قابل  توجهی همراه است؟

اینکـــه 140 ســـال پیش، یک فیلســـوف 
آلمانـــی عنـــوان مهم ترین اثـــرش یعنی 
»چنین گفت زرتشـــت« را از نام نخستین 
پیامبـــر ایرانیـــان اقتبـــاس کـــرده، یکی از 
دایـــل این اقبال اســـت. اما همـــه چیز به 
یک عنوان ســـاده برنمی گردد. او محتوا و 
ســـبک شـــاهکار خود را به گونه ای تدوین 
کرده اســـت کـــه مخاطب ایرانـــی را جذب 
می کند؛ نگارشـــی ادبی-شـــاعرانه، کاربرد 
بیانی اســـتعاری، رمزی و مثل گونه، توسل 
به اســـطوره و تاریخ باســـتان و تمدن های 
غیراروپایی از جمله ویژگی های نگارشـــی 

و ادبی او است.
اقبـــال بـــه متفکـــران در جوامـــع، روند 
یکســـانی نداشـــته و نـــدارد و گاه مـــردم با 
برخـــی آثار و آرا زودتر احســـاس نزدیکی و 
خویشـــاوندی می کنند. طی 70 سال اخیر، 
ایرانیان توانســـتند با نیچه همدلی نســـبی 

برقرار کننـــد. اما مثًا کانت که اندیشـــمند 
مهمی اســـت نتوانســـته هنـــوز مانند نیچه 
توجـــه ایرانیـــان را جلـــب کند؛ شـــاید بیان 
تجریـــدی و سیســـتماتیک این  فیلســـوف 
خـــردورز چنـــدان همخوانی بـــا  فرهنگ و 
»افـــق انتظار« مـــردم و ذهنیـــت فرهنگ 
دوســـتان کشور ما ندارد.البته در قرن اخیر، 
کشـــش ایرانی ها بیشـــتر به نیچه شـــاعر و 
ادیـــب بوده اســـت و اغلب خواننـــدگان با 
»چنیـــن گفـــت زرتشـــت« و از طریـــق این 
نوشته ادبی-فلســـفی با لحنی پیامبرگونه 
با اندیشـــه او آشـــنا شـــدند و افکار او را کم  
و بیـــش درک کردنـــد. می تـــوان گفـــت که 
ماشـــین فکری- ادبـــی نیچـــه، بویژه پس 
از ترجمه هـــای مختلـــف »چنیـــن گفـــت 
زرتشت« به فارسی )از نیرنوری تا آشوری( 
به ماشـــین فکری- ادبی ایرانی ها نزدیک 
بوده و نوعی همخوانی داشـــته اســـت. در 
نتیجـــه، این متفکـــر غربی »غـــرب گریز« 
مورد پسند جامعه ایرانی قرار گرفته است.

ë  اشـــاره کردید یکی از دایل اقبال ایرانیان
به نیچه، توجه او به زرتشـــت بوده اســـت. 
چه نسبتی میان تفکر نیچه و زرتشت وجود 

دارد؟
چرایـــی ایـــن پرســـش، از دوران جوانی 
دغدغه فکری من نیز شـــد و امروز نزدیک 
به چهار دهه اســـت که درخصوص چرایی 
گرایش نیچه به زرتشـــت و ایران، پژوهش 
می کنم؛ کاری که هنـــوز  ادامه دارد و کتاب 
»نیچه، عرفان و جهان ایرانی« قســـمتی از 
این پژوهش بلندمدت اســـت. برای پاسخ 
به پرسش ها و بهتر شناختن این فیلسوف 
چندُبعـــدی که »فلســـفیدن را به شـــکلی 
غیرفلســـفی« پیگیـــری کـــرد می بایســـت 
آکادمیـــک  و  مرســـوم  رویکردهـــای  از 
فراتـــر می رفتم و نـــگاه و مفاهیـــم تازه ای 
)ایران مآبی، دیونیزوفی( تدوین می کردم .

 بـــه نظـــر مـــن، روی آوردن نیچـــه بـــه 
زرتشـــت و ایران، بر اســـتراتژی خاصی بنا 
شـــده بوده و او کوشـــید با کاربرد این شیوه 
غـــرب  جهـــان  اســـتراتژیک،  و  راهبـــردی 
و بویـــژه تمـــدن مســـیحیت را نقـــد کنـــد. 
بدین ترتیب انتخاب زرتشـــت، نخســـتین 
پیامبـــر ایران زمیـــن و بنیانگـــذار اخـــاق، 
اتفاقـــی نیســـت و حساب شـــده بـــود؛ زیرا 
نیچـــه می خواســـت به اخاق مســـیحیت 
حیات ستیز و ایده آلیسم غربی بتازد بویژه 
که او می دانست دین زرتشت و نیز اسام، 
به »حیات«، »تن« و »نفس انسان« توجه 
دارد و بر خاف کلیســـای منحط، مســـیح 

پیرو سرکوب غریزه ها و زهدپرستی نیست.
فرامـــوش نکنیم کـــه نیچـــه از آنجا که 
فرزند یک کشـــیش پروتســـتان بود، اغلب 
منابـــع دینـــی- از تـــورات، انجیـــل و متون 
مقدس و عقیدتـــی دیگـــر- را خوانده بود 
و بـــر تاریـــخ عقایـــد و باورها، کـــم  و بیش 
احاطه داشـــت. او آرمان حضرت مسیح را 
رنگ باخته و دستکاری شده توسط قدیس 
پـــل ارزیابی می کرد و دســـتگاه مســـیحیت 
را انحطاطـــی و ضدحیات می شـــمرد و به 
همین دلیل  مدام بر این دین دســـتگاهی 

شده تاخت وتاز می کرد.
در ضمن، نیچه گفتار شطح آمیز »خدا 
مرده است« را برای مسیحیت به کار برده تا 
نشان دهد که باورها و ارزش هایی که  اسم 
آنها را کلیســـای حاکم »خـــدا« می گذارد، 
از بین رفته اند )گاه نیچـــه خداوند را »افق 

مهدی محمدی



ورق زدن آلبوم های قدیمی و تماشای تغییر فرم لباس آدم های عکس، دم دستی ترین راهی 
است که نشان می دهد پوشش افراد، بسته به موقعیت مکانی و زمانی که در آن قرار دارند 
تغییر می کند. اصل ماجرا این است که پیروی از مد در هر جامعه ای، نشانه پویایی آن جامعه 
است و از آنجا که پوشش با سبک زندگی افراد رابطه مستقیم دارد، افراد در هر گروه سنی از 
تغییراتی که در نوع پوشش ها به وجود می آید استقبال می کنند با این تفاوت که بزرگترها این 
موضوع را با آرامش و طمأنینه دنبال می کنند و جوان ها محسوس تر و با سرعت بیشتری. 
گفت و گوی کوتاه پیش رو با دکتر علیرضا شریفی یزدی پژوهشگر و جامعه شناس، به ابعاد 
مختلف این پدیده اجتماعی می پردازد. وی می گوید: »مفهوم پوشش از گذشته تا امروز چه 
تغییری کرده است؟ سابق بر این پوشش یک کارکرد اساسی داشت و آن مقوله پوشیدگی 
بدن در مقابل گرما و سرما بود، اما در یکصد سال اخیر ویژگی های دیگری به آن اضافه شده 
که یکی از آنها زینت و تزیین لباس اســت که باعث شده پوشش به یک صنعت پولساز و 
البته هنر تبدیل شود و جوان ها به خاطر ویژگی های سنی، روحی و روانی به آن عاقه بیشتری 

دارند.«
  نحوه برخورد جوان های ایران هم با این موضوع شبیه به جوان های خارج است؟

خیر. چیزی که در کشــور ما درحال رخ دادن اســت، اســتفاده از پوشش برای نشان دادن 
نگــرش و مقابله با اندیشــه های مســلط اســت. بــه این معنا کــه وقتی به هــر دلیلی در 
حوزه های دیگر محدودیت هایی اعمال می شــود یا جوان ها احساس می کنند برایشان 
محدودیت هایی وجود دارد، از ابزارهایی مثل انتخاب پوشش متفاوت برای بیان اعتراض 
و تقابل با این اندیشه های مسلط استفاده می کنند. درحالی که این کارکرد پوشش، هرگز 

در کشورهای غربی، شرقی و آسیای جنوب شرقی دیده نمی شود.
ë در بین این جوان ها بیشتر چه قشری دنبال کننده مد هستند؟ 

معمواً افرادی که قشر متوسط جامعه را تشکیل می دهند به موضوع مد گرایش بیشتری 
دارند اما ازم است این را بگویم که نوجوان ها بیشتر از هر گروهی به مد اهمیت می دهند 
و در گام بعدی جوان ها هستند که در این رقابت کم نیاورده اند و نوزده تا سی  ساله های 

کشورمان که بیشتر شیفته مد هستند، دنبال کننده های این پدیده جهانی اند.
ë چه چیزهایی موجب می شود که به این موضوع عاقه نشان دهند؟ 

جوان های اواخر دهه 60، بخش زیادی از جوان های دهه 70 و تا حدی دهه هشــتادی ها 
در جشن های مختلفی حضور پیدا می کنند، ضمن اینکه بر خاف سال های قبل، امروز 
جوان ها به مدد رسانه های اجتماعی تیپ شان را با صدها یا هزاران نفر در میان می گذارند 

که اینها از دایل محکم به حساب می آیند.
  ممکن است گرایش به مد، به ویژگی های اعتقادی یا فرهنگی افراد ارتباط داشته باشد؟

خیلی هــا گمــان می کنند الزاماً جوان هایی که وابســتگی های مذهبی قــوی ندارند از مد 
تبعیت می کنند، درحالی که این طور نیست و تعداد زیادی از بانوانی که چادر سر می کنند، 
این روزها از سبک بستن روسری زنان لبنانی الگو می گیرند یا اینکه حتی شاهد تغییراتی 
در مدل چادرها هستیم. حتی این موضوع در بین سیاسیون و انقابیون هم رایج است؛ 
پیراهن هایی که در ســال های قبل به پیراهن های یقه آخوندی شــناخته می شدند، این 
روزهــا به پیراهن های یقه دیپلمات معروف هســتند و مورد اســتقبال این گــروه از افراد 
جامعه قرار گرفته است. اهل حوزه نیز شیوه های مختلف و متفاوتی برای عمامه پیچی 
دارند که همه اینها نشان می دهد افراد در هر گروه و طبقه اجتماعی از تغییر در پوشش 

استقبال می کنند.
ë  در خصوص افرادی که بــه رغم التهاب های اقتصادی، همچنان این پدیده اجتماعی را

دنبال می کنند چه توجیهی وجود دارد؟
از منظر روانشناسی اجتماعی برخی افراد از پوشش برای تفاخر اجتماعی و به رخ کشیدن 
موقعیت و پایگاه اجتماعی شــان اســتفاده می کنند کــه در این بین برخی بواقــع دارای 
موقعیت و پایگاه اجتماعی باایی هستند، اما برخی دیگر به سختی خودشان را یکی دو 
مرحله بااتر می کشند تا بواسطه پوشش متفاوت به این تفاخر اجتماعی دست پیدا کنند 
که این موضوع در جامعه ما بشــدت محســوس است چرا که طی دو دهه قبل بویژه 15 

سال گذشته تمایل به تجمل گرایی افزایش پیدا کرده است.

 سال بیست وچهارم   شماره 6956   دوشنبه  3 دی 1397

iran-newspaperمدلهاچیمیپوشند؟
مدل شدن به علم و دانش است یا قد و باا کافی است؟

ران
/ای

ان 
طری

 مع
رضا

س: 
عک

نمایش »هار« به کارگردانی حسین پویانی فر که بخشی از آن به مد و پوشش می پردازد / سالن مولوی

یوسف حیدری
گزارش نویس

»خیلی از جوان ها برای معروف شــدن و اینکه آمار بازدید صفحات شخصی شان 
در اینســتاگرام بــاا برود ســراغ مــدل شــدن می روند. خیلی هــا اصــًا نمی دانند 
مدلینــگ چه جور کاری اســت و چون هیکل و صورت زیبایــی دارند فکر می کنند 
برای مدل شــدن آفریده شــده اند درحالی که مدلینگ یک علم اســت و کســانی 
کــه در این حرفــه فعالیــت می کنند عــاوه بــر ورزش منظــم اهمیت زیــادی به 
تغذیه شــان می دهند و بخوبی می دانند که زمان اجــرای نمایش یا گرفتن عکس 

ژورنال چه فیگوری داشته باشند.«
این بخشی از حرف های دو جوانی اســت که در زمینه مدلینگ فعالیت می کنند 
و معتقدند در ایران مدلینگ به شــکل واقعی وجود ندارد. »کت واک« نمایشــی 
برای مد اســت که روی ســکو توســط مدل ها انجام می شود. نمایشــی که در ایران 
در برخــی مزون هــا رایج اســت و جوانانی که عاقــه زیادی به مدل شــدن دارند، 
در ایــن مزون هــا، برندهای مختلف پوشــاک را به تــن می کننــد و آن را به نمایش 
درمی آورنــد. امــا اینکه چــرا برخــی از جوانــان عاقه دارند مــدل شــوند و اینکه 
درآمد مدل ها چقدر اســت و چگونه می شود مدل شد، ســؤااتی است که از رضا 
مقصودیان و شــیوا طاهری می پرسم و مهمتر اینکه خودشان در زندگی عادی چه 

نوع پوششی را  دوست دارند.

خیلی ها تصور می کنند که با داشتن قد بلند و چهره ای 
زیبا همه شرایط مدل شدن را دارند و امروز فرداست که 

برندهای مختلف پوشاک یا لوازم آرایش سراغ شان بیایند 
درحالی که مدلینگ یک علم است. خیلی از کسانی که 

تصور می کنند مدل هستند، درواقع بیشتر در ژورنال های 
سالن  عروس فعالیت می کنند و با انتشار این عکس ها در 
فضای مجازی به دنبال معروف شدن هستند؛ درحالی که 
زیبا بودن یا فشن بودن ماک مدل شدن نیست. کسی که 

مدل می شود باید روزی چند ساعت ورزش کند و تغذیه 
درست و اصولی داشته باشد. در ایران کسانی که تصور 
می کنند مدل هستند تنها سه روز در هفته آن هم روی 

تردمیل ورزش می کنند

متر و معیار جوان ها برای انتخاب لباس هایشان
می خواهم شهر را رنگی کنم

شما لباس های جشنواره های مد و لباس را بر تن جوان ها می بینید؟
از چادر بته جقه  تا مانتوی خرس قطبی

گر
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گشتی در نوستالژی پوشاک مردان قدیم
کت و شلواری در باب همایون

شــکل تجربی رشــد می کند. یک جــوان به 
تنهایی نمی تواند همه شــرایط مدل شدن 
را یکجــا داشــته باشــد. به طــور مثــال برای 
مدل شدن قد نباید زیر 180 سانتیمتر باشد 
و عاوه بر آن چهره و استایل بدن و فیزیک 
مناســب داشتن هم از شرایط اولیه و بسیار 

مهم است.«
مــدل  می گوید:»بــرای  طاهــری  شــیوا 
شــدن بایــد ویژگی هــای خاصــی داشــت. 
وزن ایــده آل، اســتایل و همچنیــن نــوع راه 
رفتــن و نحوه نشــان دادن لبــاس همگی از 
ویژگی هــای یــک مــدل اســت و از آنجایــی 
کــه در ایــران رشــته ای دانشــگاهی بــه  نــام 
مدلینــگ نداریم و به شــکل تخصصی نیز 
به آن پرداخته نمی شــود پــس نمی توانیم 
ادعا کنیم که در ایــران مدلینگ وجود دارد 

و کسانی که چنین ادعایی دارند اغلب هیچ 
کدام از شــرایط حرفه ای مدل بــودن را دارا 

نیستند.«
   کت واک

کت واک یکی از فشــن شــوهایی اســت 
کــه در آن مدل هــا روی اســتیج خرامان راه 
می رونــد و برنــد خاصــی از پوشــاک را بــه 
نمایش می گذارند. بســیاری از جوانانی که 
می خواهند مدل شــوند این فشــن شوها را 
بــا عاقه زیاد دنبال می کننــد. در ایران هم 
چند باری این فشــن شــوها برگزار شده و با 
حاشــیه های زیادی همراه بوده است. رضا 
می گوید فشــن شــویی بــرای پوشــاک های 
مردانــه در ایــران وجــود نــدارد و برگــزاری 
چنیــن برنامه هایــی بــا مقاومــت و موانــع 

زیادی مواجه می شود: »بیشترین کت واک 
در اروپا و امریکا برگزار می شــود. من دو بار 
در کــت واک حضــور داشــته ام. مدل هایی 
کــه در ایــن برنامــه شــرکت می کننــد بایــد 

حرفه ای باشند.
در یکــی از ایــن برنامه هــا کــه در کــرج 
برگزار شد قرار بود یکی از برندهای پوشاک 
مردانه را تبلیغ کنیم. با وجود اینکه مدیران 
این برند مجوز داشــتند و میهمانان زیادی 
هــم دعوت شــده بودنــد اما وســط اجرای 
برنامه مأموران اداره اماکن وارد فروشــگاه 
شدند و اعام کردند به دلیل اینکه مجوزی 
از سوی اداره اماکن صادر نشده این برنامه 
بایــد لغو شــود و به این ترتیــب مانع ادامه 

شدند.«
 شیوا هم معتقد است کسانی می توانند 

کــت واکینگ کنند کــه دوره های تخصصی 
گذرانــده و اعتمــاد به نفس باایی داشــته 
باشــند: »معمــواً مدل های کــت واکینگ 
سایزشــان 36 یــا پایین تــر اســت و به هیچ 
عنوان بدنشان حجیم نیســت اما در ایران 
ســایزها 40 بــه بااســت. آخرین بــار که در 
»کت واکینگ« حضور داشتم مدیر یکی از 
برندها از من خواست به چند جوان که قرار 
بود مدل این برند باشــند نحــوه راه رفتن و 
نمایش لباس مورد نظر را آموزش بدهم. 
به آنها گفتم که چطــور باید حرکت کنند و 
در کجا توقف داشــته باشند ولی در نهایت 

آن چیزی که انتظارش را داشتم نشد.«
   چند می گیری مدل بشی

 بــا توجــه بــه اینکــه خیلــی از برندهــا 

   مدل ژورنال
رضــا مقصــودی از 11 ســالگی در کنــار 
ورزش ســعی کــرده بدنــش را در بهتریــن 
حالت حفظ کند. همین باعث شده کم کم 
جذب کارهای مدلینگ شود. بیشتر کارهای 
مدل را به صورت ژورنال انجام می دهد و تا 
به حال هم در دو نمایش کت واک حضور 
داشــته، حتمــاً تصویــر او را در ژورنال هــای 
مختلف پوشاک مردانه دیده اید. او معتقد 
اســت اینکه جوانان امــروزی عاقه زیادی 
به مدل شدن پیدا کرده اند بیشتر به خاطر 
دیده شدن و مطرح شدن است: »در ایران 
مدلینگ و کارهای مربــوط به ژورنال زنانه 
شــده و بازار این حرفه بــرای مردان رونقی 

ندارد. 
دخترهایــی که در زمینــه مدل فعالیت 
می کننــد بیشــتر مــدل عــروس می شــوند 
همــکاری  مختلــف  ژورنال هــای  بــا  و 
می کننــد به طوری کــه گاهی اوقــات 5 روز 
دســتمزد  و  می شــوند  عــروس  هفتــه  در 
پایینــی هــم می گیرنــد. در مردان هــم اگر 
چهــره معروفی باشــی برندهــای مختلف 
 بــرای تبلیغ محصوات شــان ســراغ شــما 

می آیند.«
ســریال های  بازیگــر  طاهــری  شــیوا 
تلویزیونــی و ســینما کــه ســابقه ســه ســال 
در  هــم  را  مدلینــگ  زمینــه  در  فعالیــت 
کارنامــه اش دارد، مثل رضا معتقد اســت 
بســیاری از جوان هایــی کــه به دنبــال مدل 
شــدن می روند دوســت دارند دیده شــوند 
درحالــی کــه مدل شــدن الزاماً بــه قد بلند 
نیســت: »صــورت بایــد طبیعــی و بــدون 
آرایش خاص باشد و حتی فرد نباید عمل 

جراحــی زیبایی انجام داده باشــد.« از نگاه 
او در ایــران مدلینــگ بــه شــکل تخصصی 
وجود ندارد و نباید کســی ادعا کند که مدل 
است چون مدل بودن شرایط و ویژگی های 

خاصی نیاز دارد:
»از 18 ســالگی وارد عرصــه مدل شــدم 
و باتوجــه به اینکه پوشــش برایم مهم بود 
به شــکل گزینشــی برای چند برند خارجی 
به عنوان مدل ژورنــال کار می کردم. خیلی 
از کســانی که تصور می کنند مدل هســتند، 
درواقع بیشتر در ژورنال های سالن  عروس 
فعالیــت می کنند و با انتشــار این عکس ها 
در فضای مجازی به دنبال معروف شــدن 
هستند؛ درحالی که زیبا بودن یا فشن بودن 
ماک مدل شــدن نیســت. کســی که مدل 
می شود باید روزی چند ساعت ورزش کند 
و تغذیه درســت و اصولی داشــته باشد. در 
ایران کسانی که تصور می کنند مدل هستند 
تنها ســه روز در هفتــه آن هم روی تردمیل 

ورزش می کنند.«
   مدل شدن به قیافه نیست

خیلی هــا تصــور می کننــد که با داشــتن 
قــد بلند و چهره ای زیبا همه شــرایط مدل 
شدن را دارند و امروز فرداست که برندهای 
مختلف پوشاک یا لوازم آرایش سراغ شان 
بیایند درحالی که مدلینگ یک علم است. 
رضــا مقصودیان بــا تأکید بر ایــن موضوع 
می گویــد: »مدلینگ در اروپــا و امریکا یک 
صنعت مهم محســوب می شود که برپایه 
دانــش اســت؛ کســانی کــه در ایــن زمینــه 
فعالیــت می کننــد باید با علــم روز دنیا در 
این ارتباط آشــنایی داشته باشند. مدلینگ 
50 درصد به صورت علمی و 50 درصد به 

نمی خواهند زیــاد هزینه کنند گاهی ســراغ 
چهره هــای معمولی می رونــد و با کمترین 
دســتمزد ژورنال خودشان را تهیه می کنند. 
رضــا با تأکید بــر اینکه بســیاری از برندهای 
داخلــی حاضر نیســتند برای مــدل ژورنال 
هزینــه کننــد می گویــد: »در برخــی مــوارد 
تعــدادی از جوان ها که تصور می کنند مدل 
هســتند برای اینکه عکــس آنهــا در ژورنال 
قرار بگیرد رایگان کار می کنند یا حتی گاهی 
پول هم پرداخت می کنند. در نمایشگاه مد 
و لبــاس دیدم یکــی از برندهــا محصوات 
تولیدی اش را توســط جوانی کــه هیچ کدام 
از ویژگی های مدل را نداشت تبلیغ می کرد 
و مشــخص شــد کــه این جــوان از بســتگان 
نزدیک صاحب برند اســت که عاقه ای به 

هزینه کردن در این زمینه ندارد.
مــن سال هاســت کــه در زمینــه تبلیــغ 
محصوات آقایان به عنــوان مدل فعالیت 
می کنــم و بــا توجه به تخصصی کــه در این 
زمینــه دارم بــرای تبلیغ پوشــاک برای یک 
روز 2 تا 3 میلیون تومان دســتمزد می گیرم 
و پایین تر از این مبلغ را هم قبول نمی کنم. 
این مبلغ در برابر مبالغی که برای نگهداری 
و حفــظ بدن خــودم هزینــه می کنم چیزی 
نیســت امــا هســتند جوان هایــی کــه تصــور 
می کننــد مــدل هســتند و با کمتریــن پول و 
حتــی رایگان برای برندهــای مختلف مدل 

می شوند.«
رضا از نوع پوشش خودش هم این طور 
می گویــد: »من معمواً اســپرت می پوشــم 
و کمتــر لباس ایرانی می پوشــم. متأســفانه 
برخــی لباس هــای ایرانــی عــاوه بــر اینکه 
کیفیــت خوبــی ندارنــد از لحــاظ ســایز هم 
مناســب نیســتند.   فقط در میان برندهایی 
 که تک دوزی دارند می توانی گزینه مناسبی 

پیدا کنی.«
شــیوا طاهــری می گویــد: »من به شــکل 
مدلینــگ  آمــوزش  دوره  یــک  تخصصــی 
دیــده ام و خــودم بــه لباس هایــی کــه طرح 
ایرانــی دارنــد عاقه زیــادی دارم. همیشــه 
از  المان هایــی  خــودم  لباس هــای  بــرای 
اشــعار فارسی طراحی می کنم. حتی از این 
المان هــا بــرای مبلمــان داخلــی خانه هم 
اســتفاده کــرده ام و بــه هر شــهری که ســفر 
کنــم حتمــاً لباس ســنتی آنجــا را می خرم. 
روی لباس ها و روسری هایم از اشعار موانا 
کار می کنــم تا جلوه خاصی بــه آنها بدهم. 
عاقه زیــادی به روســری های ترکمن دارم 
و هربــار بــه  اســتان گلســتان ســفر می کنم 
ایــن هنر دســت زنــان ترکمــن را بــا رغبت 

می خرم.«

 مد و پویایی جامعه

سهیا نوریگپ
خبرنگار
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معیارم این است که لباس به تنم خوشگل باشد و 
دوستش داشته باشم اما مد هم برایم خیلی مهم 

است. مثًا اان شلوارهای تنگ و زاپ دار می خرم و اصًا 
کتان و پارچه ای نمی پوشم چون دیگر مد نیست. اان 

جین و قد 90 مد است

»حاا چی بپوشــم؟« چی بپوشم که دوست 
داشــته باشم، قشنگ باشــد، نگویند جلف و 
عجیب غریب است، گشت ارشاد گیر ندهد و 

جلو در دانشگاه نگویند برگرد خانه؟
می شــود جــوان باشــی و دغدغــه لبــاس 
نداشــته باشــی و برایــت مهم نباشــد هرروز 
بــا چــه لباســی دانشــگاه یا ســرکار مــی روی، 
مــی روی  و  می گــذاری  قــرار  دوســتانت  بــا 
میهمانــی؟ شــاید بزرگترها خوششــان نیاید 
امــا همه جوان ها این دغدغــه را دارند. با هر 

درآمدی، با هر کار و رشته و دلمشغولی.
شــاید به نظر خیلی ها جوان های امروزی 
هــرکاری که دوســت دارند انجــام می دهند، 
خیلــی راحــت انتخــاب می کننــد و فقــط به 
لبــاس  در  حتــی  می کننــد  فکــر  خودشــان 
پوشــیدن. امــا وقتــی بــا آنهــا حــرف می زنی 
می بینــی ذهن شــان بــرای انتخــاب لباس و 
پوشــیدن آن درگیر خیلی چیزهاست. نه، به 

این راحتی ها هم نیست.
دهــه 60  خیابان هــای  شــبیه  خیابان هــا 
دهــه  جوان هــای  وجــود  بــا  نیســت.   70 و 
هفتادی یا هشــتادی هایی کــه اول راه جوانی 
تیپ هــای  و  رنــگ  از  شــده اند  پــر  هســتند 
مختلف. شــلوارهای زاپ دار، تی شــرت هایی 
بــا طرح هــای خــاص و عجیــب، کاه هــای 
و  ســنتی  یــا  جلوبــاز  مانتوهــای  متفــاوت، 
طرح دار، شال های رنگی و حتی جوراب هایی 

با طرح عروسک و هندوانه و کفشدوزک.
بزرگ ترهــا بــه همــه این رنــگ و طرح ها 
چــپ چــپ نــگاه می کننــد همانطــور کــه به 
می کردنــد.  نــگاه  شــصتی  دهــه  بچه هــای 
بعضی هایشــان هم کــه از همین جوان ها در 
خانه دارند، دیگر عادت کرده اند و کنارشــان 
راحــت در خیابــان راه می رونــد. هرچنــد که 
شــاید بــرای بعضــی میهمانی هــا و مراســم 
بهشــان غر بزنند و چشم غره بروند که فان 

لباس را بپوش یا نپوش.
اســت  توصیفــی  ایــن  ساختارشــکنانه؛ 
جوان هــای  لباس هــای  بــرای  معمــواً  کــه 
امــروز بــه کار می برند. جوان هایی که گشــت 
ارشــاد یکــی از دغدغه هــای آنهاســت امــا با 
همــه اینهــا از ایــن نمی گذرنــد که بــرای دل 
خودشان لباس بپوشند. این را در حرف های 
خیلی هایشــان می شــنوم: »بــرای دل خودم 

لباس می پوشم.«
کــه  باشــد  همان هایــی  از  شــاید  علــی 
می شــود بهش گفت ساختارشــکن. خودش 
هــم همیــن را می گوید. ایســتاده کنار بســاط 
و  ولیعصــر  چهــارراه  زیرگــذر  غرفــه داران 
دســتبندها و گردنبندهایــش را بــا دقت نگاه 
می کند. گردنــش هم دو تا گردنبند انداخته؛ 
مهره  دار و رنگی. شــلوار جین پوشیده با یک 
پیراهن مردانه که راه های کمرنگ آن خیلی 
شــبیه پیراهن هــای مردانه مرســوم نیســت. 
می گوید: »من ساختارشکنی می کنم. بیشتر 
هم رنگ های جیغ یا روشن می پوشم. چون 
به فکر روشــن شدن دل شهر هستم. دوست 

دارم همــه رنگــی بپوشــند و شــهر از تیرگــی 
دربیاید.«

اما خب همه جوان ها مثل علی نیستند. 
ایمان یک کاپشــن آبی نفتی پوشــیده با یک 
جین معمولی و خودش می گوید که خوشش 
نمی آیــد انگشــت نما باشــد و برایــش مهــم 
اســت هم شیک پوش و تمیز و مرتب باشد و 
هم لباس هایش مطابق عرف جامعه: »نظر 
خانواده برایم مهم است مخصوصاً پدرم که 
روی لباس پوشــیدنم حســاس اســت. گاهی 
لباس هایــی گرفتــه ام کــه خوشــش نیامده و 
من هم دیگر نپوشیده ام. مثًا از لباس هایی 
کــه طرح دارد مثل گودی خوشــش نمی آید. 
البتــه خــودم هم تــا ندانم طــرح روی لباس 
دقیقاً چیســت، نمی خرمــش. کًا چیزی که 

عرف نباشد نمی پوشم.«
علــی برایش مهم اســت کــه از چارچوب 
خانــواده خارج نشــود: »اگــر خانواده ســنتی 
یا مذهبی اســت باید حواســتان به آن باشد. 
چارچوب هــا را نبایــد بشــکنی تــا بــه قوانین 
خانــواده لطمــه نخــورد. یــک بــار تی شــرتی 
پوشــیده بودم که آرم متالیکا داشــت و پدرم 
گفت این چیه که پوشــیدی؟ برایش توضیح 
دادم آرم یه گروه موســیقی است و دیگر هم 

نپوشیدمش.«
البتــه بعضی هــا هــم هســتند که بیشــتر 
ســلیقه و انتخــاب خودشــان مهــم اســت نه 
خانواده. مثل مهســا کــه روی نیمکت پارک 
نشســته و هدفــون تــوی گوشــش گذاشــته و 
نگاهش به گوشــی اســت. آرام حرف می زند 

بیشــتر  لباس هایــش  امــا خیلــی مطمئــن. 
مشــکی اســت. هــم مانتــو و هم کاپشــنش و 
چــون از دانشــگاه آمــده مقنعه به ســر دارد. 
معیــارش بــرای انتخــاب لبــاس فقــط ایــن 
اســت کــه از آن خوشــش بیایــد و فقــط هــم 
بــرای  اســت.  برایــش مهــم  نظــر خــودش 
همیــن چنــدان بــه حــرف خانــواده در ایــن 
زمینه اهمیــت نمی دهد: »نظر خانواده زیاد 
برایم مهم نیست. مهم این است که خودم 
دوستش داشته باشــم. آنها که نمی خواهند 
لباس من را بپوشند اما هیچ وقت هم پیش 

نیامده بگویند لباسی را نپوشم.«
ë مد مانکن های خارجی یا مد ایرانی؟

چی مد شــده؟ می شــود گفت تمام شان 
جــواب ایــن ســؤال را می داننــد امــا ایــن بــه 
آن معنــا نیســت کــه حتمــاً روی مــد، لباس 
می پوشــند. می شــود گفــت بعضی هایشــان 
آره و بعضی هــا هــم نــه. شــاید با ایــن مدی 
کــه زود بــه زود عــوض می شــود و گاهی هم 
خیلــی عجیب و غریب اســت و البتــه با این 
گرانی، نمی شــود همیشــه ُمدیســت بــود. با 
ایــن حال کًا هم از مد نمی گذرند وگرنه این 
لباس های مدل به مدل را در خیابان ها اصًا 
نمی دیدیــم. مد و رنگ ســال را از لباس های 
مانکن هــا و برندهــای معروف و ســتاره های 

سینما و خواننده ها می فهمند.
ابوالفضــل از آنهایی اســت کــه مد برایش 
خــودش  قــول  بــه  دارد.  اهمیــت  خیلــی 
ســخت پوش هــم هســت و گاهــی یــک مــاه 
می گــردد تــا یک شــلوار بخرد: »معیــارم این 

اســت کــه لبــاس بــه تنــم خوشــگل باشــد و 
دوستش داشته باشم اما مد هم برایم خیلی 
مهم است. مثًا اان شلوارهای تنگ و زاپ دار 
می خرم و اصــًا کتان و پارچه ای نمی پوشــم 
چون دیگر مد نیســت. اان جیــن و قد 90 مد 
اســت.« خودش هم شــلواری که پوشــیده پر 
از زاپ اســت و پاهایش از آن پیداســت با یک 
کاپشن مشکی. وقتی هم از شلوارهایش حرف 
می زنــد بلند بلند می خندد. انــگار هنوز برای 

خودش هم تازگی دارد و عجیب است.
فاطمــه امــا بــه مــد خیلــی کاری نــدارد 
چــون دوســت نــدارد چیــزی که بقیــه مردم 
می پوشــند، بپوشــد. بــا اینکه بارانــی کرمش 
و مدلــی که روســری اش را ســر کــرده و حتی 
شــبیه  زده اش  اک  و  کاشــته  ناخن هــای 
خیلی هاســت می گوید: »با مد پیش می روم 
امــا ترجیــح می دهــم خیلــی شــبیه مــردم 

نباشم.«
یکــی خیلی رســمی لباس پوشــیده و آن 
یکــی نــه. لباس هــای هردویشــان هــم تیــره 
است اما یکی با مقنعه و محجبه و آن یکی با 
موهایی که کمی از مقنعه بیرون است. اسم 
هر دویشــان پگاه اســت و تا ایــن را می گویند 
می خندند. ایســتاده اند جلوی یــک مغازه و 

ویترین را نگاه می کنند.
برای هردویشــان مد خیلی مهم نیست. 
پگاهی که لباســش رسمی نیســت می گوید: 
»چیزی که مد می شود لزوماً به من نمی آید. 
ترجیح می دهم چیزی انتخاب کنم و بخرم 
که برازنده ام باشد.« آن یکی حرفش را تأیید 

می کنــد و می گویــد: »چیــزی کــه مد می شــود 
شاید سلیقه من نباشد.«

ایمــان امــا می گوید: »مد برام مهم اســت. 
مثــًا ســعی می کنــم رنگــی کــه مــد می شــود 
تــن  کــه  لباس هایــی  همیــن  بــرای  بپوشــم. 
مانکن ها و ستاره هاست دنبال می کنم.« وقتی 
می گویم آنها گاهی لباس های عجیب و غریب 
می پوشــند می گوید: »خب عجیب غریب ها را 
رد می کنــم.« بــرای همین هــم تیپش عجیب 
جوان هــای  آن  از  گفــت  می شــود  و  نیســت 

خوش پوش اما ساده است.
خیلــی از طراح هــا و آنهایــی کــه در وزارت  
فرهنــگ و ارشــاد اســامی، مجلــس و نیــروی 
انتظامــی و... دربــاره لباس هــا حــرف می زنند 
یــا مســئولیتی در این زمینــه برعهــده دارند از 
ایــن می گوینــد کــه دلیل عاقــه زیــاد جوان ها 
بــه مدهــای عجیب یــا خارجی و دنبــال کردن 
رنگ و مد ســال به دلیل این است که برایشان 
معادل ایرانی نگذاشــته ایم. مــد ایرانی خیلی 
نداریــم کــه دنبالــش باشــند و طبــق آن پیش 
بروند. هرچند که چند سالی است لباس هایی 
با مــد ایرانی هم به بازار آمــده مثل مانتوهای 
ســنتی که دو سه سالی اســت خیلی مد شده و 
هرســال هم چیزی به آن اضافه می شود. یک 
ســال طرح انــار، یک ســال پرنده و ســال دیگر 
بتــه جقه یا پیراهن های مردانه ای که روی آنها 
شــعر نوشته شده اســت. خیلی از جوان ها هم 
آنها را می پوشند مخصوصاً آنهایی که دل شان 
می خواهــد کمی به قول خودشــان تیپ هنری 
بزنند. در کافه ها یا جلوی دانشگاه های هنر کم 

آنها را نمی بینیم.
امــا جوان هایــی مثــل هــر دو پــگاه هــم که 
آی تــی می خواننــد ایــن لباس هــا را دوســت 
دارند چون ســاده هستند. یکی شــان می گوید: 
» شــیک بــودن بــه ساده پوشــی اســت و ایــن 
لباس هــا معمواً ســاده هســتند. هرچیزی که 
بــراق باشــد یا خیلــی دیزاین داشــته باشــد به 
این معنا نیســت که حتماً خوشگل است.« آن 
یکی باز هم حرفش را تأیید می کند و می گوید: 

»سادگی شان جذاب است.«
مهســا هم می گویــد لباس هایــی که نقش 
ایرانی دارد و ســنتی است می پوشد: »سنتی ها 
قشــنگ هســتند امــا نــه همه شــان. بــه نظرم 
اکثرشــان قشنگ نیستند. شــاید بین 10 تا، 2 تا 
خوب باشــد. مثًا نوشــته ای که دارند دوســت 

ندارم.«
علــی کًا مخالف این لباس هاســت و هیچ 
وقــت هــم آنهــا را نپوشــیده چون بــه نظرش 
نیســتند:  ایرانــی  می گوینــد  آنچــه  برخــاف 
»ســبک و اســتایلی که به عنوان لبــاس ایرانی 
جــا می اندازند به نظر من ســبک عربی اســت 
و از دوخــت ایرانــی اســتفاده نمی شــود. مثــًا 
لباس هایی که یقه سه سانت یا دیپلمات دارد 

به نظر من عربی حساب می شود.«
به نظــر ابوالفضل هم بیشــتر این لباس ها 
زیادی ســاده اند و او دوســت ندارد لباس ساده 
بپوشــد: »از بعضی هایشــان خوشــم آمده اما 
من ساده نمی پوشم. هرچه پیش می رویم مد 
مدرن می شود و اینها دیگر مطابق مد نیستند. 
مثًا من شــلوار پارچه ای دوست ندارم بپوشم 
و شلوارهای این طرح ها همه پارچه ای هستند. 
نیســت.  پارچــه ای  شــلوار  دوره  دیگــر  اصــًا 
مــن اگر جایــی هم بخواهم اســتخدام شــوم و 
بگویند شــلوار پارچه ای بپــوش قبول نمی کنم 

و نمی روم.«

 
ë چادر ایرانی با روسری لبنانی

کســانی کــه مذهبی تر هســتند روش لباس 
پوشیدن شــان هم کمی متفاوت است. پسرها 
ســاده تر لباس می پوشند و می شود گفت چند 
سالی اســت مد لباس هایشــان تغییر چندانی 
نکرده. فقط شاید بعضی هایشان جین بپوشند 
آن هم البته نه جین های تنگ امروزی؛ ساده و 
عادی. دخترها اما هم ســعی می کنند پوشیده 
لباس بپوشــند هــم از مــد خیلی دور نباشــند. 
چــادر و روســری آنهــا در ایــن چنــد ســال زیاد 
تغییر کرده. از چادر ملی و دانشجویی که دیگر 
همه گیــر شــده تا لبنانی بســتن روســری و ســر 

کردن شال و روسری رنگی و گلدار زیر چادر.
مهســا یک روســری آبی تیره زیــر چادرش 
سر کرده. آرام و با لبخند حرف می زند. 8 سال 
اســت چادر ســر می کند بــا اینکه خانــواده اش 
کــردم  چــادری نبوده انــد: »خــودم احســاس 
وقتی قرار اســت در جامعه تــردد کنم با چادر 
راحت تــرم.«  برای انتخــاب لباس همه چیز را 
کنار چادرش می سنجد مثًا اینکه روسری اش 
لیز نباشــد و چــادر راحت روی آن قــرار بگیرد. 
انتخــاب لبــاس با این شــرایط برایش ســخت 
هم شــده چــون به قــول خــودش مثًا بیشــتر 
روســری ها حریر اســت یا لیز یــا مانتوها گاهی 
بزرگنــد و زیر چادر نمی شــود پوشــید یا خیلی 

کوتاهند.
از او می پرسم مدهای جدید چادر و حجاب 
اســامی را دنبال می کند؟ می گوید: »می بینم 
می کنــم  حــس  کــه  هســت  چیزهایــی  ولــی 
ارزش چــادر را پاییــن می آورنــد. چــادر بــرای 
این اســت کــه جلوه نمایی نکنی و توی چشــم 
نیایــی اما بعضی طرح های جدیــد چادر برای 
جلــوه کــردن و جلب توجه اســت. مثًا پشــت 
بعضی هایشان خیلی کار شده. درک نمی کنم 

چرا باید پشت یک چادر پر از نگین باشد.«
البته گاهــی روســری اش را لبنانی می بندد 
اما نــه به دلیل اینکه مد اســت چــون می داند 
که روســری ایــن طــوری راحت تر روی ســرش 

می ماند و در طول روز اذیت نمی شود.
سمانه اما کمی نگاهش با مهسا فرق دارد. 
روســری رنگــی ســرش کرده بــا چــادر ایرانی و 
کیف طرح دارش را که با کفشــش ســت اســت 
روی چــادرش انداختــه. بــه نظــرش اینطوری 
تیپ زدن با چادر نه بد است نه عجیب: »یک 
دختــر چــادری هــم باید مثــل بقیه همســن و 
ســال هایش خوش تیپ باشد. اینکه من چادر 
ســر می کنم دلیل نمی شــود که از تیــپ زدن و 
پوشــیدن رنگ ســال یا کیف و کفــش طرح دار 
خوشــم نیایــد. ایرادی هــم ندارد ایــن چیزها. 

مهم این است که حجابم را حفظ می کنم.«
خودش می گوید یاد گرفته روسری اش را به 
مدل های مختلف ببنــدد و مدل به مدل گیره 
دارد برای بســتن و کیپ کردن روســری اش که 
به درد مراســم و جاهــای مختلف می خورند و 
بــاز هم می گوید: »چرا این چیزها باید عجیب 

باشد؟!«
همــه اینهــا کــه خواندیــد، داســتان لبــاس 
پوشــیدن جوان هاســت؛ شــاید نــه همه شــان 
امــا بیشترشــان. نگاهــی دور و برتــان بیندازید 
این لباس هــای رنگارنــگ، شــلوارهای قد 90، 
و  گل دار  مانتوهــای  طــرح دار،  تی شــرت های 
شــال های بلنــد هنــری. می گویند ایــن چیزها 
برای جوان هاســت و این هم بخشــی از جوانی 

کردن آنهاست؛ رنگارنگ و تازه.
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گشتی در نوستالژی پوشاک مردان قدیم

کت و شلواری در باب همایون
یوسف حیدری

گزارش نویس

آخرین نســل کــت و شــلواری های باب 
همایــون، همچنــان در برابــر تغییرات 
آســفالت  اگرچــه  می کننــد.  مقاومــت 
جــای خــودش را بــه ســنگفرش داده و 
هــر مغازه با ســوغات گوشــه ای از ایران 
را  گذشــته  نوســتالژی  می کنــد،  تــاش 
بروبیــای  آن  از  دیگــر  امــا  کنــد،  زنــده 
کاســیک  شــلوار  و  کــت  مشــتری های 
خبری نیســت. همــان جایی کــه زمانی 
به کت و شلوارهای 50 هزار تومانی اش 
هم معروف شد. کت و شلوارهای ساده 

اداری و این اواخر هم البته چینی.
بــوی قهوه و نیمرو و انواع ادویه خیابان 
را برداشته و انتهای خیابان چند مغازه 
کــت و شــلواری همچنــان پابرجاســت 
منتظــر  در  دم  کــه  مغازه دارهایــی  بــا 

مشتری اند.
حــاج عبــاس بــا موهــای جوگندمی در 
گوشــه ای از مغــازه نشســته و بــه صــف 
مســافران اتوبوس خیره شده. 55 سال 
اســت که از همین نقطــه تغییر خیابان 
و تغییر ســلیقه مشــتری را دیده: »سال 
42 وقتــی جــوان بودم به بــاب همایون 
را  مغــازه  ایــن  خــودم  بــرای  و  آمــدم 
دست و پا کردم. روبه روی باب همایون 
از  و  بــود  تختخوابــی   300 بیمارســتان 
تونل زیر بیمارســتان، درشکه ها به کاخ 
گلســتان می رفتنــد. آن ســال ها در کنار 
مغازه هــای  فروشــی ها،  شــلوار  و  کــت 
دســتگاه های  انــواع  و  کاشی فروشــی 
تایپ هم بود اما تنها کت و شــلواری ها 
تــا  ماندنــد. بایــد اهــل اردبیــل باشــی 
بتوانــی در ایــن صنف دوام بیــاوری. ما 
ســختی های زیــادی را تحمــل کردیم و 

حاا هم با همه مشکات می مانیم.«

حــاج عبــاس دربــاره تفاوت مــد لباس 
امروز و دیروز می گویــد: »تفاوت زیادی 
در مــد لبــاس بخصــوص کت و شــلوار 
نســل قدیم و جوان های امــروزی دیده 
می شــود. چند ســالی اســت که کارهای 
و شــلوارهای  کــت  مــد شــده؛  فانتــزی 
اســپرت کوتــاه و تنــگ و اســلیم فیــت 
امــا قدیــم کــت و شــلوار کمــی آزادتــر 
و راحت تــر بــود. اان شــلوارها تنــگ و 
کوتاه شــده و دکمه کت بسته نمی شود. 
جوان هــا بیشــتر طالــب ایــن نــوع مــد 
هســتند اما میانســال ها هنوز هم دنبال 
کــت و شــلوارهایی بــا همــان ســبک و 
ســیاق قدیم می گردند. مــن هم کت و 
شــلوار کاســیک می پوشــم و معتقــدم 
انســان باید در لباســی که به تن می کند 
احســاس راحتــی داشــته باشــد. البتــه 
پارچه هایی که قدیم برای کت و شــلوار 
استفاده می شد هم با پارچه های چینی 

امروز که توی بازار فراوان اســت تفاوت 
زیادی داشت.

کــت و شــلوارهایی کــه بــا پارچــه چینی 
وارداتی دوخته می شود بعد از چهار بار 
شســت و شــو رنگ پس می دهد و دیگر 
قابل پوشــیدن نیســت. متأســفانه تجار 
ما برای ســود بیشتر این پارچه ها را وارد 
می کننــد. قدیم پارچه هــا از نخ آلمانی 
را  اول  حــرف  مطهــری  پارچــه  و  بــود 
می زد. هنوز هم معتقدم که پارچه های 

ایرانی خیلی کیفیت بهتری دارند.
افشــار،  مقــدم،  کارخانه هــای  قدیــم 
جهــان و مرینــوس پارچه هــای خوبــی 
تولیــد می کردنــد. متأســفانه خیلــی از 
کارخانه هــای پارچــه مــا از بیــن رفــت. 
مــا قبًا تولیدی کت و شــلوار داشــتیم و 
هفته ای 600 دســت کت و شــلوار تولید 
می کردیم و به شهرستان  می فرستادیم 
اما با مشــکات اقتصــادی و چک هایی 

کــه هــر روز برگشــت می خورنــد ناچــار 
تولیــدی را تعطیــل کردیم. آن ســال ها 
قیمت کــت و شــلوار با توجه بــه پارچه 
خوبــی هم کــه در آن اســتفاده می شــد 
خیلی مناســب بود و مشــتری های کت 
و شــلوار معموًا در سال سه یا چهار بار 
برای خریــد می آمدند. اان ســالی یک 

بار هم سرو کله شان پیدا نمی شود.«
از  یکــی  کــه  هــم  محمــود  ســید 
بــاب همایــون  فروشــنده های قدیمــی 
اســت با تأییــد حرف های حــاج عباس 
نــه  قدیــم.  مــد  هــم  »مــد  می گویــد: 
پارچه های امروزی مثل گذشــته اســت 
نــه مد کــت و شــلوار.« پــک عمیقی به 
ســیگارش می زنــد و با اشــاره بــه کت و 
شلوارهایی که پشت ویترین خودنمایی 
می کنند می گوید: »یادش بخیر، پارچه 
مقــدم بهتریــن پارچــه کــت و شــلواری 
بــود و اگــر تنت می کــردی تا چند ســال 

از خریــدن کت و شــلوار بی نیــاز بودی. اما 
از وقتــی پــای تجارت پارچــه به ایــران باز 
شــد و ســروکله جنس های چینی پیدا شد 
خیلی هــا بــرای اینکــه بیشــتر ســود کننــد 
در  و  کردنــد  وارد  بــی ارزش  پارچه هــای 
اختیار دوزنده های کت و شــلوار گذاشــتند 
و به این ترتیب کت و شــلوارها هم شــدند 
یک بار مصــرف. این پارچه های چینی که 
متأســفانه فقط به خاطر جلــوه زیبایی که 
دارنــد مورد پســند جوانان هســتند خیلی 
سریع رنگ پس می دهند و زود هم از بین 

می روند.
جوان هــای امــروزی اغلب دنبــال مد روز 
هســتند و کت تک دکمــه و اندامی و کوتاه 
می پوشــند. زمان جوانــی ما و کمی بعدتر 
کت هــای ســه دکمــه و کت هــای بلیزر مد 
بود. کت و شلوار بخوبی به تن می نشست 
امــا اان به یک جــوان کت مدل بلیزر بده 
بگــو اگر تن بزنــی 2 میلیون تومان پاداش 

می گیری قــول می دهم بازهــم حاضر به 
پوشــیدن نمی شود. آن ســال ها مد لباس 
خیلــی بهتر از امــروز بود. اان شــلوار پاره 
می پوشند و می گویند مد است. نمی دانم 
این نوع مد را چرا نمی توانم هضم کنم؟ 
لبــاس باید بــا وقار بــه تن بنشــیند. کت و 
شــلوارهایی کــه از پارچه مطهــری دوخته 
می شــوند از بهترین نخ و پشــم هســتند و 
تابســتان و زمســتان هم می شــود تن کرد. 
اما بیشــتر جوان ها دنبــال کارهای اندامی 
هستند و اهمیتی به نوع پارچه نمی دهند. 
اگر قرار اســت از تولید ملی حمایت کنیم 
بایــد از همین پوشــش شــروع کنیــم. باید 
کاری کنیــم تــا دوباره پارچه هــای مقدم و 
فاســتونی و مطهری زنده شوند. امیدوارم 
بــا کــم شــدن مشــکات  اتفــاق بیفتــد و 
اقتصادی مردم بازهــم برای خرید کت و 

شلوار رغبت نشان دهند.«
از  خیلــی  مجــازی  فضــای  گســترش  بــا 



شما لباس های جشنواره های مد و لباس را بر تن جوان ها می بینید؟

از چادر بته جقه تا مانتوی خرس قطبی
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فرناز که خودش دارد خیاطی یاد می گیرد، می گوید: 
»بعضی از طراحان آنقدر از طرح های بته جقه و ترمه در 
لباس هایشان استفاده می کنند که بیشتر من را یاد سریال 

قهوه تلخ می اندازند.« به نظر کسانی مثل فرناز مشتری این 
لباس ها بیشتر بازیگران و سلبریتی ها هستند نه مردم عادی 

و بخصوص جوان ها

عجیب می آید و ســوژه می شود. مثل یکی 
از مانتوهــای جشــنواره مــد و لبــاس فجــر 

پارسال؛ مانتوی خرس قطبی!
لباس هایی کــه در این جشــنواره ها عرضه 
می شــود پســوند ایرانــی- اســامی دارنــد 
کــه روی آن خیلــی هــم تأکید می شــود. از 
آن طــرف چنــد ســالی اســت لباس هایــی 
بــا طرح های ســنتی بین جوان هــا محبوب 
شــده. مانتوهــا و شــال و روســری هایی کــه 
طرح و رنگ کاشــی های ایرانــی را دارند یا 
خط نستعلیق روی آنها نقش بسته است. 
خیلــی از مغازه ها و مزون هــا این لباس ها 
را می فروشــند و نام و برند بعضی هایشان 
هم بــه همین دلیل معروف شــده اســت. 
بــرای همین و برای این کــه بدانم جوان ها 
و  جشــنواره ها  لباس هــای  ســراغ  چقــدر 
نمایشگاه های مد و لباس می روند، به این 

مغازه ها و پاساژها سر می زنم.
ملیکا در یکی از پاساژهای میدان ولیعصر 
کــه به فــروش لباس هــای ســنتی معروف 
می ایســتد  گاهــی  و  می زنــد  قــدم  اســت 
و چشــم مــی دوزد بــه یکــی از مانتوهــا یــا 
لباس هــای توی ویترین. 18 ســاله اســت و 
خــودش یــک مانتوی مشــکی پوشــیده که 
جلوی آن و ســر آستین هایش نقش و نگار 

ایرانی دارد.
امــا وقتی از او می پرســم تا به حــال به این 
نمایشــگاه ها و جشــنواره ها رفتــه یــا از آنها 

را  کــرده می گویــد:» عکس هایــش  خریــد 
دیــده ام امــا نرفتم به نمایشــگاهش چون 
وقتــی عکس هــا را دیــدم خوشــم نیامد.« 
دلیلــش برای ایــن عاقه نداشــتن چندان 
هــم عجیــب و غریــب نیســت:»مدلی کــه 
من دوست دارم نیستند. یا خیلی ساده اند 
مدل هــای  نظــرم  بــه  شــلوغ.  خیلــی  یــا 
لباس هــای  بــه  کــه  او  و  ندارنــد.«  خوبــی 
ســنتی عاقــه دارد ترجیــح می دهــد آنهــا 
لباس هــا  ایــن  کــه  فروشــگاه هایی  از  را 
و  طرح هــا  چــون  بخــرد  می فروشــند  را 

مدل هایشان برایش جذاب تر است.
در  ایســتاده اند  رامتیــن  و  مهســا  نویــد، 
پیاده رو حرف می زننــد و وقت می گذرانند 
تا کاس شــان شــروع شــود. جایی نزدیک 
همــان پاســاژی کــه ملیــکا را دیدم. مهســا 
امــا  زیــاد دارد و می پوشــد  لبــاس ســنتی 
هیــچ وقت بــه جشــنواره و نمایشــگاه های 
مــد و لباس نرفته و می گویــد: »هیچ وقت 
برایم جذاب نبــوده.« رامتین هم حرف او 
را می زند و تأیید می کند اما نوید اصًا خبر 
ندارد چنین نمایشگاه هایی برگزار می شود 

و می پرسد:» کی بود؟!«
رامتیــن می گویــد: »لباس هایــی کــه آنجــا 
نمایــش می دهنــد فقــط بــرای یــک گروه 
از مــردم اســت و روی همــان معیــار هــم 
ســنتی  لبــاس  خــودش  جلــو.«  رفته انــد 
دارد امــا فقــط یکــی دوتا چون بــه نظرش 

زیادی ســاده هستند و او دوست دارد طرح 
ســنتی  و  مــدرن  از  تلفیقــی  لباس هایــش 

باشد نه فقط سنتی.
وســط حرف هــا مهســا انــگار یــک دفعــه 
چیــزی یــادش می آیــد و می گویــد: »ببین 
مــن چندتــا دوســت دارم که حجاب شــان 
چــادر اســت و زیــاد بــه ایــن نمایشــگاه ها 
دوســت  هــم  را  طرح هایشــان  و  می رونــد 
دارند. مثًا یکســری مانتوهــای بلند دارند 
کــه این دوســتانم خیلی دنبالش هســتند. 
خیلی هم برای خریدنــش هزینه می کنند 
چــون واقعــاً گراننــد. می بینــم مانتویی که 
دوســتم می خــرد زیر یــک میلیــون تومان 

نیست چون کلی پارچه برده.«
وقتــی با یک مهســای دیگر حــرف می زنم 
می کنــد.  تأییــد  را  حــرف  ایــن  می بینــم 
چادری اســت و یک روســری رنگی هم زیر 
چادر ســرش کرده با یک مانتوی ساده. به 
نظــر او اســتفاده از لباس هایــی کــه در این 
جشنواره ها و نمایشــگاه ها عرضه می شود 
بســتگی بــه پوشــش جوان هــا دارد و برای 
کســانی مثــل او کــه محجبــه هســتند آنجا 
لباس زیاد اســت.  او هم زیاد از آنها خرید 
کرده اســت: »چــون طرح هایشــان ســنتی 
است دوستشان دارم مخصوصاً آنهایی که 

تیپ هنری دارد.«
امــا با این کــه از این طرح های مد روزشــان 
اســتقبال می کند میانه ای با چادرهایشــان 

ë یا زیادی ساده یا زیادی شلوغ
و  لبــاس  و  مــد  جشــنواره  وقتــی  هرســال 
نمایشــگاه های لباس های ایرانی- اسامی 
و  ســایت ها  می کننــد،  آغــاز  را  کارشــان 
عکس هــای  از  می شــود  پــر  خبرگزاری هــا 
نــگار،  و  نقــش  پــر  مانتوهــای  لباس هــا. 
لباس هــای مجلســی همچنــان پــر نقــش 
و نــگار کــه بعضــی از نقش هایشــان هــم 
کمی عجیب و غریب اســت و پیراهن های 
نمی شناســیم.  کــه  یقه هایــی  بــا  مردانــه 
می گوینــد  طراحانــش  کــه  لباس هایــی 
دامن هــای بلندشــان یا شنل شــان و خیلی 
دیگر از جزئیاتشــان از لباس های باســتانی 
ایرانی گرفته شده یا قرار است هنری از یک 
شــهر خــاص را دوباره زنــده کننــد. البته از 
چادرهای خاص جشنواره ها هم نمی شود 
گذشت. چادرهای رنگی که نه برای داخل 
خانــه، که برای اســتفاده در بیــرون از خانه 

طراحی شــده اند یا چادرهای پــر از طرح و 
نگین و...

بــرای همین هم هســت کــه تا جشــنواره و 
نمایشــگاهی شــروع می شــود عکس هــای 
خبرگزاری هــا دســت به دســت می چرخد 
مخصوصــاً در شــبکه های مجــازی و بیــن 
جوان ها. خیلی هایشــان عکس ها را بازنشر 
می کننــد و چیــزی درباره اش می نویســند؛ 

گاهی خوب و گاهی بد.
کافی است عبارت جشــنواره مد و لباس را 
در این شــبکه ها ســرچ کنید تا بازخوردها را 
ببینید. کســانی هســتند که می نویسند، این 
جشــنواره ها حمایــت از تولید ملی اســت و 
آنچه عرضه می شــود خوب است و دیدنی 
امــا در مقابــل کســانی هــم هســتند کــه از 
قیمت ها گله می کنند یا لباس ها برایشــان 
عجیــب و غریب اســت. گاهی هم نامی که 
بــرای لباس هــا انتخاب شــده به نظرشــان 

نــدارد. چادرهــای متفاوتــی که شــباهتی با 
چادرهای مرســوم ندارند. مثــل چادرهای 
رنگــی کــه بــرای بیــرون از خانــه چندبــاری 
ارائه شــده انــد: »خیلی موافق چــادر رنگی 
نیســتم. چادر از اول همین شــکلی و ســیاه 
بــوده. شــاید هــم بشــود آنهــا را پوشــید اما 
مــن احســاس می کنــم شــاید بــد باشــد که 
بیرون چادر رنگی ســر کنم. برایم خیلی جا 

نیفتاده.«
ایــن مشــکل را خیلی هــا بــا ایــن چادرهای 
ســال  هــر  این کــه  بــا  و  داشــته اند  رنگــی 
مدل های جوان آنها را پوشــیده اند و چندتا 
مجــری جــوان صــدا و ســیما هــم سرشــان 
کرده اند اما عادی نشد و در کوچه و خیابان 
آن را ســر دختــران جوان چــادری ندیدیم. 
در کل بیــن لباس هــای ایــن جشــنواره ها و 
نمایشــگاه ها، ســنتی ها بیشــتر از بقیه مورد 
پسند جوان ها هستند شاید به همان دلیلی 
کــه آن یکــی مهســا می گویــد: »لباس هــای 
سنتی بعضی وقت ها آرامشی دارد که بقیه 

لباس ها ندارند.«
ë مانتوی قهوه تلخ

جشــنواره ای که هر ســال به اســم جشنواره 
مــد و لبــاس فجــر برگــزار می شــود برنــده 
هــم دارد. نفــر برتــر مانتــوی اجتمــاع، نفر 
برتــر مانتوی مجلســی یا طــرح برتر لباس 
آقایــان و بخش های دیگر. اما این برترها را 
چــرا در کوچــه و خیابان و بر تــن جوان ترها 
نمی بینیــم؟ جوان هایــی که اتفاقــاً معموًا 
از لباس هــای جدیــد اســتقبال می کننــد و 
اصــراری برای پوشــیدن لباس های قدیمی 

و همیشگی ندارند.
کارگــروه مد و لبــاس که این جشــنواره ها را 
برگــزار می کند تقصیر این اســتقبال نکردن 
را می انــدازد گردن قاچــاق لباس که باعث 
شــده برندهــا و لباس هــای خارجــی بــازار 
را بگیرنــد و جوان هــا از همــه بیشــتر بروند 
ســراغ آنهــا. هرچند این را هــم قبول دارند 
کــه کار فرهنگــی خوبی هم انجام نشــده تا 
ایــن لباس هــا را جوان ترهــا خــوب ببینند و 

بشناسند.
وقتــی نظر شــکوفه را بــه آنهــا می گویم که 
گفتــه: »خیلــی نچســب و گل درشــت طرح 
لبــاس.«  روی  می کننــد  وصــل  را  ایرانــی 
و  الگوســازی  اصــل  در  کارشــان  می گوینــد 
تشــویق طراحان برای استفاده از طرح های 

ایرانی- اسامی روی لباس هاست.
فرناز که خــودش دارد خیاطی یاد می گیرد 
از  »اینقــدر  دارد:  شــکوفه  شــبیه  نظــری 
طرح های بته جقه و ترمه در لباس هایشان 
استفاده می کنند که بیشتر من را یاد سریال 
قهوه تلخ می اندازند.« به نظر کســانی مثل 
فرناز و شکوفه مشــتری این لباس ها بیشتر 
بازیگــران و ســلبریتی ها هســتند نــه مــردم 

عادی و بخصوص جوان ها.
کارگروه هــم تا حدودی ایــن انتقاد را قبول 
دارد برای همین بخشی با نام ذائقه سنجی 
مثــل  کســانی  نظــرات  تــا  انداخته انــد  راه 
فرنــاز و شــکوفه و بقیه جوان هــا را بگیرند و 
براســاس آنها طراحی لباس ها را مشخص 

یا برنده تعیین کنند.
البتــه طراح هایــی کــه در ایــن جشــنواره ها 

شــرکت می کننــد خیلــی قبــول ندارنــد کــه 
نیامده انــد.  طرح هایشــان  ســراغ  جوان هــا 
مثــل فریبا شــه بخش که طرحش پارســال 
در بخــش چــادر اول شــد؛ چــادری کــه او 
و  چادرقجــری  از  برگرفتــه  کــرده  طراحــی 
مانتــو اســت و بااتنــه و آســتین دارد. البته 
آینه دوزی هــای  و  ســوزن دوزی  تزئیــن  بــا 
بلوچــی. بــاای ســرش هم تلــی آینه دوزی 
شــده دارد که به چادر وصل است. خودش 
می گویــد چــون آموزشــگاه خیاطــی دارد با 
جوان های زیادی در ارتباط است و می داند 
گروهــی از آنهــا خیلــی از طــرح خوششــان 
آمــده و آن را ســفارش دادنــد و راضی هم 
هستند. می پرســم چادرتان را توی خیابان 
»در  می گویــد:  می بینیــد؟  جوان هــا  ســر 
شــهر خــودم زاهــدان زیــاد دیــده ام. چــون 

سوزن دوزی خودمان را دارد.«
در  کــه  دیگــری  طرح هــای  دربــاره  امــا 
جشــنواره های مــد و لبــاس ارائه می شــوند 
ایــن نظر را نــدارد: »به هرحــال هر طرحی 
مخاطبــش را پیدا می کند امــا من ندیده ام 
کســی چندان ایــن لباس ها را بپوشــد. مگر 
افراد خــاص کــه می روند ســراغ لباس ها و 

طرح های این چنینی.«
بــه نظر مریم یاســتی کــه رتبــه اول مانتوی 
اجتمــاع را پارســال گرفتــه بــه دلیل قیمت 
را  آنهــا  لباس هــا خیلــی نمی شــود  بــاای 
در جامعــه دید چــون ایــن لباس ها خاص 
هســتند و طراحی هایشــان به شــکلی است 
می بــرد:  زیــادی  هزینــه  اجرای شــان  کــه 
»مانتــوی مــن بــا پارچه ســازی اش کــه کار 
دســت اســت و با دوختــش دو هفتــه زمان 
می برد تا آماده شــود. برای همین قیمتش 
بااســت و نمی شــود گفــت جوان مثــًا 18 
تــا 27، 28 ســاله می توانــد آن را تهیه کند و 
بپوشــد. شــاید همان طرح را بــا چاپ روی 
پارچه بشــود عرضه کرد اما دیگر آن ارزش 

و خاقیت را ندارد.«
مانتــوی او یــک دامن بلند اســت که رویش 
یــک کت بلنــد می آمد با طرح های ســنتی. 
جنــس کت هم ســاتن. مانتویی کــه به نظر 
زندگــی  و  کار  در  بشــود  راحــت  نمی آیــد 
روزمره و در شــهر و خیابان پوشــید. هرچند 
کــه به نظر یاســتی هدف او و جشــنواره این 
نیســت که لباس های شــان به خیابان بیاید 
و تــن جوان هــا بــرود: »ایــن لباس ها شــاید 
امکان تولید عمده نداشته باشند اما باعث 

می شوند سلیقه عمومی باا برود.«
شاید هم دلیل این عاقه زیاد جوان ها به 
لباس های ســنتی همین باشــد که یاستی 
می گویــد. کســانی مثــل شــیدا کــه مانتوی 
پاییــزه بلنــد و گلــداری با دامن ســبز بلند 
پوشــیده و می گویــد همیشــه لباس هایــی 
شــبیه همین هــا تنــش می کنــد و آنهــا را 
ســنتی فروش  مغازه هــای  و  مزون هــا  از 
می خــرد بــا این کــه طرح هــا و لباس هــای 
جشــنواره ها و نمایشــگاه ها تــا بــه حال به 
دلــش ننشســته اند. امــا بــا این ســلیقه ای 
که هر روز در حال تغییر اســت شــاید یک 
روز ایــن طــرح و لباس هــا بــه دل جوان ها 
نشســت و آن وقت مانتــوی خرس قطبی 

را در خیابان دیدیم!
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جشــنواره مد و لباس؛ اولین سالی که قرار شــد این جشنواره برگزار شود، خیلی ها با 
تعجب به آن نگاه کردند. مگر می شــود در ایران جشــنواره مد برگــزار کرد؟ اما حاا 
هرسال جشنواره مد و لباس فجر برگزار می شود و طراح های مختلف در بخش های 
مختلف لباس هایشان را نمایش می دهند و داوری می شوند. تازه فقط این جشنواره 
نیســت و در طول ســال به بهانه های مختلف حتــی در ماه رمضان نمایشــگاه مد و 
لباس برگزار می شــود آن هم نه فقط در تهران.اما اقبال جوان ها به این جشنواره ها 
و نمایشــگاه ها چقدر اســت و چند نفر لباس هایش را می پسندند، آنها را می خرند و 

می پوشند؟ این سؤالی است که قرار است در این گزارش به پاسخ آن برسیم.

لباس هایــی  می کننــد  ســعی  جوان هــا 
بپوشــند که ااقل شــبیه مد روز اروپا باشد. 
حــاج عبــاس کــه میانــه خوبــی بــا فضای 
مجــازی نــدارد بــا افتخــار می گویــد: »مــد 
لبــاس دوران جوانی ما واقعــًا مردانه بود. 
کــت حالت قبا داشــت و تــا روی زانو بلند 
بــود. خیاط هــای ماهــر و خوبــی داشــتیم 
کــه از الگــو اســتفاده نمی کردنــد و بــا متــر 
انــدازه می گرفتند اما امروز خیاط ها اســتاد 
مقــوا شــده اند و بــا الگوهایی کــه روی مقوا 
خط کشــی شــده ســری دوزی می کنند و به 
بازار می فرستند. سری دوزی کت و شلوار را 
هــم اغلب کارگران افغانی انجام می دهند 
و در افســریه، مشیریه و شهرری کارگاه های 
زیــادی دارنــد. ایــن کارفرماهــا بــدون آنکه 
 20 هفتــه ای  بپردازنــد  مالیــات  و  بیمــه 
هــزار دســت کــت و شــلوار می دوزنــد و بــه 

مغازه های باب همایون می دهند.«
بــر خاف حــاج عباس و ســید محمود که 

معتقدنــد جوان هــا از مــد قدیــم بیزارند، 
محمــد اعتقــاد دارد نســل جــوان امــروز 
دوبــاره بــه مــد گذشــته برگشــته و دوبــاره 
عاقه مند به کت های یقه پهن و پوشیدن 
جلیقه زیر کت شــده. محمد از 14 سالگی 
وارد حرفــه کت و شــلواری شــده و حاا در 
30 ســالگی مثــل یــک فروشــنده باتجربه 
در همــان نــگاه اول متوجــه می شــود کــه 
مشــتری دنبــال چــه نوع کــت و شــلواری 
اســت. بــا دســت مــرد میانســالی را که به 
کت و شلوارهای پشت ویترین خیره شده 
اشــاره می کند و می گوید: »ایــن آقا دنبال 
کت و شلوار پارچه ایرانی است و عاقه ای 
بــه کت های اندامی و تک دکمه ندارد. در 
همین هنگام مشتری وارد مغازه می شود 
و از کــت و شــلوارهای کاســیک بــا پارچه 

مطهری قیمت می گیرد.
محمــد معتقد اســت خرید کت و شــلوار 
هــر  بــرای  بایــد  مــا  و  اســت  ســلیقه ای 

ســلیقه ای کــت و شــلوار داشــته باشــیم. 
البتــه به گفتــه او تنها اولویــت 20 درصد 
خریــد  پوشــاک  در  امــروزی  جوان هــای 
کت و شــلوار است و آن هم اگر شرایطی 

مثــل عروســی نزدیــکان باشــد: »ایــران 
بهتریــن پارچه هــا را دارد ولــی جوان هــا 
این پارچه ها را نمی پســندند چون پشــم 
بیشــتر  می گوینــد  و  اســت  کــدر  و  دارد 

ترجیــح  آنهــا  پیرمردهاســت.  مناســب 
می دهنــد ســراغ پارچه هــای چینــی کــه 
جلوه قشــنگ تری دارند برونــد حتی اگر 
بخواهنــد یک یا دوبار در ســال تن کنند. 

البتــه خود من بــرای محــل کار ترجیح 
می دهــم کت و شــلوار ایرانــی تنم کنم 
ولی برای مجالس کت و شلوار خارجی 

را بیشتر می پسندم.«
حاج عباس گریزی هم به خشکشویی ها 
می زند و بــا لبخند می گویــد: »خیلی از 
خشکشویی ها فقط آب شــویی می کنند 
ولــی پــول خشکشــویی می گیرنــد. دور 
ماشــین های لباسشــویی خشکشویی ها 
تنــد اســت و تــار و پــود لبــاس را به هم 
می ریــزد. کــت و شــلوارهایی کــه برنــد 
هســتند همگی شناســنامه دارند و روی 
آن نوشــته شده است که به هیچ عنوان 
با ماشین لباسشویی شسته نشود اما ما 
کت و شــلوار را به خشکشویی می دهیم 
و در نتیجه بعد از چند بار شســت وشــو 

دیگر قابل استفاده نیست.
هنــوز هــم معتقــدم کــه خیــاط ایرانی 
بهتریــن خیــاط دنیــا اســت امــا ابــزار 

خیاطی هــای  چــرخ  نــدارد.  مناســب 
امروزی هر 20 ســانت نــخ پاره می کند 
و بــه همیــن دلیــل دوخت یــک کت و 
شــلوار خیلی ســخت تر از ســری دوزی 

است.«
محمد برخــاف حاج عبــاس می گوید 
دیگــر خبری از کارگرها و ســری دوزهای 
قیمــت  »وقتــی  نیســت:  افغانســتانی 
کــم  مــا  پــول  ارزش  و  رفــت  بــاا  دار 
افغانــی ترجیــح دادنــد  شــد کارگــران 
به کشــور خودشــان بازگردند. ســرایدار 
کارخانــه مــا حتــی حاضــر نشــد حقوق 
ســه ماه آخرش را بگیرد و به کشــورش 
برگشــت.« به گفتــه او کمتریــن قیمت 
کت و شــلوار بــاب همایون بیــن 300 تا 
350 هزار تومان اســت و گرانترین کت 
و شــلوار هــم بین یــک تا 2 میلیــون. در 
باب همایون دیگر خبری از کت و شلوار 

50 هزار تومانی نیست.
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توی ویترین، مانتویی آویزان است که طرح قالی »پازیریک« دارد. کمی آن طرف تر 
از ویترین هم کت مرجانی رنگ ســاده، با برش های مورب و طرح انار ســرخی که با 
نخ ابریشــم بافته شده خیلی به مانکن بی سر می آید.شــال گردن، بااپوش، بارانی 
و بیشــتر لباس های متفاوت و گران قیمت این مزون با نقشی از فرش تزئین شده و 
همین تفاوت در سبک طراحی لباس هاست که خانم های جوان و البته متفاوت از 
نظر پوشش را به این مزون در یکی از شمالی ترین خیابان های پایتخت می کشاند. 
چنــد کیلومتــر آن طرف تــر هم مــزون دیگری هســت کــه هنــر رنســانس را تداعی 
می کننــد. اینجا هم انتخــاب دخترهای جوانی اســت که طرح هایش بــا تلفیقی از 
لباس هــای پرچین و توردار پرنســس های قرن 18 و 19 و لباس های کاســیک امروز 
طراحی شــده است؛ درست مثل لباســی که در انتهای ســالن قرار دارد و با ورود به 
مزون اولین چیزی اســت که به چشــم می آید. انگار ایده طراحی اش از لوسترهای 
قدیمی قصرها گرفته شــده و همین حد از تفاوت در لباس های این مزون اســت که 
مشــتری ها را برای پرداختن رقم های میلیونی قانــع می کند. حتی دخترهای جوان 
جنوبی ترین خیابان های پایتخت  که می آیند تا با طرز لباس پوشیدن شــان خود را 

راناز بقیه متفاوت کنند. این ادعای رها طراح لباس های این مزون است.
ا: ای

س ه
عک

جوان ها مانتو اناری دوست دارند
مزون های تهران باید به چه سایقی پاسخ دهند؟

چنــد دانشــجوی طراحی برای ایــده گرفتن 
آمده انــد و حــاا از مخمل آیینــه ای که روی 
چرم کار شــده، حسابی ذوق کرده اند. وقتی 
از آنها در مورد کارهای این مزون می پرسم 
از  صبــا  می دهنــد.  متفاوتــی  جواب هــای 
محدودیــت طراحــی در کشــور می گوید در 
صورتــی که بــه گفتــه او کارهای ایــن مزون 
محدودیــت ندارند. به عقیده المیرا هم در 
دانشــگاه های ایران به خاقیت کمتر توجه 
می شــود، بــرای همیــن دانشــجوها با ذهن 
بســته از دانشگاه فارغ التحصیل می شوند و 
برای کار کردن ســراغ کپی کاری می روند. با 
دستش لباسی را نشانم می دهد که دامنش 
چند طبقه اســت و هر طبقه آن با یک رنگ 
دوخته شــده و البتــه رنگ ها خیلــی به هم 
می آینــد: »هر کســی این لبــاس را ببیند یاد 
بــزرگ و چندطبقــه می افتــد،  لوســترهای 
کامــًا معلــوم اســت طــراح از یــک لوســتر 
شــیک و قدیمــی ایــده گرفتــه. دلیــل اینکه 
مــا هــم اینقــدر ذوق زده شــده ایم همیــن 

اســت. طراح لباس هــای این مــزون، مدام 
به هنرجوها یادآوری می کند مراقب باشند 

تکراری کار نکنند.«
مریــم امــا دوســت دارد مدتــی را اینجــا به 
کارآمــوزی بگذرانــد، بــرای اینکه احســاس 
طراحی هــای  از  کــه  را  چیزهایــی  می کنــد 
موفــق دنیــا شــنیده و خوانــده، اینجــا کم و 
»یــک  می بینــد:  عملــی  به صــورت  بیــش 
طــراح موقعی موفق اســت که کپــی نکند، 
از خاقیــت خــودش اســتفاده کند و بســته 
به اســتایل هر فردی برای او لباس طراحی 
کنــد، اما این اصول اصــًا توی ایران رعایت 
دلــم  خیلــی  ایــن  وجــود  بــا  نمی شــوند. 
می خواهــد یــک مــدت هنرجــوی رهاجان 
تــوی  حتــی  می بینــم  دارم  چــون  باشــم 
ریزترین گلدوزی های لباس هم نوآوری به 

خرج داده.«
ë  بــودن چشــم  تــوی  بــرای  را  لبــاس  ایــن 

می خواهم
نقطــه مقابــل این دخترها، شــکوفه اســت 

کــه با مادرش آمده بــرای خرید. دختر یک 
خانــم دکتر که از بچگی دیده مادرش برای 
شــرکت در گردهمایی ها یــا کنگره ها دنبال 
لباس های خــاص بوده، برای همین اصرار 
دارد مانتــو، شــلوار و شــومیز ســفید رنگــی 
بخرد که با نشــانه هایی از لباس های دو سه 
قرن پیش اروپا طراحی شــده و 5 میلیون و 

600 هزار تومان قیمت دارد.
برعکس دخترهای دانشــجو کــه به نوآوری 
در طــرح لباس هــا دقــت می کننــد، همــه 
هدف شــکوفه برای خریدن این لباس توی 
چشــم بودن اســت و حتی وقتی مادرش با 
صــدای آهســته می گوید »شــکوفه جان اگر 
می بینی مــن می خــوام لبــاس 5 میلیونی 
بخرم برای اینــه که همه میهمان های آخر 
هفته لباس های خاص و مارک می پوشــن، 
اما تــو می تونی از همین ســت های یکی دو 
تومنــی بخــری« گوشــش بدهــکار نیســت 
و پایــش را تــوی یــک کفــش کرده کــه اصًا 
رنــگ ســفید ایــن لبــاس بــرای من کــه 18 
ســاله هســتم انتخاب شــده و جز این هیچ 
کــدام از لباس هــا چشــمم را نگرفته. خانم 
دکتــر هــم کــه می بینــد حریــف دختــرش 
نمی شــود و ممکن اســت با اصرار بی فایده 
باعث زیر ســؤال رفتن وجهــه خودش جلو 
بقیه بازدیدکننده های مزون شــود، سکوت 
را ترجیــح می دهد و برای دو دســت مانتو، 
شلوار و شومیز، 10 میلیون و 600 هزارتومان 

کارت می کشد.
ë لباس خاص دیگر چه صیغه ای است

واقعیت این اســت که کمتر کسی به چنین 
مزون هایــی پــا می گــذارد تــا یــک لبــاس را 
بواســطه معنــا و مفهومش خریــداری کند. 
از بیــن همــه خانم هــای جوانی کــه در این 
چند ســاعت رگال لباس هــا را چرخانده اند 
و از ایــن اتــاق پــرو بــه آن یکــی رفته انــد، 

معدودشان دنبال فلسفه طراحی لباس ها 
بوده انــد، امــا بی بــرو برگــرد هــر کدام شــان 
حداقل چند بــار گفته اند »واوووو این لباس 

چقدر خاصه!«
جمله ای که طراح این لباس ها معنای آن را 
نمی فهمد. رها که نقاشی و طراحی خوانده 
و مدتــی هــم تحــت تعلیــم مجــازی یــک 
معلم ایرانی ســاکن لندن بوده هنوز بعد از 
8 ســال متوجه منظور دقیق مشتری هایش 
از »لباس خاص« نشــده اســت: »چون توی 
ایــران به طراحی آن طــور که همه دنیا توجه 
دارند نگاه نمی شــود کمتر مشتری آمده که 
متوجــه این همه تاش من بشــود و بیشــتر 
برای جلب توجه و به قول خودشــان خاص 
بــودن ایــن لباس هــا را انتخــاب می کننــد، 
حتی کســانی که با آنها شــریک هستم بارها 
گفته اند از بس کارهای خاص و تک طراحی 
می کنی مشتری هایمان کم هستند، اما من 

این چیزها سرم نمی شود.«
همیــن طور کــه صحبــت می کند، با گوشــه 

چشــم دختــر جوانــی را نشــانم می دهد که 
تــا اان بیشــتر از 5 دســت لباس پــرو کرده: 
»حتی این دختر خانم جوان که بااخره این 
لباس را بــه خاطر نوع گلدوزی اش انتخاب 
کرده، نمی داند این گلدوزی، نسخه نوآوری 
شــده گلدوزی روی لباس پرنسسی در سال 
1960 اســت کــه بــه گلــدوزی لباس هایــش 

شهره بود.«
ë لباس هایی با نقشه فرش

مهــم پول اســت کــه او دارد و عین خیالش 
هم نیست یک میلیون تومان پول یک کاه 
شــود. درســت مثل غزاله که به نظرش سه 
میلیــون تومــان بــرای خریــدن مانتویی که 
روی آن طرح یک خورشید خانم بافته شده 
چیزی نیست.  مهم هنر قدیمی ایران است 
که این لباس را به چشم او بسیار فاخر کرده 
اســت. یکی از کهن ترین هنرهــای ایرانیان، 
از ایــن مــزون در یکــی از خیابان های مدرن 
پایتخــت ســر درآورده و بانویــی که می گوید 
طرز لباس پوشیدن آدم ها با میزان هنرمند 

بــودن آنهــا ارتبــاط مســتقیم دارد صفــر تا 
صــد کارهای ایــن مــزون متفــاوت را انجام 

می دهد.
کتایــون از فــرش، ایــن هنــر دیرینــه ایرانــی 
بــرای طراحــی لباس هــا ایده گرفتــه و همه 
هدفش تلفیق ســنت و مدرنیته در طراحی 
اســت. بــا اینکــه هنــوز مشــتری های زیادی 
نــدارد، خوشــحال اســت خاقیتــی کــه در 
طراحــی به کار بــرده عاوه بر مشــتری های 
ثابــت و هنردوســتش، بــه چشــم مردمــان 
ایتالیــا هــم آمــده و دلش قرص اســت یک 
روز لباس هایــش طرفدارهــای زیــادی پیدا 

می کند.
ë به طراح های ایرانی اعتماد کنید

کتایــون  دل  درد  مخاطــب  نــه،  کــه  گایــه 
جوان هــای گــران پوش هســتند. این طور که 
کتایــون می گوید توی همیــن منطقه خیلی 
از خانم هــا 14 – 15 میلیون تومان برای یک 
مانتو پول می دهند، اما از بس غریبه پســند 
هســتند لباســی کــه بــا هنــر ایرانــی طراحی 

شــده انتخاب نمی کنند. درحالی که همین 
طرح های ایرانی در نمایشــگاه ایتالیا چقدر 
طرف دار داشــته و چقدر اتفــاق افتاده که او 
را از خیابــان برگرداننــد تــا برایشــان درباره 
نقشه های فرش ایرانی توضیح دهد: »انگار 
حتماً باید کپی کنیم تا از ما خرید کنند. یک 
وقت هایــی همیــن هــم به ســرم می زند که 
یکسال اینجا کپی کاری کنم، حسابی که پول 
جمع کــردم بزنم از ایران بــروم و آن طرف 
دنیا برند ایرانی خودم را که غریبه ها بیشــتر 

از آن استقبال می کنند ثبت کنم!«
امــا چنــد دقیقــه نمی گــذرد کــه حرفــش را 
پس می گیرد؛ »طراح هــای لباس می دانند 
انتخاب هــای  امــروز،  اقتصــادی  شــرایط 
واجب تری را در مســیر هموطنان شــان قرار 
داده اســت اما بر این امیدنــد تا جوان هایی 
کــه هنــوز تــوان خریــد لباس هــای وارداتــی 
گــران قیمت را دارند تغییــر رویه دهند و به 
طراح های ایران که برای طراحی لباس های 

متفاوت وقت می گذارند اعتماد کنند.«

 سال بیست وچهارم  شماره 6956
 دوشنبه  3 دی 1397



پهلوان پایبندی به اصول هنر اصیل
ابتدا درود می فرســتم به اســتاد حســن کامکار که نقش 
بزرگــی در تربیــت فرزنــدان خود داشــته اســت. درواقع 
خانــواده کامکارهــا نقــش بســزایی در معرفــی و رواج 
موســیقی کــردی در ایــران و دنیا ایفا کرده انــد. آن زمان 
که استاد کامکار به تهران آمدند و در گروه شیدا فعالیت 
می کردند فرهنگ موســیقی کــردی را با خود به ارمغان 
آورد. اما آشنایی من با بیژن کامکار -فرزند دوم خانواده 
کامکارها- به ســال 1355 برمی گردد؛ زمانی که قطعه »حصار« ساخته شد 
بیــژن خواننــده ایــن اثــر بــود و از آن دوران خاطره یک همکاری مســئوانه و 

صمیمانه از او به یادگارمانده است.
من، بیژن را مانند برادرم دوست می دارم. او هم صدای بسیار خوبی دارد و 
هم بســیار زیبا ساز رباب می نوازد و یکی از اعضای مهم گروه کامکارهاست. 
خصایــل یــک هنرمنــد واقعــی و انسان دوســت در وجــود او نهادینه شــده و 
همیشــه در کارهایــش ثابــت قدم اســت. ما هم چون او مشــتاق هســتیم در 
کناردوســتان و همکاران قدیمی کنســرت برگزار کنیم و قطعاً اتفاقی شــدنی 
اســت، آن هــم با حضــور یارانی کــه روزهای ســخت را برای حفظ موســیقی 
در کنــار هــم گذراندند و قطعــاً در طی نمودن این مســیر و مشــکات، بیژن 
کامکار نقش مهمی داشته است. اما درخصوص ساز دف و نقش مؤثر بیژن 
کامکار باید بگویم، خانواده کامکارها از نوازندگان بســیار خوب ایران هســتند 
و تعدادی از این دوســتان عضو گروه شیدا بودند. دف سازاصلی بیژن است ، 
ســازی که تا مدت ها در گروه های موسیقی سنتی ایران ناشناخته مانده بود و 
البته زنده یاد محمدرضا لطفی در احیای دوباره این ساز بی تأثیر نبوده است. 
لطفی بواســطه وصلت خانوادگی که با کامکارها داشــت با فرهنگ موسیقی 
کردی و با ســاز دف آشــنا شد. ساز دف یا به نوعی دایره در گذشته های خیلی 
دور در موســیقی ایران رواج داشــت اما نه به صورت خیلی جدی و بعدها در 
گروه »شیدا« و در برنامه همنوازی »نوا« که استاد شجریان هم خواننده گروه 
بودند ساز دف بعد سال ها از خانقاه ها به روی صحنه آمد؛ در واقع موسیقی 
خانقاهی با موســیقی سنتی ترکیب شد. از آن سال ها تا به امروز بیژن کامکار 
به عنــوان اولین فردی اســت کــه هنــر دف نــوازی را رواج داده و تقریباً در هر 
خانه ای این ســاز دیده و شــنیده می شــود و هر فردی که این ســاز را به دست 

می گیرد نام بیژن کامکار را به یاد خواهد داشت.
بــه عقیــده من و بــا توجه به شــرایط امروز موســیقی و موســیقیدان ها، بیژن 
کامــکار یکی از بهترین الگو ها برای نســل جوان اســت؛ هنرمنــدی مهربان و 
بااخــاق اســت که طی پنج دهه فعالیت هنری هیچــگاه از اصول هنری اش 
عــدول نکرده و همیشــه یــک هنرمند مهربان و دوســت داشــتی باقی مانده 
اســت. روی بیژن عزیز را می بوســم و دســتش را می فشــارم؛ دستی که اگر به 
درآید قلب همه ما را هم به درد می آورد. امیدوارم فرصتی باشــد برای من 

تا سال های سال میاد رفیق عزیز و قدیمی ام را تبریک بگویم.
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ندا سیجانی
خبرنگار

 نیم قرن از آنچه به گفته او ادای دینش به موســیقی بود می گذرد و حال با دلی آرام و بی دغدغه 
نظاره گر آیندگان موســیقی ایران اســت، جوانانی که به گفته بیژن کامکارچشم انداز موسیقی 
کشــورمان هســتند. او زاده ارومیه و پرورش یافته درآغوش پدری که تاریخ موســیقی، نامش را 
به ثبت رســانده اســت؛ استادحســن کامکار. نغمه های موســیقی با همان گویش زیبای کردی 
ازهمان روزهای کودکی در گوش او زمزمه می شــد؛ گویی اایی هایی برخاســته ازدل طبیعت 
اســت. موســیقی با فرهنگ و مردم کردستان عجین اســت و در این خطه از ایران زمین، کمتر 
افرادی هســتند که با هنرموســیقی بیگانه باشــند، به مانند خانــواده کامکارها کــه میراث بزرگ 
پدریشــان موســیقی اســت و در وجود نســل های بعد هم همچنان جاری و باقی خواهند ماند. 
هر کدام از اعضای این خانواده برگی از تاریخ موســیقی ایران هســتند چرا که معرف بخشــی از 
هویــت هنر اصیل ایران بوده اند. مانند اســتاد بیژن کامکار، فرزند دوم خانــواده و نوازنده دف، 
رباب، تار و خواننده موســیقی فارســی و کردی. بدون آنکه بخواهد یا عاقه مند باشــد ساز تار را 
به دست گرفت و آرام آرام به جرگه موسیقیدانان پیوست. ابتدا در رادیو سنندج با برنامه ای که 
محتوای آن برای کودکان بود و بعد آن با تجربیاتی که در کنار خانواده در زمینه موسیقی کسب 
کرد توانســت در رادیو فرهنگ و هنر کردســتان فعالیت خود را به صــورت جدی تر ادامه بدهد. 
اما آغازگر یا بهتر اســت بگوییم نقطه عطف زندگی هنری اش آشــنایی با زنــده یاد محمد رضا 
لطفی بود و آنچه درکانون چاووش و در گروه های شــیدا و عارف برای او رقم خورد و آلبوم هایی 
که درکنار اســتادان بزرگ چون محمد رضا لطفی، محمدرضا شجریان، حسین علیزاده، پرویز 
مشکاتیان، شهرام ناظری و... تولید و منتشر شــد ماحصلش به آن دوران بر می گردد. صحبت 
از بیژن کامکار بسیار است اما در کنار تمامی این حرف ها، نکته قابل تأمل همنشینی ساز دف در 
کنار دیگر سازهای اصیل ایرانی بود،چرا که تا آن زمان دف درخانه نشینی به سر می برد و صدایی 
از دف در هیچ ارکستری شنیده نمی شد و بیژن کامکارمهم ترین نقشی که ایفا کرد این بود که ساز 
دف را برای اولین بار به اجراهای عمومی وارد کرد. بیژن کامکار اکنون پا به 70 ســالگی گذاشــته 
اســت. او متولد 28 آذر سال 1328 است. ســالروز تولد او انگیزه ای شد تا گپ کوتاهی با استاد 
کامکار داشــته باشــیم و از فرصت هایی که در زندگی اش از دســت داده تا آرزوی اجرای آخرین 
کنسرتش با حضور یاران قدیمی. هانا کامکار فرزند استاد بیژن کامکار زاد روز پدرش را این گونه 
پیــام می دهد:  به دســت هایت مدیونم، که نوازش بــرادر بزرگتــرم »دف« را آموختی... به گام 

هایت مدیونم، که برای ما بود... به حنجره ات مدیونم، که آموختی بی صدا، آواز بخوانم...

 نیم قرن مشق
و معاشقه با موسیقی

گفت و گو با بیژن کامکار ، آهنگساز و نوازنده پیشکسوت 
به انگیزه آغاز هفتاد سالگی اش

شــهبازیان را نادیده گرفت. ایشــان موســیقی 
پاپ خوب را به بازار موسیقی وارد کردند.

بــه هــر حــال شــرایط روزگار ایــن چنیــن 
اســت. متأســفانه وضعیــت بــد اقتصــادی و 
سیاسی سبب شده مردم رو به موسیقی های 
مصرفی بیاورند تا کمی شــاد باشند. دوستی 
به من می گفت موســیقی ما غم انگیز اســت 
گفتــم اگر غم انگیز نباشــد جــای ایــراد دارد، 
تمــام تاریخ ما پر شــده از رنــج، غم و جنگ، 
با وجــود ایــن مگر می شــود موســیقی دراین 
مملکــت پراز نشــاط و شــادی باشــد، اما من 
به عنوان یک موزیســین در همان غم و حزن 
شــادی می بینم؛ آن زمان که اســتاد شجریان 
می خواند» روز وصل دوستداران یاد باد / یاد 
باد آن روزگاران یاد باد« من شکوه و عظمت 

را در آن می بینم.
متأســفانه مــا مــردم ایــران درهمــه چیــز 
رنــگ، لبــاس و غذا تنــوع  طلب هســتیم جز 
انتخــاب موســیقی و هیــچ تعــادل و تنوعــی 

درگــوش کــردن موســیقی نداریــم. هــر نــوع 
موســیقی می توانــد هم خوب باشــد هم بد و 
اگر با دیده بصیرت و بینش دقیق به آن نگاه 
شــود می توان زیباترین نــوع آن را گوش داد. 
بــا یکــی از دوســتان کــه در وزارت فرهنگ کار 
می کند در مورد حال و حرام بودن موسیقی 
صحبت می کردیم، به ایشان گفتم اگر با دیده 
بصیــرت و بــا بینش دقیق به هــر چیزی نگاه 
نکنیــد حــرام می شــود و اگر با دیــده بصیرت 
نگاه شــود حال اســت. همچنین که در دین 

هــم به همین صورت اســت. دین زیباترین و 
خداپســندانه ترین راه برای نزدیک شــدن به 
خدا اســت اما اگر با دیده بصیرت نگاه نکنیم 
می شــود داعش کــه آنچه جنایت بــود انجام 
داده و اگــر بــا حــس معرفــت و عاطفــه نگاه 

کنیم آن گاه می شود آیت اه طالقانی.
درموســیقی هم به همین شکل است اگر 
بــا دیده بصیــرت نــگاه کنید می شــوید بنان، 
قوامی، شجریان و بالعکس آن موسیقی های 

مصرفی.
ë  اگــر بــه 50 ســال گذشــته برگردیــد بــاز هــم 

موسیقی را انتخاب می کردید؟
 بله صددرصد. یک روز همســرم )نجمه 
تجدد( از من ســؤال کرد هوشــنگ برادرم را 
تعریــف کنم و من گفتم هوشــنگ 50 ســال 
زود و 50 ســال دیر به دنیا آمده است. خالق 
آهنگ »کجایید ای شهیدان خدایی« اگر 50 
ســال زودتر به دنیا می آمد ابرمرد موســیقی 
ایران بود و اگر 50 سال دیرتر به دنیا می آمد 

شــنونده های خود را پیدا می کرد. اتفاقاً خود 
او هــم برایــن نظــر اســت آثــارش 50 ســال 
بعــد آن هم اگــر یک رنســانس اتفاق بیفتد 
آن زمــان مــردم متوجــه می شــوند کارهایی 
که هوشــنگ ســاخته چه بوده است. در حال 
حاضــر موســیقی مصرفی و تبلیغــی دنیا را 
فراگرفتــه و هیــچ کاری از دســت ما ســاخته 
نیســت. مــا ســختی ها و رنج هــای بســیاری 
کشــیدیم تا بــه امــروز رســیدیم. روزگاری ما 
را بــا اســلحه از روی صحنــه پاییــن آوردنــد 

 امــا امــروز جوانــان براحتــی کنســرت برگزار
 می کنند.

ë  با این حســاب باید منتظر بمانیم تا انقابی
دیگــر در هنــر به وجــود آید تــا آینــدگان درک 
بیشتری از آثار هنرمندان قدیمی داشته باشند.

آثاری که ما ساخته ایم به مانند کتاب های 
مرجــع اســت، مثــل دایرةالمعــارف دهخدا 
که ممکن اســت هر خانه و خانواده ای ســالی 
یک بار به آن رجوع کنند. البته بخشــی از این 
آثار به خواســته مردم هم بــوده اما آن آثاری 
کــه به عنــوان مرجــع اســت بــرای آینــدگان 
خواهند ماند تا یک زمان  که رنسانس فکری 
بیــن مردم ایجاد شــود و نگرشــی به گذشــته 

داشته باشند.
ë  با گذشت این ســال ها آیا فکر می کنید ادای

دینتان به موسیقی را انجام داده اید؟
در ســال های اخیــر بــه خاطــر مشــکاتی 
کــه برای دســتم به وجود آمد و مجبور شــدم 
چندیــن بارعمل کنــم کاس هایم را تعطیل 
کــردم. اما اگــر احســاس می کــردم بازهم به 
حضور من نیاز است وظیفه  خود می دانستم 
با همــان مشــکات دســت درد تدریس کنم 
این کار را انجام می دادم اما دیگر چیزی باقی 
نمانــده که آمــوزش بدهم و با خیــال راحت 
زمین هنر را می بوســم و کنــار می گذارم نه به 
این خاطر که خســته شــدم بلکه دیگر به سن 
بازنشســتگی رســیده ام و بهتراســت در خانه 

بنشینم و از باقی مانده زندگی ام لذت ببرم.
ما قدرت و شور و هیجان جوانی مان را در 
هنر گذاشتیم و دیگر نوبت جوانان است که از 

تجربیات ما بهره ببرند.
ë  اگر بخواهید آخرین کنســرت خــود را برگزار

کنید دوست دارید با حضور چه کسانی باشد؟
فرقــی نمی کند اما بســیار دوســت دارم با 
تمام دوســتانی باشــد که از ابتــدای انقاب با 
هم عهد بســتیم و از خود گذشتیم تا بتوانیم 
موســیقی را حفظ کنیم با همان دوســتان در 
کنــار هم جمع شــویم حتی بــرای آخرین بار 
هــم شــده عزیــزان نازنین حســین علیــزاده، 
محمدرضا شجریان، شهرام ناظری، کیخسرو 
پورناظری، زیــداه طلوعی، هادی منتظری، 
برادران خودم و...همه دور هم جمع شویم و 
کنســرت خداحافظی ام را با خواهش و تمنا و 

دست بوسی مردم برگزار کنم.
ë آرزویتان برای مردم چیست؟

بــرای مــردم کشــورم آرامــش آرزومندم؛ 
شنیده ام سرانه مطالعه در کشور دو دقیقه در 
سال است از شــنیدن این صحبت ها افسرده 
می شــویم اما این موضوع دلیل دارد و قطعاً 
بــدون آگاهــی نیســت. مطالعــه، آرامــش و 
آســایش فکــری می خواهد کــه مــا نداریم. از 
همــه اینهــا گذشــته می گویند مطالعــه خود 
را ژانربنــدی کنیــد شــما بگویید چــه ژانری را 
انتخاب کنیم؟ عاشقانه، در حال حاضر خود 
مــن اگر لیلــی و مجنــون را بخوانــم حالم بد 
می شود چون عشقی نمانده، تاریخ بخوانم! 
چــه تاریخــی، من بــه ایــن تاریخ شــک دارم 
مردم ما بی اعتماد شده اند. به نظر من عشق 

و تاریخ دروغ است.

ë  با گذشــت 50 ســال از زندگی هنری شما آیا
به آنچه  خواسته قلبی تان در عرصه موسیقی 

بوده دست یافته اید؟
 من 70 ساله شدم اما در تمام این سال ها 
یکــی از نصیحت های پدرانه ام به شــاگردانم 
ایــن اســت، هیــچ گاه فرصت هــا را از دســت 
ندهید، چرا که دوباره به دســت نمی آید. من 
موقعیت های بسیاری در زندگی  داشتم که از 
دست رفت و دیگر امکان رسیدن به آن مهیا 

نشد.
 زمانی که انقاب شــد، به همراه تعدادی 
»کانــون چــاووش« در حــال  از دوســتان در 
آموختــن و تلمــذ بودیــم و هــر کــدام از ما به 
عاوه کســانی که با چــاووش در ارتباط بودند 
هفته ای یک یا دوبار کنسرت برگزار می کردیم 
و به دلیــل شــرایط موجــود آن دوران بــه این 
نتیجــه رســیدم اگــردر زمینه موســیقی کاری 
تولیــد نکنیــم آرام آرام از صحنــه موســیقی 
حذف می شــویم. چــرا کــه رادیــو و تلویزیون 
اجازه نداد تولیدات 60 ســال موســیقی ایران 
راه خــود را ادامه بدهد آن هم به اتهام اینکه 
این آثار مربوط به دوران پهلوی بود. بنابراین 
در مجموعه چاووش و در گروه های»شیدا« و 
»عارف« و همچنین گروه خانوادگی خودمان 
»کامکارها« تنها تاش و فکر و ذکرمان تولید 
آثار موســیقی بود. درواقع معطوف شدن به 
این کار ســبب شــد بســیاری از موقعیت های 
خــوب زندگیــم را از دســت بدهــم آن هم به 

ضرورت احوال انقابی آن روزها.
 من عاوه براینکه در یک خانواده هنرمند 
متولــد شــدم و پــرورش یافتــم بــا هنرمندان 
بــزرگ کــرد و فارس چــون خانم ســیما بینا، 
استادان محمدرضا شجریان، شهرام ناظری، 
رضــوی سروســتانی و دیگر بزرگان موســیقی 
ایران آشــنایی داشتم و همین امر سبب شده 
بود شناخت بیشتری در موسیقی کسب کنم.
عاقه مندی ام به استادم محمدرضاشجریان 
ســبب شــد تکنیــک موســیقی و ردیف هــای 
آوازی را در محضرایشــان بیاموزم، همچنین 
به دنبال یادگیری ادبیــات، تئاتر و... نیز رفتم 
اما شــرایط حاکم در دوران انقاب سبب شد 
متأســفانه تمامــی این فرصت ها را از دســت 
بدهــم و کاس هایــی کــه با اســتاد شــجریان 
داشــتم تعطیل شــد. البته در همــان زمان و 
با همت دوســتان آنقــدر در زمینه موســیقی 
کار انجــام دادیــم کــه کمــی وجدانم آســوده 
خاطر اســت. نکته دیگری که دوست دارم به 
آن اشــاره کنم و حمل بر خودســتایی نیست 
این اســت که من عاقبت  بخیرتریــن نوازنده 
ایــران هســتم؛ روزی کــه ســاز دف بــه دســت 
گرفتم به این امید بودم بتوانم به هزاران نفر 
نوازندگــی دف را بیاموزم اما امروز میلیون ها 
نفــر نوازنده دف در ایران هســتند. آن روز این 
حرف شعارنبود بلکه آرزوی من بود که به آن 
رسیدم و از بسیاری جهات خوشحال هستم، 
چرا که دیگر هیچ تعهدی در قبال اینکه کسی 
نواختــن دف یاد بگیرد یا نگیرد ندارم به این 
دلیل که شــاگردانم و دیگر عزیزان و دوستان 
آنقــدر به زیبایی و با تکنیــک در آموزش دف 

پیشــرفت کرده انــد که خیالم آســوده اســت. 
بسیارخوشحالم تا به امروز، عمری که از خدا 
گرفته ام بیهوده هدر نرفته و حال که به ســن 
بازنشســتگی رســیده ام به نظر می رســد باید 
تمامــی کارهایم را تعطیل کنم چرا که انجام 
دادن هــر کاری در ایــن ســن به ماننــد مداد و 
پاک کــن می ماند و همه کارهای گذشــته  ام را 
پــاک می کند.البتــه ارتزاق زندگــی هنرمند از 
طریــق هنــر اســت و فعالیت ما بــرای گذران 
زندگــی بوده و اگــر منبع درآمــدی برایم پیدا 
شود زمین هنر را می بوسم و کنار می گذارم و 

آن را به جوانان واگذار می کنم.
به عقیده من موســیقی در ایران به لحاظ 
کمی رشــد بســیاری داشــته ولی از نظر کیفی 
یــک مقــدار گمراه شــده امــا می دانم مســیر 
خــود را پیدا خواهند کرد. یک زمان وحشــت 
داشــتیم اگــر بخواهیــم بــه گذشــته برگردیم 
چــه خواهد شــد اما امــروزه می بینیم تمامی 
ردیف هــای موســیقی چــون نورعلــی  خــان 
برومنــد، علی اکبر شــهنازی، عبــداه دوامی 
و... قابل دســترس اســت و هر گاه که مردم از 
شنیدن موسیقی هایی که امروز زیاد به گوش 
می رســد خســته شــدند و خواســتند تجدیــد 
 نظــری داشــته باشــند و بــه عقــب برگردنــد 
خوشــبختانه تمام ایــن نت ها و موســیقی ها 
درمرکــز حفظ اشــاعه، وزارت ارشــاد و نزد ما 
موجــود اســت و حتی نمونــه ای از موســیقی 
ما نابود نشــده اســت. اگر 20 سال پیش تمام 
تهــران را می گشــتید تنها 4 کاس موســیقی 
وجود داشت ولی درحال حاضر اغراق نباشد 
در هــر محله ای یک کاس موســیقی اســت. 
یــک زمــان بیــژن کامکار تنهــا دف  نــواز ایران 
بــود اما امروزمیلیون ها نفــر دف می نوازند یا 
دیگرســازها چون عود، ســنتورو... بنابراین در 
این زمینه هیچ مشکلی نیست اما آنچه ما را 
آزار می دهد به لحاظ کیفی است که متأسفانه 
خود مردم هم دراین باره بی تقصیر نبوده اند 
و به قول معروف آب در آسیاب آن طرفی ها 
ریختنــد و موســیقی به لحــاظ کیفی مصرفی 

شده است.
ë  اشــاره داشتید موســیقی به لحاظ کمی رشد

بســیاری داشــته که البته بــه بخش آموزشــی 
برمی گردد، اما تولیدات آلبوم موسیقی جدی 
نســبت به ســال های ابتدایــی انقاب بســیار 

کاهش یافته این به چه دلیل است؟
کــه  چیــزی  هــر  در  مــن  عقیــده  بــه 
سرمایه گذاری درست و مداوم شود شکستی 
نخواهد بود اما متأســفانه در موسیقی جدی 
مــا ســرمایه گذاری وجــود نــدارد. 150 شــبکه 
تلویزیونی و ماهواره ای برضد موسیقی سنتی 
فعالیــت می کننــد و ما زورمان بــه تولید یک 
نوارکاســت آن هم موســیقی سنتی که پرچم 
موســیقی ایــران اســت نمی رســد! خــود من 
به دلیل شــرایط بد بازار موســیقی نتوانســتم 
تعــدادی از آلبوم هایم را منتشــر کنم چرا که 
تمامــی ســرمایه گذاری ها برآلبوم هــای پاپ، 
راک، جاز... اســت جز آلبوم موســیقی سنتی. 
البتــه مخالفتــی بــا ایــن ســبک موســیقی ها 
نــدارم و نباید زحمــات و تاش های فریدون 

من عاقبت  به خیرترین نوازنده ایران هستم؛ روزی 
که ساز دف به دست گرفتم به این امید بودم بتوانم 

به هزاران نفر نوازندگی دف را بیاموزم اما امروز 
میلیون ها نفر نوازنده دف در ایران هستند. آن روز این 

حرف شعارنبود بلکه آرزوی من بود که به آن رسیدم و 
از بسیاری جهات خوشحال هستم، چرا که دیگر هیچ 
تعهدی در قبال اینکه کسی نواختن دف یاد بگیرد یا 

نگیرد ندارم به این دلیل که شاگردانم و دیگر عزیزان 
و دوستان آنقدر به زیبایی و با تکنیک در آموزش دف 

پیشرفت کرده اند که خیالم آسوده است
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سرآمد نوازندگان دف
انقــاب  از  پیــش  بــه  کامــکار  بیــژن  بــا  مــن  آشــنایی 
برمی گردد؛ زمانی که از ســنندج به تهران آمد و در گروه 
شــیدا با محمدرضا لطفی همکاری داشــت. از نگاه من 
بیژن کامکار یک موســیقیدان و هنرمند اســت و خواهد 
بود حال فرقی نمی کند ســاز دف بنوازد، یا رباب یا آنکه 

به خوانندگی مشغول باشد.
زندگــی  فرانســه  در  کــه  پیــش  ســال ها  دارم  یــاد  بــه 
می کــردم اغلب اجراهایم درآنجا موســیقی بی کام و ســازی بــود. بنابراین 
تصمیــم گرفتــم از حضــور دو هنرمنــد آقای شــهرام ناظــری و آقــای بیژن 
کامــکار دعــوت شــود تا کار متفاوتی ارائه شــود ایــن عزیزان هــم پذیرفتند و 
همــکاری کوتاه مدتی شــکل گرفــت. در مــدت زمانی که در فرانســه حضور 
داشــتند هــرگاه فرصتی پیش می آمــد بیژن ترانه های کــردی را که برای من 
بســیار دوست داشــتنی بود با همــان گویــش زیبایش می خوانــد و خاطرات 
بســیار خوشــی را رقم زد. قطعاتی که به عقیده من به مانند موســیقی پاپ 
می توانــد جهانی شــود و همه از شــنیدن آن لذت ببرند که اتفاقاً با تشــکیل 
گروه کامکارها این کار انجام گرفت و موســیقی های کردی به زیبایی در دنیا 
شــنیده می شد. بیژن کامکار عاوه بر اجرای موسیقی های فارسی و کردی از 
نوازندگان مطرح ســاز دف اســت و درواقع باید گفت این ساز برای نخستین 
بار با گروه شــیدا و به نوازندگی بیژن در کنســرت معــروف نوای آقای لطفی 
بــه روی صحنــه رفت. بیژن کامــکار را همه به عنوان ســرآمد نوازندگان دف 
و پیشکســوت این ســاز می شناســند. به عقیده من، او یکی از موســیقیدانان 
خوب و بااخاق موســیقی ایران است. تولد ایشان را تبریک می گویم و برای 

او آرزوی سامتی دارم.

فخر موسیقی
بیژن کامکار از هنرمندان بنام موسیقی ایران است و نقش 
بســزایی درمعرفی ساز دف داشــته درواقع او اولین کسی 
است که این ســاز را به ارکسترموسیقی ایران وارد کرد چرا 
که دف سازخانقاهی بود و در ارکستر ها استفاده نمی شود 
اما خوشبختانه امروزه به کرات نوازندگان جوان و هنرمند 
دف می نوازند و بهتر اســت بگوییم ساز دف مدیون بیژن 
کامکار اســت.  حــس و حالی که او در نواختــن دف دارد با 
ســاده نوازی اش عجین اســت و آنچنان زیبا و با احساس 
و عاطفه می نوازند که همگان را مسحور خود می کند. هنر خوانندگی او هم که 
جای خود را دارد. بیژن کامکار طی سال ها فعالیتش در عرصه موسیقی، هنر 
خوانندگی و نوازندگی را در کنارهم پیش برد و آثار کردی و فارسی بسیار زیبایی 
از خود به یادگار گذاشــته اســت. بســیاری از آثار کردی او ساخته گروه موسیقی 
کامکار ها بوده و تعدادی دیگر بازخوانی و بازســازی قطعات قدیمی با اجرای 

جدید این گروه که همگی قابل تأمل و شنیدن است.
بیژن از صدای بسیار خوب و خاصی برخورداراست و  ای کاش همچنان به تنوع 
خوانــدن ادامه می داد و تنها بــه کارهای محلی نمی پرداخت. من از زمانی که 
ایشــان به گروه شــیدا آمدند افتخار این را داشتم در کنار بیژن کامکار اجرا های 
متفاوت و بســیاری برگــزار کنم و امروز از آن روزهــا جز خاطرات خوش چیزی 
در ذهنم باقی نمانده است. بیژن عزیزم تو فخر موسیقی ما هستی میادت را 
تبریک می گویم، امیدوارم همیشه در صحت و سامتی اهدافت را دنبال کنی.

معجزه زیبایی پروردگار
بیســت و نه ســال در کنار بیژن کامکار زندگی کردن یعنی 
دنیایــی از مهــر و صداقت. جــدای آن دورانی که بیماری 
هولناکــی زندگــی  مــا را تلخ کــرده بــود، اما بازهــم وقتی 
فکــر می کردم که او باید باشــد تا بتوانم جوانــان این مرز 
و بــوم را کــه در دنیای زیبایشــان بیژن کامــکار نقش دارد 
خوشــحال کنم در نتیجه خــودم را نمی دیدم فقط او بود 
که باید دوباره به دنیای مهربان موســیقی برمی گشــت و 
همیشه به این فکر می کنم که باید در زندگی او می آمدم 
تا او بتواند نقشــش را خــوب اجرا کند. خانواده نازنیــن کامکارها، یک خواهر و 
هفت برادر هستند و من اعتقاد دارم معجزه زیبایی پروردگار است حضور این 
عزیزان در دورانی که ما زندگی می کنیم و الهی که همیشــه سامتی و شادی و 

پایداری این نازنینان برقرار باشد و یزدان پاک نگهدارشان باشد.
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 سند اعتراضی ایران به تحریم های امریکا علیه کشتیرانی جمهوری اسامی ایران آذر ماه امسال در جلسه صد و بیست و یکم » آیمو« مطرح 
و با حمایت اکثریت اعضای این سازمان به ثبت رسید

نبرد دریایی پشت خاکریز قانون
ایران حق خود را برای کشتیرانی آزاد  در»آیمو« پیگیری می کند

تیرماه امسال »کیتاک لیم« دبیر کل ســـازمان بین المللی دریانوردی در پیامی به مناسبت 
روز جهانی دریانورد)چهارم تیرماه ( گفت که »این روز در سال ۲۰۱۸ سکویی فراهم می نماید 
تا از اســـتانداردهای باا برای رفاه دریانوردان حمایت کنیم و این قدرت را به کشـــتیرانی ها و 
سایر فعاان این صنعت می دهند که نشـــان دهند، چگونه می توانند شرایط خوب کاری را 
برای دریانوردان ایجاد و بنابر این ســـهم بزرگ و مثبتی در رفاه آنها ایفا نمایند«؛ با گذشـــت 
نزدیک به شـــش ماه از آن روز، اکنون در نزد ایرانیان  زمان سنجش اعتبار این ادعا فرا رسیده 
است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری امریکا ۱۸ اردیبهشت  ماه خروج واشنگتن از برجام و 
بازگشت تحریم های هســـته ای را اعام کرد؛ این تحریم ها در دو دوره 9۰ و ۱۸۰ روزه بازگشت 
و دور دوم نیز که بخشی مربوط به تحریم شرکت ملی کشتیرانی ایران، شرکت ملی نفتکش 

ایران و حدود ۱۱۰ شرکت وابسته به آن بود از ۱4 آبان ماه اجرایی شد.

حمیدرضا بازگشا
خبرنگار

ë جبران خسارت آسیب جسمی در محل کار
ــر: اینجانب در کارخانه ای مشغول به  ــ حیدرنیا از تهرانس
ــتم. با توجه به اینکه در قسمتی کار می کنم  ــ فعالیت هس
ــیار زیادی وجود دارد احساس کردم  ــ ــر و صدای بس ــ که س
ــده است. پس از مراجعه به پزشک  ــ که شنوایی من کم ش
ــدن شنوایی خود شدم. آیا به دلیل  ــ و معاینه متوجه کم ش
ــارت وارده به  ــ فعالیتی که در کارخانه کردم می توانم خس

خود را از مسئوان کارخانه مطالبه نمایم؟
ــما در  ــ ــــن فعالیت ش ــه بی ــ ــــی ک ــز در صورت ــ ــــت عزی دوس
ــنوایی رابطه سببیت وجود داشته باشد پس  ــ ــــدن حس ش کارخانه و کم ش
از طی مراحل قانونی با توجه به تعیین درصد دیه توسط پزشکی قانونی 

می توانید خسارت وارد شده به خود را از کارخانه مطالبه نمایید.

ë ابزارهای قانونی مدیر ساختمان
دهنوی از تهران: ما در آپارتمانی زندگی می کنیم که بعضی از ساکنان شارژ 
ــاختمان نیز هستم چه  ــ خود را پرداخت نمی کنند با توجه به اینکه مدیر س

اقداماتی می توانم انجام دهم؟ آیا می توانم آب یا برق آنان را قطع کنم؟
 به استناد ماده 10 مکرر قانون تملک آپارتمان ها می توانید از طریق مراجع 
قانونـــی ابتـــدا اظهارنامـــه ای را با ذکر دقیـــق مبلغ بدهی نامبرده ارســـال و 
پرداخـــت مبلغ را مطالبـــه کنید. در صورت عدم پرداخت تـــا 10 روز پس  از 

اباغ مدیر یا هیأت مدیره می توانند مانع استفاده وی از خدمات بشوند.

ë دیه آسیب جسمی در ماه حرام
 عرفانی از دماوند: اینجانب در روز عاشورا به دلیل اینکه از شخصی طلب 
ــراغ وی رفتم اما پس از اینکه از پرداخت طلب خود استنکاف  ــ داشتم به س
ــدیدی در  ــ ــس از دعوا متوجه درد ش ــ ــاجره کرد، پ ــ ــود با بنده اقدام به مش ــ نم
ــدم،  ــ ــدم تا اینکه ۲ روز بعد متوجه کبودی بیش از حد آن ش ــ صورت خود ش
ــکایت دارم. آیا با توجه به اینکه در ماه حرام این اتفاق افتاده  ــ حاا قصد ش

دیه پرداختی به بنده افزایش می یابد؟
ــــت که در قانون به آن تغلیظ دیه گفته  ــما از افزایش همان اس ــ  منظور ش
ــتناد ماده 557 تغلیظ یا همان افزایش  ــ ــود اما توجه کنید که به اس ــ می ش
ــادون نفس جاری  ــ ــــت و در جنایات م ــه فقط مخصوص قتل نفس اس ــ دی

نیست. بنابراین افزایش دیه به شما تعلق نمی گیرد.

ë چک ضمانت؛ حقوقی یا کیفری؟
مهران از مشهد: اینجانب یکسال پیش چکی به عنوان ضمانت از شخصی 
ــک طلب خود را وصول  ــ ــم را پرداخت نکرد از طریق چ ــ گرفتم که اگر طلب
ــب چک از پرداخت  ــ ــت مدت زمان زیادی صاح ــ کنم. اکنون بعد از گذش

بدهی خود خودداری می کند، آیا می توانم به صورت کیفری اقدام کنم؟
ــده  ــ ــتناد ماده 13 قانون صدور چک چنانچه در متن چک قیدی ش ــ  به اس
ــد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی باشد، چک مزبور  ــ باش
فاقد وصف کیفری است. بنابراین در مورد سؤال شما می بایست از طریق 

حقوقی اقدام به احقاق خود نماید.

ë مسئولیت پرستار
ــک هم برای  ــ ــک مراجعه کرد و پزش ــ نجفی: مادر بنده چند روز پیش به پزش
ــتار این دارو را برای  ــ وی دارو تجویز نمود و وقتی بیرون از مطب آمدیم پرس
ــدن بیماری  ــ ــدیدتر ش ــ ــتفاده مادرم تحویل داد، بعد از مدتی متوجه ش ــ اس
ــد پزشک دارو را  ــ ــخص ش ــ ــدیم تا اینکه وقتی مراجعه کردیم مش ــ مادرم ش
ــدیم پرستار  ــ ــتار هم متوجه ش ــ ــتباهی تجویز نموده، در تحقیقات از پرس ــ اش
می دانسته دارو اشتباهی است و با علم به اشتباه بودن،آن را تجویز نموده 

است اکنون مسئولیت به عهده کیست؟
با عنایت به تبصره 1 ماده496 که مقرر می دارد: »هرگاه مریض یا پرستار 
ــــت و موجب صدمه و تلف شود و با وجود این  ــتور اشتباه اس ــ بداند که دس
به دستور عمل کند، پزشک ضامن نیست بلکه صدمه و خسارت مستند 
ــئولیت برعهده  ــ ــــت« بنابراین در اینجا مس ــتار اس ــ ــه خود مریض یا پرس ــ  ب

پرستار است.

ë رفع قصور پزشکی با رضایتنامه؟
 جاوید نیا از ساری: با سام، پدرم نیاز به عمل فوری داشت پس از مراجعه 
ــک از پدرم رضایت نامه و برائت نامه ای دریافت کرد  ــ به بیمارستان، پزش
ــئولیت فوت پدرم  ــ ــال پدرم فوت نمود، اکنون مس ــ ــت 6 س ــ اما بعداز گذش

به عهده چه کسی است و من از چه کسی شکایت کنم؟
ــــبب رفع مسئولیت پزشک در فرض تقصیر او   گرفتن رضایت و برائت س
نمی شود بلکه در صورتی که در هنگام عمل پزشک مرتکب تقصیر شده 
ــتند که باید تقصیر پزشک را اثبات کنند. بدیهی  ــ باشد این اولیای دم هس
ــــک مسئولیت فوت پدر شما به عهده  است در صورت اثبات تقصیر پزش

وی می باشد.

ë مبنای پرداخت دیه
ــخصی تصادف نمودم که مقصر نیز  ــ ــال ۱39۰ با ش ــ درفکه از اصفهان: در س
خودم بودم و شخص مقابل فوت نمود. اکنون بعداز گذشت 4 سال دادگاه 
بنده را محکوم به پرداخت دیه کرده است. حال می خواستم بدانم که دیه 

را بر مبنای سال ۱39۰ باید پرداخت کنم یا بر مبنای قسمت روز؟
ــبه خواهد شد نه قیمت  ــ ــــاس قیمت روز پرداخت محاس  تقویم دیه براس
ــــت به قیمت دیه زمان پرداخت، مبلغ آن  زمان حادثه. بنابراین می بایس

را پرداخت کنید.

ë دیه به خاطر حوادث طبیعی
 آریا تبار از ایام: با سام اینجانب دارای یک دستگاه تاکسی هستم. در سیل 
چند روز پیش در شهر ایام اینجانب مشغول جابه جایی مسافر بودم که در 
اثر شدت باران سیل جاری شد و خودروی من واژگون شد تمامی سرنشینان 
خودرو مصدوم شدند. اان از من تقاضای دریافت دیه می کنند. اکنون که 

بنده به صورت عمدی این کار را نکردم تکلیف من چیست؟
با اســـتناد ماده 505 قانون مجازات اســـامی در صورتی که به ســـبب واژگون 
شـــدن خودرو سرنشـــینان خودرو مصدوم یا تلف شـــوند در صورتی که سبب 
حادثه علل قهری مثل زلزله و ســـیل باشد و مســـتند به راننده نباشد، راننده 

ضامن دیه نیست. بنابراین شما از این جهت مسئولیتی ندارید.

ë زمان درخواست برای اعتراض به رأی
ــورهای خارجی ساکن هستم. اخیراً متوجه  ــ نظری: اینجانب در یکی از کش
ــکایت حقوقی از بنده نموده و با توجه به اینکه درایران  ــ ــخصی ش ــ شدم ش
ــت و هنوز هم رأی به من اباغ نشده  ــ ــده اس ــ نبودم رأی به نفع وی صادر ش
ــود چون من  ــ ــادره اجرا نش ــ ــه رأی ص ــ ــه کاری انجام دهم ک ــ ــن چ ــ اکنون م

دفاعیات خود را انجام ندادم؟
با استناد ماده 336 قانون آیین دادرسی مدنی درخواست تجدید نظر برای 
اشخاص مقیم خارج از کشور 2 ماه از تاریخ اباغ است. بنابراین پس از آنکه 
رأی به شما اباغ شد تا 2 ماه می توانید ایحه اعتراض خود را آماده و جهت 

تجدید نظر در رأی صادره به دادگاه ارائه نمایید.

اعام تحریم های جدید سبب شد که به گفته 
ــازمان بنادر و  ــ »محمد راستاد« مدیرعامل س
دریانوردی 17 شرکت کشتیرانی بین المللی که 
ــود را به بنادر ایران آغاز  ــ پس از برجام تردد خ
کردند، از آبان ماه امسال تردد خود را به بنادر 

ایران متوقف و یا آن را محدود کردند.
ــــات ضد ایرانی امریکا  همچنین این اقدام
سبب شد تا سفارت جمهوری اسامی ایران در 
لندن در نامه ای به دبیرکل سازمان بین المللی 
ــو( ضمن محکومیت اعمال  ــ دریانوردی )آیم
ــتی های  ــ ــه امریکا بر کش ــ ــای یکجانب ــ تحریم ه
ــــی ویژه این موضوع در  ــتار بررس ــ ایران، خواس

شورای سازمان دریانوردی شود.
ــوردی )IMO( که  ــ ــــی دریان ــازمان جهان ــ س
ــتیرانی  ــ ــــدف »تأمین ایمنی، امنیت و کش با ه
ــــی جهان عاری  ــد در آب های بین الملل ــ کارآم
ــال  ــ از آلودگی« فعالیت خود را آغاز کرد، امس
ــود را در تهران  ــ ــــیس خ ــال تأس ــ هفتادمین س
ــــیس این سازمان که  ــــن گرفت. طرح تأس جش
ــازمان  ــ ــای تخصصی زیرمجموعه س ــ از نهاده
ملل به شمار می رود و مقر آن در لندن است، 
با هدف تأمین ایمنی تردد کشتی های تجاری 
ــه گفته  ــ ــید. ب ــ ــه تصویب رس ــ ــال 1948 ب ــ در س
ــــی دریانوردی  ــازمان بین الملل ــ ــتاد«، س ــ »راس
ــذاری بین المللی  ــ ــع قانونگ ــ ــــن مرج مهم تری
ــازمان ملل  ــ ــــی س ــــس تخصص ــــی و آژان دریای
متحد است که در آخرین نشست این سازمان 
ــــامی  ــوری اس ــ ــــت جمه ــــی حقانی بین الملل
ــران به عنوان یک  ــ ــید و بیانیه ای ــ ــات رس ــ به اثب
ــند این اجاس به ثبت  ــ ــتاورد بزرگ در س ــ دس
ــتفاده از این سند  ــ ــید و ایران می تواند با اس ــ رس
ــه این اقدام  ــ ــازمان های بین المللی علی ــ در س
ــر پایه این  ــ ــکایت کند. »ب ــ ــکا ش ــ ــه امری ــ ظالمان
ــیون های بین المللی  ــ ــتناد کنوانس ــ سند به اس
ــد در ارائه خدمات  ــ ــورها نبای ــ ــوردی، کش ــ دریان
ــد و با اعمال  ــ ــز رفتار کنن ــ ــــی تبعیض آمی دریای
ــــی  ــع ایمن ــ ــــی مان ــای غیرقانون ــ محدودیت ه

دریانوردی در جهان شوند«.
ë ظرفیت های  حقوقی حکم آیمو  

علی اکبر مرزبان مدیر کل امور دریانوردان 
و سازمان های تخصصی بین المللی سازمان 
ــه تحریم های  ــ ــاره ب ــ ــادر و دریانوردی    با اش ــ بن
ــد: »یکی از  ــ ــران« می گوی ــ ــد امریکا به »ای ــ جدی
ــــمول بازگشت تحریم های  حوزه هایی که مش
ــــت، حوزه حمل و نقل  ــــت امریکا قرار گرف دول

دریایی است.
ــــرکت های  ــــت امریکا با ذکر ش ــــن بار دول ای
ــــامی ایران و شرکت  ــتیرانی جمهوری اس ــ کش
ــــت تحریم قرار داد و  ملی نفتکش، آنها را تح
از کشورها و شرکت ها خواست، از ارائه خدمات 
به این کشتی ها از هرنوع شامل بیمه، رده بندی 
و حتی خدمات ماهواره ای خودداری کنند، در 

غیر این صورت مجازات خواهند شد.«
وی می افزاید: »سازمان بنادر و دریانوردی 
ــور، این  ــ به عنوان مرجع حاکمیتی دریایی کش
اقدامات را از زاویه دیگری مورد توجه، بررسی 
ــورت صنعت و نیز  ــ ــــری قرار داد و با مش و پیگی
ــان ذیربط وزارت امورخارجه سندی  ــ کارشناس
را در اعتراض به دولت امریکا تقدیم دبیرخانه 

سازمان بین المللی دریانوردی )IMO( کرد.
ــــماره C121/18 در دبیرخانه  سند تحت ش
ــنبه مورخ یکم  ــ ــید و در روز پنجش ــ ــه ثبت رس ــ ب
ــال جاری در نشست یکصد و بیست  ــ آذرماه س
ــوان تنها  ــ ــازمان، به عن ــ ــورای این س ــ ــــم ش و یک

ــذاری در  ــ ــــاح بین المللی قانونگ مرجع ذیص
حوزه ایمنی و امنیت دریانوردی، حفظ محیط 
ــــت دریایی و افزایش بهره وری کشتیرانی  زیس

مطرح شد.«
مرزبان می افزاید: »با توجه به اصل حسن 
نیت در حقوق بین الملل، همه دولت ها باید به 
معاهدات بین المللی پایبند باشند و بنابراین 
ــــت به اقداماتی بزنند که خاف این  نباید دس
ــــوب  ــــدات قراردادی محس ــــل، نقض تعه اص
ــود.  با توجه به مستندات و استداات ارائه  ــ ش
شده، دولت های فرانسه، روسیه، چین، آلمان، 
ــــمالی و نیز فدراسیون  هلند، بنگادش، کره ش
ــند و  ــ ــــی حمل و نقل )ITF( از این س بین الملل
محتوای آن حمایت کردند و بنابراین شورای 
ــورت گرفته، آن  ــ ــاع ص ــ ــا توجه به اجم ــ آیمو ب
ــوردان و  ــ ــور دریان ــ ــرد.« مدیرکل ام ــ ــد ک ــ را تأیی
ــازمان های تخصصی بین المللی سازمان  ــ س
بنادر و دریانوردی می گوید: »شورا سند و نقطه 
نظرات ارائه شده در نشست را توجه و ماحظه 
کرد و نیاز دولت های عضو به ادامه همکاری به 
ــــت  نفع ایمنی دریانوردی، حفظ محیط زیس
ــان  ــ ــــی و امنیت را- در اجرای تعهدات ش دریای
تحت کنوانسیون آیمو، سواس، مارپول و دیگر 
معاهدات دریایی- مورد تأکید مجدد قرار داد. 
این مصوبه شورا را می توان یک پیروزی فنی-

ــه با انزوای  ــ ــــت ک دیپلماتیک برای ایران دانس
ایاات متحده امریکا مواجه شد که البته بازتاب 
ــــطح ملی و چه  ــــیعی چه در س ــانه ای وس ــ رس

بین المللی را در پی داشت.«
نماینده سابق ایران در سازمان بین المللی 
ــگاه حقوقی  ــ ــورد وزن و جای ــ ــوردی در م ــ دریان
ــورای آیمو یادآور می شود: »در  ــ این مصوبه ش
ــــمی  ــــل دو مرجع رس ــــوق بین المل نظام حق
دادگستری بین المللی وجود دارد که عبارتند 
از دیوان بین المللی دادگستری)ICJ( و دادگاه 
بین المللی کیفری )ICC( که البته می توان به 
آنها مراجع شبه قضایی دیگری را که به صورت 
منطقه ای و یا موضوعی فعالیت دارند، اضافه 
کرد.سازمان بین المللی دریانوردی یک مرجع 
ــــک مرجع تخصصی  ــــت، بلکه ی قضایی نیس
ــود که وظیفه آن  ــ ــــوب می ش ملل متحد محس
ــــی دریایی در حوزه  ــــن مقررات بین الملل تدوی
ــــم از حیث  ــــل بین المللی و آن ه ــــل و نق حم
ــــت دریانوردی،  ــای ایمنی و امنی ــ ــــظ و ارتق حف
ــــش  ــــی و افزای ــــت دریای ــــط زیس ــــظ محی حف

بهره وری کشتیرانی است.
ــــب تبلور  ــز در دو قال ــ ــررات آیمویی نی ــ مق
ــــون معاهدات  ــــب مت ــــی در قال ــد، یک ــ می یابن
ــیون ایمنی جان اشخاص  ــ دریایی مثل کنوانس
ــــن و تصویب آن  ــــس از تهیه مت ــه پ ــ ــا ک ــ در دری
ــا  ــ ــــک، ب ــای دیپلماتی ــ ــــی از کنفرانس ه در یک
ــیون، برای  ــ ــرایط مقرر در خود کنوانس ــ احراز ش
دولت های عضو معاهده ازم ااجرا می شوند 
ــــب توصیه نامه،  ــــری مقرراتی که در قال و دیگ
دستورالعمل، کد و یا راهنما تبلور می یابند که 
بدون نیاز به عضویت دولت ها در آن ها، برای 
اجرا به دولت ها اباغ می شوند و همگی جنبه 

توصیه ای و نه اجباری دارند.«
ــورای آیمو  ــ ــه را که ش ــ ــد: »آنچ ــ وی می افزای
ــید  ــ ــند ایران به جمع بندی رس ــ ــه با س ــ در رابط
ــوع حکم قضایی  ــ ــــب کرد، نباید یک ن و تصوی
اعم از قطعی و یا دستور موقت همانند آنچه 
اخیراً دیوان بین المللی دادگستری در پرونده 
ــکایت ایران علیه امریکا صادر نمود، تلقی  ــ ش

ــه کرد که اقدامات  ــ بین المللی دریانوردی ارائ
امریکا در تحریم بیمه ای این صنعت و تهدید 
دیگر کشورها برای قطع ارتباط با ایران در حوزه 
دریانوردی، موجب تهدید ایمنی کشتیرانی و 

حفاظت از محیط زیست عنوان کرده بود.
ــــت که تحریم امریکا علیه  واقعیت این اس
صنعت دریانوردی، تهدید جدی علیه ایمنی 
دریانوردی و حفاظت از محیط زیست دریایی 
ــورها به  ــ ــــاس تمام کش ــــن اس ــــت و بر همی اس
ــنهادی ایران رأی موافق دادند و این  ــ سند پیش
نشست را می توان پیروزی حقوقی ایران علیه 

تحریم های دریایی امریکا دانست.
ــورها در نشست اخیر  ــ رویکرد و موضع کش
ایمو، قطعاً شکست بزرگی برای ایاات متحده 
ــود، زیرا رویکرد این کشورها  ــ ــــوب می ش محس
نشان داد که آنها با اقدامات غیرقانونی امریکا 
ــورمان مخالف  ــ ــــه صنعت دریانوردی کش علی
هستند و نسبت به این شرایط اعتراض دارند.

موضع کشورهای جهان در بحث تحریم های 
امریکا علیه صنعت دریانوردی، به طور حتم 
ــاات متحده  ــ ــــت و ای ــار مثبتی خواهد داش ــ آث
ــــت های خصمانه  ــــی سیاس ــد براحت ــ نمی توان
ــان آبادی  ــ ــــی کند.« رحیمی جه خود را اجرای
اظهار می دارد: »همچنین ایران و امریکا عضو 
معاهده 1982 ژاپن هستند که بخش عمده ای 
از حقوق دریاها بر مبنای این معاهده است و 
ــــاس امریکایی ها لزوماً باید از آن  بر همین اس
تبعیت کنند؛ اما چون در حقوق بین المللی، 
نهادهای قضایی و امنیتی نداریم یعنی حتی 
ــز رأی صادر کند باز  ــ دیوان بین المللی اهه نی
ــورهای هر دو طرف  ــ ــــم نیازمند پذیرش کش ه
است و گرنه الزام آور نیست. معتقدم آرایی که 
علیه امریکا طی این مدت صادر شده می تواند 
ــــمت واشنگتن  ــارهای بین المللی را به س ــ فش
ــرای تعامات  ــ ــــت ایران را ب ــــوق دهد و دس س

جهانی بازتر کند.«
رئیس کمیته بین الملل کمیسیون قضایی 
ــورای اسامی می افزاید:  ــ و حقوقی مجلس ش
ــــکل دادن  ــــت که برجام و ش »واقعیت این اس

چنین معاهده ای و بعد آثار و تبعاتی که در پی 
آن ایجاد شد، امریکایی ها را در موضع انفعالی 
قرار داد. سردمداران کاخ سفید تا قبل از برجام 
با ادعاهای واهی ایران را با پشتوانه بین المللی 
ــای اخیر  ــ ــــی در تحریم ه ــرد ول ــ ــــم می ک تحری
واشنگتن در یک انزوای کامل قرار گرفته است.

ــکا یعنی  ــ ــه اول امری ــ ــدان درج ــ حتی متح
ــــن  چنی ــاد  ــ ایج ــه  ــ ب ــر  ــ حاض ــز  ــ نی ــا  ــ اروپایی ه
تحریم هایی نیستند و این امر از آرای صادره در 

محاکم بین المللی کامًا مشهود است.«
ë ایران؛ یک کشور دریایی 

ــتادیار گروه  ــ پرویـــز باورصاد، اس همچنین 
ــــن قاره ای و  ــــل و نقل دریایی بی مدیریت حم
رئیس دانشکده علوم و فنون دریایی دانشگاه 
ــــن زمینه  ــز در همی ــ ــهر نی ــ ــــج فارس بوش خلی
ــــامی از  ــران« می گوید: »جمهوری اس ــ ــه »ای ــ ب
ــال 1948 میادی عضو سازمان دریانوردی  ــ س
ــذاران این مرجع  ــ ــو( بوده و یکی از بنیانگ ــ )آیم
ــــت که تقریباً تمامی کشورهای  بین المللی اس
ــتند.  ــ ــا عضوش هس ــ ــا دریایی دنی ــ ــاحلی ی ــ س
ــران از امریکا در آیمو  ــ ــکایت تیم حقوقی ای ــ ش
ــه پیروزی  ــ ــود که منجر ب ــ ــــمندی ب اقدام ارزش
مجدد در عرصه حقوق بین المللی پس از رأی 
دیوان اهه شد. خوشبختانه تیم های حقوقی 
کشورمان برخاف گذشته با برنامه ریزی های 

علمی وارد مجامع بین المللی می شوند.«
ــــبب قدرت  ــکا به س ــ ــد: »امری ــ وی می افزای
ــدام به  ــ ــــی اق ــا براحت ــ ــادی در دنی ــ ــر اقتص ــ برت
تحریم کشورهایی همچون جمهوری اسامی 
ــد که این  ــ ــئوان موظفن ــ ــران می کند اما مس ــ ای
ــان دیپلماتیک  ــ ــان را به زب ــ ــای آن ــ خصومت ه

ــازمان های  ــ ــــی مجامع و س ــــی در تمام و حقوق
ــد. این  ــ ــان اثبات کنن ــ ــه جهانی ــ ــــی ب بین الملل
سازمان های جهانی ایجاد شده اند تا عاوه بر 
تنظیم روابط بین کشورها سبب برطرف کردن 

مشکات و اختافات باشند.
ــه به  ــ ــــی  ک ــازمان بین الملل ــ ــــن س مهم تری
ــا در آن نماینده  ــ ــورهای دنی ــ ــه کش ــ نحوی هم
ــه و مد نظر  ــ ــورد عاق ــ ــات م ــ ــد و موضوع ــ دارن
ــــق آن  ــــی از طری ــــطح بین الملل ــود را در س ــ خ
ــــت ــازمان ملل متحد اس ــ  پیگیری می کنند، س
 که سازمان های تخصصی وابسته در حوزه های 
کار، کشاورزی، یونسکو، هواپیمایی، بهداشت، 
ــــی،  هواشناس ــرات،  ــ مخاط ــــت،  پس ــــک،  بان
ــاورزی، یونیدو، مالکیت معنوی و دریایی  ــ کش
ــران می تواند با  ــ ــتند. ای ــ ــر مجموعه آن هس ــ زی
ــــکیل تیم های دیپلماتیک حقوقی مقتدر  تش
در تمامی این سازمان های تخصصی وابسته 
ــــت اعاده  ــد درخواس ــ ــــل متح ــازمان مل ــ به س
ــکایات در نزد افکار  ــ ــاً نتایج این ش ــ کند و قطع
عمومی تأثیرگذار خواهد بود. احکام سازمان 
بین المللی دریانوردی مثل آژانس بین المللی 
انرژی اتمی است و همان گونه که نظرات آنان 
ــــبب موج آفرینی امریکا علیه  قبل از برجام س
ــــت تیم های  ــود؛ می تواند با هم ــ ــده ب ــ ایران ش
ــورمان علیه شان مورد استفاده  ــ کارشناسی کش
قرار گیرد.« باورصاد ادامه می دهد: جمهوری 
ــــامی ایران با برخورداری از 5700 کیلومتر  اس
ــور دریایی به شمار می رود که  ــ ساحل، یک کش
فعالیت های بندری و دریایی آن همواره مورد 
ــــی دریایی از جمله  ــه نهادهای بین الملل ــ توج
آیمو بوده است؛ اکنون ساانه به طور متوسط 
ــون تن کاا از 11 بندر تجاری  ــ بیش از 300 میلی
بزرگ و 60 بندر کوچک ایران تخلیه و بارگیری 
ــــی دارد: »همچنین  ــار م ــ ــود.« وی اظه ــ می ش
ــــم دریایی جهان  ــوگاه مه ــ ــــی از 5 گل ایران یک
ــد به منزله برگ  ــ ــار دارد که می توان ــ را در اختی
ــز از منظر  ــ ــــمار رود. تنگه هرم ــده ای به ش ــ برن
ــوئز  ــ اقتصاد بین الملل همچون کانال های س
ــته در اختیار بریتانیا  ــ ــــت که در گذش و پاناما اس

بوده است.
ــتی ها و  ــ ــــط کش ــــت دنیا توس ــد نف ــ 40 درص
ــردد می کنند که برای  ــ نفتکش ها از این تنگه ت
حیات دنیا بسیار حائز اهمیت بوده و امریکا نیز 
ــتگی مطلق به عبور روزانه نفت بی ضرر  ــ وابس
ــه  ــ ــــن منطق ــــی در ای ــــن بی ثبات دارد. کوچکتری
فعالیت شرکت های بین المللی را تحت تأثیر 

قرار می دهد.«
ــون دریایی  ــ ــوم و فن ــ ــــکده عل ــــس دانش رئی
ــد:  ــ ــهر می گوی ــ ــارس بوش ــ ــــج ف ــگاه خلی ــ دانش
ــردن  ــ ک ــال  ــ غیرفع ــر  ــ ب ــــی  مبن ــــی  »ادعاهای
فرستنده های مکان یاب کشتی های ایرانی که 
ــــت.  امریکایی ها مطرح می کنند؛ عقانی نیس
کشتی ها برای دریانوردی نیازمند بهره مندی 
ــول و عرض جغرافیایی  ــ از امکانات تعیین ط
ــتی با  ــ ــران کش ــ ــتند و امکان ندارد که افس ــ هس

دستگاه های ردیاب، مسیر را کنترل نکنند.
ــتی یا نفتکش برای تداوم  ــ برای ایمنی کش
حرکت در مسیرش همیشه باید فرستنده های 

مکان یاب فعال باشند.
ــــت چرا که  ــــاس اس این ادعاها بی پایه و اس
ــــبب برتری تکنولوژیکی و ماهواره ای  آنها به س

که دارند، می توانند هر کشتی را ردیابی کنند.
ــا را جمهوری  ــ ــاوگان تانکر دنی ــ بزرگترین ن
اسامی دارد و این امر برای امریکا بسیار حائز 
ــــعی در  ــــاس س ــــت و بر همین اس اهمیت اس
فرافکنی علیه ایران در نزد افکار عمومی جهان 
ــابقه  ــ دارند.« وی می افزاید: »این تحریم ها س
ــــت؛ ایران در دوران  داشته و مختص اان نیس
ــــب امریکا تحریم  ــــی هم از جان جنگ تحمیل

شد؛ اما توانستیم از این موضوع عبور کنیم.

پاسخ به پرسش های حقوقی خوانندگان

ــــن  صرفاً جنبه توصیه ای به همه  کرد. بنابرای
ــا از این که  ــ ــو دارد؛ ام ــ ــو آیم ــ ــای عض ــ دولت ه
ــــی نمی تواند وزن باای سیاسی  بگذریم، کس

و فنی این تأییدیه و توصیه شورا را منکر شود.
ــورای آیمو در درجه اول نشان داد  ــ نظر ش
که اقدامات امریکا نقض آشکار موازین حقوق 
بین الملل و ماده یک کنوانسیون تأسیس آیمو 
ــــت و نشان دهنده عدم پایبندی این کشور  اس
به مفاد کنوانسیون هایی که خود به عضویت 

آنها درآمد، است.«
مرزبان اظهار می دارد: »همچنین با توجه 
ــو برجام یعنی  ــ ــور عض ــ به حمایت چهار کش
ــیه از سند ایران  ــ ــه، چین و روس ــ آلمان، فرانس
ــه کشور دیگر و تأکیدشان بر لزوم  ــ به همراه س
ــــی و امنیت دریانوردی و  توجه به تأمین ایمن
ــــی بر این حوزه ها  منع اقداماتی که تأثیر منف
خواهند داشت، شاهد یک رسوایی و شکست 
ــــت امریکا در یک  مفتضحانه دیگر برای دول
عرصه مهم بین المللی و یک پیروزی سیاسی 

برای ایران هستیم.
ــورا در  ــ معتقدم می توان از این مصوبه ش
ــرد؛ هم موجب  ــ ــتفاده ها ک ــ مراحل بعدی اس
ــو در پیگیری  ــ ــران در آیم ــ ــگاه ای ــ ــــت جای تقوی
ــائل فنی و تخصصی خواهد شد و هم در  ــ مس
ــز می تواند مورد  ــ دیگر محافل بین المللی نی
ارجاع و رفرنس قرار گیرد. نکته آخر اینکه در 
پرونده قضایی مطروحه در دیوان بین المللی 
دادگستری، می تواند به عنوان قرینه ای مکمل 

استداات و ادله اثبات دعوا مطرح شود.«
ë انزوای امریکا در مجامع بین المللی

جلیل رحیمی جهان آبـــادی عضو هیأت 
رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی در مجلس 
شورای اسامی نیز در همین زمینه به »ایران« 
می گوید: »مقررات و کنوانسیون های متعددی 
از دهه 1920 میادی به بعد در حوزه حمل و 

نقل دریایی نوشته شده است.
ــــل و نقل  ــیونی که حم ــ ــتین کنوانس ــ نخس
ــــن بین المللی درآورد،  جهانی را تحت قوانی
کنوانسیون معروف به بارسلون بود که در اروپا 
ــــکل گرفت. حقوق بین المللی دریاها طی  ش
ــترش پیدا کرد و اصل آزادی  ــ ــال ها گس ــ این س
ــای آزاد بین المللی و  ــ ــد در آب ه ــ ــــت و آم رف
ــورها  ــ همچنین مقرراتی برای بهره مندی کش
از دریایی سرزمینی، آب های داخلی، ورود به 

بنادر، بیمه و غیره در نظر گرفته شد.
ــای حل اختاف بین المللی نیز در  ــ نهاده
حوزه های حمل و نقل دریایی و هوایی شکل 
گرفت که به طور مثال سازمان »ایکائو« در امر 

رفت و آمدهای هوایی نظارت دارد.
ــــک  ــوردی ی ــ ــه دریان ــ ــــم در عرص ــو ه ــ آیم
ــــت که مورد توافق دولت ها برای  سازمانی اس

رفع اختافات و مراجعه شکایات قراردارد.«
ــــت جام، تایباد و باخرز  نماینده مردم ترب
ــــامی می افزاید: »هر  ــورای اس ــ در مجلس ش
ــکار  ــ ــای امریکا نقض آش ــ ــه تحریم ه ــ ــد ک ــ چن
ــــت، اما  ــــل آزادی حمل و نقل دریایی اس اص
ــته با  ــ ــــامی توانس ــبختانه جمهوری اس ــ خوش
استفاده از دیپلماسی و نهادهای بین المللی، 
امریکا را در مسائل مختلف در انزوا قرار دهد.

ــرد که با  ــ ــراً امریکا اعام ک ــ ــــن اخی همچنی
ــــرکت های بیمه ای نباید  اجرای تحریم ها، ش
ــــش قرار داده  ــتی های ایران را تحت پوش ــ کش
ــوز پهلوگیری به  ــ ــورها نباید مج ــ ــکله کش ــ و اس
کشتی های ایرانی دهند و مقامات کاخ سفید 
اعام کردند که اگر حادثه ای برای کشتی های 
ــــک آنها  ــد، گروهی به کم ــ ــورمان رخ ده ــ کش

نمی رود.
ــای  ــ ــه تحریم ه ــ ــــت ک ــــی اس ــــن در حال ای
ــوردی ایران،  ــ ــــت دریان ــنگتن علیه صنع ــ واش
ــیون  ــ ــررات دریانوردی و کنوانس ــ ــر با مق ــ مغای
تأسیس سازمان بین المللی دریانوردی است 
ــه را برای فعالیت  ــ ــاات متحده باید زمین ــ و ای

کشتی های ایرانی فراهم کند.«
وی می افزاید: »تیم دیپلماسی و حقوقی 
دولت طی هفته های گذشته سند پیشنهادی 
را علیه تحریم های امریکا در نشست سازمان 

مرزبان: با توجه به اصل حسن نیت در حقوق 
بین الملل، همه دولت ها باید به معاهدات بین المللی 

پایبند باشند و بنابراین نباید دست به اقداماتی بزنند 
که خاف این اصل، نقض تعهدات قراردادی محسوب 
شود.مصوبه آیمو موجب تقویت جایگاه ایران در آیمو 

جهت پیگیری مسائل فنی و تخصصی خواهد شد 

رحیمی جهان آبادی:  تحریم امریکا علیه صنعت دریانوردی، 
تهدید جدی علیه ایمنی دریانوردی و حفاظت از محیط زیست 
دریایی است و بر همین اساس تمام کشورها به سند پیشنهادی 
ایران رأی موافق دادند و این نشست را می توان پیروزی حقوقی 

ایران علیه تحریم های دریایی امریکا دانست

 باورصاد: شکایت تیم حقوقی ایران از امریکا 
 در آیمو اقدام ارزشمندی بود که منجر به 

 پیروزی مجدد در عرصه حقوق بین المللی 
 پس از رأی دیوان اهه شد. خوشبختانه 

تیم های حقوقی کشورمان برخاف گذشته با 
 برنامه ریزی های علمی وارد مجامع

 بین المللی می شوند

وکیل 
شــما

محمدرضا آرامش
مشاور حقوقی

 خوانندگان گرامی می توانند پرسش های حقوقی خود را با شماره تلفن : 84711215 
iranghazaei@yahoo.comو یا ایمیل :                                                                                                                                                          مطرح کنند.



ناشــنوایی  انجمــن 
با پشــتیبانی  ایرلند 
اپلیکیشنی  هوآوی، 
را با هدف افزایش مهارت کتابخوانی 
در کودکان ناشــنوایی که هنوز خواندن 
در  کردنــد.  راه انــدازی  نیســتند  بلــد 
اپلیکیشن StorySign متن داستان ها 
از طریــق هــوش مصنوعــی تجزیــه و 
تحلیــل شــده و از طریــق زبــان اشــاره 

به کودک نمایش داده می شود.
بــه گــزارش ایــران آنایــن، تحقیقات 
ایــن کمپانــی نشــان می دهــد  اخیــر 
کــه کــودکان ناشــنوا در ایرلند بــه طور 
متوســط زمــان بیشــتری بــا والدیــن 
بــرای خواندن داســتان و کتاب صرف 
می کننــد. به طــور مثــال چنانچه یک 
کودک ناشنوا داستانی را در 27 دقیقه 
مطالعــه می کنــد، کــودکان ناشــنوا با 
کمــک والدین خــود به طور متوســط 
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دقیقه مطالعه می کنند.
بــرای حــل ایــن مشــکل اپلیکیشــن 
StorySign به یاری کودکان ناشــنوا و 
والدین آنها آمده است. این سیستم 
تمامــی  در  ســهولت  بــه  هوشــمند 
گوشــی های اندروید نصب شــده و با 
نمایــش دادن یک تصویر کارتونی با 
نام »ستاره« متن کتاب به زبان اشاره 

تبدیــل می شــود. تنهــا کافــی اســت 
کودک گوشــی هوشــمند را به ســطح 
کتاب نزدیــک کرده و منتظــر بماند. 
هــوش  کمــک  بــه  جادویــی  ســتاره 
مصنوعــی متن مــورد نظــر را تجزیه 
انــدک زمانــی  و تحلیــل کــرده و در 
آن را تبدیــل بــه زبان اشــاره می کند. 
مرحله اول راه اندازی این اپلیکیشن 
جادویی در ایرلند آغاز شــده و نتایج 
مثبــت آن در دوره زمانی مشــخصی 
نشــان می دهــد کــه یادگیــری زبــان 
اشــاره برای کودکان ناشــنوا و والدین 
آنهــا تبدیل بــه بازی بســیار جذاب و 
سرگرم کننده ای شده است. طراحان 
این پــروژه امیدوارند کودکان ناشــنوا 

ارتبــاط بیــن کلمــات و معــادل آنها 
در زبان اشــاره را به سهولت آمیخته 
کتاب هــای  والدیــن  کمــک  بــدون  و 
را مطالعــه کننــد. در  دلخــواه خــود 
حــال حاضر ایــن کمپانــی دربریتانیا 
اقــدام بــه راه انــدازی کمپینــی به نام 
»تجربه جادویی با اســتوری ســاین« 
تمامــی  اســت  قــرار  و  زده  کلیــد  را 
کمک هــای جمــع آوری شــده صرف 
توســعه بیشــتر این اپلیکیشــن شود. 
ایــن اپلیکیشــن در مرحلــه آزمایش 
قرار داشــته و پیش بینی شــده اســت 
بزودی در اپ اســتور به صورت کامًا 
کــودکان  تمامــی  اختیــار  رایــگان در 

ناشنوا در سراسر جهان قرار گیرد.

جامعــه  در  انــدام  تناســب  امــروزه 
حرف نخســت را می زنــد و به همین 
پیرامــون  را  زیــادی  افــراد  دلیــل 
خــود می بینیــم کــه تــاش دارنــد با 
روش های مختلف وزن اضافی خود 
را کــم کننــد و در مقابل، عــده ای نیز 
همه تاش خــود را بــه کار می گیرند 
تا کمی چاق تر شده و به وزن ایده آل 
باشــد  کــه  هرچــه  هدفتــان  برســند. 
اپلیکیشــن Lose It می تواند به شــما 

کمک کند.
برای استفاده بهینه از این اپلیکیشن 
ابتــدا بایــد اطاعاتی همچــون وزن، 
قد، جنســیت و تاریخ تولد خود را در 
اختیار آن قرار دهید تا این اپ بتواند 
 )BMI(شــاخص تــوده ای بدن شــما
را اندازه گیــری کــرده و براســاس آن، 
میــزان کالری روزانه مــورد نیازتان را 

مشخص کند.
حال یــک وزن مشــخص را به عنوان 
کنیــد  انتخــاب  خــود  آل  ایــده  وزن 
تــا اپلیکیشــن بــا اندازه گیــری میزان 
کالری دریافتی و سوزانده شده، شما 
را بــه هدفتان نزدیک تر کنــد. گفتنی 

 Use it, اســت که شــعار ایــن برنامــه
lose it اســت یعنــی بخــور و وزنــت 
را کــم کن. پــس باید پــس از انتخاب 
هدفتــان، میــزان کالــری دریافتــی را 
بــا کمــک ورزش هایی کــه در این اپ 
نیــز وجود دارد، پیاده روی، دوچرخه 
سواری و.. بسوزانید تا درنهایت هیچ 
کالری اضافی در بدنتان باقی نماند.
رقابــت، می توانــد عزم شــما را برای 
کاهــش وزن جزم تــر کنــد پــس اگــر 
دوســتانتان از این اپلیکیشن استفاده 
می کنند نــام آنها را حتماً در لیســت 
دوســتان تان در این اپ قرار دهید تا 
با دیدن میزان پیشرفت آنها تشویق 

شوید. 

ایــن  ایــن اپ  از قابلیت هــای  یکــی 
اســت کــه بــا گجت هــای پوشــیدنی 
از  می توانیــد  و  می شــود  هماهنــگ 
طریــق ســاعت هوشــمند، دســتبند 
هوشــمند و... نیز میــزان کالری ها را 

اندازه گیری کنید. 
قابلیــت  گام هــا،  تعــداد  شــمردن 
تنظیــم کــردن بــازی کاهــش وزن و 
چالــش بــرای آن هــم بخشــی دیگر 
اپلیکیشــن  ایــن  توانمندی هــای  از 

محسوب می شود.
و  اندرویــدی  گوشــی های  کاربــران 
IOS می تواننــد ایــن اپ را به صورت 
رایــگان از گــوگل پلــی یــا اپ اســتور 

بارگذاری کنند.

آلــوده،  اپلیکیشــن های  وجــود 
باگ هــای  دارای   اپلیکیشــن های 
عمــدی و غیرعمــدی و مهم تــر اینکــه 
ترجیــح کاربــران کشــور بــه اســتفاده از 
بــه  نســبت  خارجــی  اپلیکیشــن های 
داخلــی از جمله دغدغه هایی اســت که 
کارشناســان در چهارمیــن اجــاس وب 
فارســی به آن تأکید کردند. کارشناســان 
معتقــد هســتند یک تفکر غلــط در بین 
ایــن  و آن  ایرانــی وجــود دارد  کاربــران 
را  خارجــی  اپلیکیشــن های  کــه  اســت 
بهتــر و امن تر از اپلیکیشــن های داخلی 

می دانند.
ë ناآشنا به امنیت سایبری 

در ایــن اجــاس یکی از ســخنرانان 
بر امنیت ســایبری بیش از پیش تأکید 
کــرده و راهکارهایــی بــرای مقابلــه بــا 
آســیب پذیری ها ارائه داد. میاد نوری 
برنامه نویس و فعال در زمینه کســب و 
کارهای نوین بــا بیان اینکه 50 میلیون 
نفــر در کشــور تلفــن همــراه هوشــمند 
دارنــد و این میزان کاربــر یکی از نکات 
کلیــدی کســب و کارهــای نوین اســت، 
گفــت: بــرای تولیــد یــک اپلیکیشــن یا 
راه اندازی کسب و کاری نوین در فضای 
مجــازی بایــد بــه 3 موضــوع مهــم که 
همانــا رفتارشناســی کاربران، بررســی 
آســیب پذیری های اپلیکیشــن ها و بــه 
حداقل رساندن آسیب ها است، توجه 
کرد. نوری با اشــاره به 500 اپلیکیشــن 
آلوده ای که از سوی یکی از شرکت های 
تولید و توزیع و از ســوی وزیر ارتباطات 
افشــا شــد، اشــاره کرد و افزود: نــه تنها 
کاربــران ایرانی نســبت به آســیب های 
امنیتی اپلیکیشن های داخلی و خارجی 
آگاهی و دانش کافی ندارند، بلکه آنها 
به دلیل یک تفکر غلط اپلیکیشن های 
اپلیکیشــن های  از  بهتــر  را  خارجــی 
داخلــی می داننــد و از نظــر امنیتــی به 
آنها اعتمــاد می کنند در صورتی که اگر 
دسترســی های اپلیکیشــن های داخلی 
را بــا خارجــی مقایســه کنیــم متوجــه 
می شــویم دسترســی های غیرضروری 
اپلیکیشــن های خارجی بسیار بیشتر از 

اپلیکیشن های داخلی است.
ایــن برنامه نویــس در ادامــه گفــت: 
غیرضــروری  دسترســی های  وجــود  بــا 
در یــک اپلیکیشــن از آنجایی که بیشــتر 

امنیــت  کافــی دربــاره  کاربــران دانــش 
ســایبری ندارند بدون هیچ حساســیتی 
دسترســی ها را نیز در اختیــار خارجی ها 
قرار می دهند به همین دلیل باید آگاهی 
و دانش کاربران را افزایش داد تا کاربران 
بدانند که نبایــد به صرف خارجی بودن 
به این اپلیکیشن ها اعتماد کرد. مهم تر 
از  را  برنامه هــا  نبایــد  کاربــران  اینکــه 
درگاه های غیرمعتبر برنامه نصب کنند، 
چراکه معمواً اپلیکیشن های آلوده نیز 
از طریــق کانال های غیررســمی توزیع و 

نصب می شوند.
وی افــزود: معمــواً اپلیکیشــن های 
داخلــی در مقایســه بــا اپلیکیشــن های 
خارجــی دارای دسترســی های کمتــر و 
ضروری هستند اما برخی آن را به شکل 
منفــی رســانه ای می کننــد و ایــن کار بــه 

ضرر محصوات داخلی تمام می شود.
نویــن  کار  و  کســب  دو  مدیرعامــل 
مدیــران  دانــش  اینکــه  بــر  تأکیــد  بــا 
درزمینــه  نیــز  نویــن  کارهــای  و  کســب 
امنیــت ســایبری انــدک اســت، گفــت: 
مدیرانی که به دنبال طراحی و ســاخت 
اپلیکیشــنی بــرای کســب و کار خــود از 
طریق سفارش به برنامه نویسان هستند 
باید اپلیکیشــن را بوســیله متخصصان 
بیــرون از مجموعــه آزمایــش کنند، چرا 
کــه ممکــن اســت اپلیکیشــن هایی کــه 
برنامه نویســان طراحی می کننــد دارای 
باگ های ناخواسته و عمدی باشد و این 
باگ هــا تنها بایــد از ســوی متخصصان 
رفــع  و  شناســایی  مجموعــه  از  خــارج 
شــوند. وی بــا اشــاره به وجــود یک باگ 
پیام رســان های  از  یکــی  در  ناخواســته 
داخلی که منجر به افشــا شــدن شــماره 
تمــاس کاربر می شــد، گفــت: باگ های 
ناخواســته صدمــات جبران ناپذیری به 
صاحبان اپلیکیشــن وارد کرده و موجب 
بی اعتمادی کاربران می شــود به همین 
دلیل شناســایی و رفع آنهــا از ضروریات 

است.
ایــن برنامه نویــس در ادامــه دربــاره 
طــرف  از  عمــدی  سوءاســتفاده های 
توســعه دهندگان  و  تولیــد  مجموعــه 
اپلیکیشــن نیز گفت: برخــی نمونه های 
کشــف شــده نشــان می دهــد برخــی از 
کارهــای  بــه  دســت  برنامه نویس هــا 
شیطنت آمیزی می زنند. به عنوان مثال 
پیامک هــای مدیرعامل به دیتاســنتر یا 
اینکه لیســت مخاطبان کاربر به دیگران 
ارسال شــده اســت. حتی در اپلیکیشنی 

کــه بــرای یکــی از تاکســیرانی ها تولیــده 
شده، برداشت وجه صورت گرفته است 
بــه همین دلیل باید برنامه های نوشــته 
شــده از نظــر امنیــت داخلــی از ســوی 
متخصصــان خــارج از مجموعــه چــک 

شوند.
ë همسو بودن تبلیغات با عاقه کاربران

دیجیتــال  دربــاره  مراســم  ایــن  در 
مارکتینگ در فضای مجازی نیز ســخن 
گفته شــد اینکه اکنــون دیگر شــیوه های 
کارســاز  مجــازی  فضــای  در  تبلیغــات 
نیســت و طبق مطالعات جدید صورت 
گرفته از ســوی متخصصان فناوری باید 
به سمت تغییر شــیوه های تبلیغات در 

فضای مجازی رفت.
عــادل طالبــی کارشــناس دیجیتــال 
مارکتینــگ بــا اشــاره بــه اینکــه هــوش 
زمینــه  در   2019 ســال  در  مصنوعــی 
حــرف  مجــازی  فضــای  در  تبلیغــات 
اول را خواهــد زد، گفــت: اکنــون دنیا در 
استفاده از دیجیتال مارکتینگ به سمت 
شخصی ســازی آگهی های تبلیغاتی در 
فضــای مجــازی مــی رود، به طــوری که 
تبلیغات در این فضا مطابق و متناسب 
با شــخصیت و عایق فــرد خواهد بود و 
هر کاربری تبلیغات متناســب با خود را 

دریافت خواهد کرد.
طالبــی بــا بیان اینکــه اکنــون دنیا به 
در  تبلیغــات  اعتبــار  افزایــش  ســمت 
فضای مجــازی حرکت می کنــد، افزود: 
ما نیز در کشور باید روی اعتبار دیجیتال 
مارکتینگ کار کنیم. اکنون بر همه عیان 
شده است که مشتریان دیگربه تبلیغات 
برندها اعتمــاد ندارنــد و روی تبلیغات 
کلیــک نمی کننــد.  در فضــای مجــازی 
دیجیتــال مارکتینــگ قــرار بــود منجــر 
بــه درآمدزایی شــود و اکنــون به دلیل از 
دســت دادن اعتبــار باعــث از بین رفت 
درآمدها شــده است و باید به شیوه های 

نوین اصاح شود.
ایــن کارشــناس معتقــد اســت دیگر 
زمــان اســتفاده از تبلیغــات در فضــای 
مجازی در هر زمان و مکان گذشته است 
و باید به سمت تبلیغات اعتباری پیش 
رفت و متأسفانه این روزها در صفحات 
وب ســایت های خبری پــر از آگهی های 
تبلیغاتــی اســت کــه هیــچ تناســبی بــا 
محتــوای آن صفحــه نــدارد. به عنــوان 
مثــال در کنار اخبــار سیاســی، تبلیغات 
کفش قرار گرفته، این درحالی اســت که 
طبق تبلیغات نویــن در فضای مجازی 

بایــد آگهی های تبلیغاتی در این محیط 
متناســب با محتوا و عایق کاربران قرار 
گیــرد. به عنــوان مثــال در کنــار مطالب 
آموزشــی، آگهی های آموزشــی و در کنار 
اخبار سیاسی، آگهی هایی مانند معرفی 

کتاب های سیاسی و... ارائه شود.
این فعال عرصه تبلیغات در فضای 
مجــازی در ادامــه بــا بیان اینکــه دنیا به 
از بازاریابــی محتــوا و  ســمت اســتفاده 
ویدئو می رود، افزود: از ســوی دیگر یکی 
از تأثیرگذارترین کارها در توسعه کسب و 
کارها توجه به نظرات کاربران است، چرا 
کــه این روزها کاربران با توجه به نظرات 

مردم دست به انتخاب می زنند.
حمیدرضا محمودی یکی از فعاان 
وب فارسی نیز در ادامه با اشاره به اینکه 
در کشــور مــا تبلیغــات اعتبــاری دیــده 
ســایت های  وب  در  گفــت:  نمی شــود، 
خبــری و خبرگزاری هــا تبلیغــات هیــچ 

تناسبی با رفتار کاربران ندارد.
محمودی با بیان اینکه اکنون در دنیا 
تبلیغات را بر اســاس عایق کاربران در 
فضای مجازی نشــان می دهنــد، افزود: 
مجــازی  صفحــات  در  کاربــری  وقتــی 
به دنبــال محتــوای خــاص یــا محصول 
کاربــران  اطاعــات  مــی رود،  خاصــی 
ذخیره شــده و پرونده ای برای او تشکیل 
می شــود و بعد از آن محتــوا و تبلیغات 
مختص با عایق او ارائه می شــود چون 
طبــق تحقیقات مشــخص شــده اســت 
وقتی تبلیغات مطابق با عایق کاربران 

ارائه نشــود، بی تأثیر خواهد بود و کسب 
این گونــه  طــرق  از  نمی تواننــد  وکارهــا 

تبلیغات به درآمدزایی برسند.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه بایــد قبــل از 
تبلیغ در فضای مجازی رفتار، جنسیت، 
عایــق و... کاربر را شــناخت، گفت: باید 
بازار هدف را شناســایی کرده و بر اساس 
نیاز کاربر کار تبلیغاتی انجام داد در غیر 
ایــن صــورت کســب و کارهــا در فضــای 
مجازی با شکســت مواجه می شــوند به 
همین دلیل کارآفرینان یا فرد دیگری که 
می خواهد کسب و کار نوینی را راه اندازی 
کنــد باید همزمــان با توســعه محصول 
خــود به بازاریابی و تبلیغــات در فضای 
مجازی نیز بپــردازد تا بتواند در کار خود 

موفق باشد.
ë یک حاشیه خبرساز

توسعه دهندگان  اجاس  چهارمین 
حالــی  در  گذشــته  هفتــه  فارســی  وب 
میهمانــان  و  کارآفرینــان  حضــور  بــا 
حاضــر از جملــه تــورج کاظمــی رئیس 
پلیــس فتــا اســتان تهــران، حمیدرضــا 
فنــاوری  نــوآوری  احمدیــان مدیــر کل 
ارتباطــات و فنــاوری اطاعــات  وزارت 
و بــا معرفــی برتریــن وب های فارســی 
در تــاار کوثــر برگزار شــد کــه به دلیل به 
هجو کشــیده شــدن گفت و گو بــا یکی از 
میهمانان دعوت شــده در این مراسم، 
فنــاوری  نــوآوری  احمدیــان مدیــر کل 
وزارت ارتباطــات که یکی از ســخنرانان 
بخش پایانی مراسم بود، این اجاس را 

ترک کرد تا بر خاف ســه دوره گذشــته 
کسی از دولتی ها ســخنران این اجاس 
نباشــد. در بخــش پایانــی ایــن اجاس 
برنامه ها مطابق با کنداکتور پیش نرفت 
و نه تنها سخنرانی حمید رضا احمدیان 
مدیــرکل نــوآوری به تأخیر افتــاد، بلکه 
گفت و گوی دوســتانه و صریحی که قرار 
بــود بیــن یکــی از میهمانــان فعــال در 
عرصه تبلیغات غــذا با مصاحبه کننده 
انجــام شــود، متأســفانه هــر دو طــرف 
)مصاحبــه شــونده و مصاحبــه کننــده( 
و  نکردنــد  رعایــت  را  مصاحبــه  آداب 
و  چالشــی  بــود  قــرار  کــه  گفت و گویــی 
صریح باشد به رد و بدل شدن کلمات و 

رفتارهای ناشایست مبدل شد.
گفتنــی اســت در این مراســم از بین 
از  کــه  ســایت  وب  شــرکت کننده   250
ســوی 20 داور ارزیابــی و انتخــاب شــده 
بود عنوان های اول تا ســوم به ترتیب به 
وب ســایت پلیس فتا با مدیریت حامد 
محمــدی، فســت کلیــک بــا مدیریــت 
حمیدرضا محمــودی و ویراســتیاران با 
مدیریت مهدی صالحی رسید. این وب 
ســایت های فارسی در 4 ســطح توسعه 
زبان فارسی، تعامل و پویایی )طراحی، 
برنامه نویسی، ارتباط گیری و خاقیت(، 
)میــزان  ســرآمدی  و  ســایبری  امنیــت 
بهره وری، تحول دیجیتال، بهره گیری از 
فضای مجازی، فناوری اطاعات، بهبود 
عملکــرد، رضایت مشــتریان و نوآوری( 

انتخاب شدند.

 شکایت مجلسیان از وزیر ارتباطات 

وجهه قانونی ندارد
چندی پیش یکی از نمایندگان اصولگرای مجلس شورای 
اســامی مدعی شــد که تعــدادی از نماینــدگان به علت 
مــراودات پنهانــی وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطاعات با 

مدیران پیام رسان تلگرام، شکایت خود را به قوه  قضائیه ارجاع می دهند.
به گزارش ایلنا، نصراه پژمان فر اظهار کرده بود که »این گزارش به درخواست 
بنده و 10 نفر از نمایندگان تهیه شــده اســت و طبق ماده 234 آیین نامه داخلی 
مجلــس وزیــر ارتباطات باید گزارشــی از مذاکرات پنهانی خود با مدیر مســئول 
تلگــرام به کمیســیون ارائــه کند و این گــزارش در صحن علنــی مجلس قرائت 

خواهد شد تا در صورت تصویب در مجلس به قوه قضائیه ارسال شود.«
ایــن درحالــی اســت که محمــد جــواد آذری جهرمی وزیــر ارتباطــات و فناوری 
اطاعــات بارهــا موضوع محرمانه بودن مذاکره با مســئوان تلگــرام را رد کرده 
اســت. وی پیش از این اعام کرده بود که »مذاکرات محرمانه نبوده و با دســتور 

دادستان و کمیته تعیین محتوای محرمانه انجام شده بود.«
البتــه مذاکــره مســئوان ارتباطی کشــورمان با مدیــران تلگرام موضــوع تازه ای 
نیســت و از دولت یازدهم این موضوع بر ســر زبان ها بود و محمود واعظی وزیر 

وقت ارتباطات نیز بارها ادعای محرمانه بودن این موضوع را تکذیب کرد.
نیما کوشکی، حقوقدان دراین باره گفت: براساس قانون، نمایندگان می توانند 
در مواردی از وزیران شــکایت داشــته باشــند و آن را به قوه  قضائیه ارجاع دهند؛ 
امــا این موضوع براحتی امکان پذیر نیســت و در مورد صحبت هایــی که درباره 
مراودات پنهانی وزیر ارتباطات با مدیران تلگرام مطرح است، مصداق نخواهد 
داشــت. وی با بیان اینکه شــکایت از وزیر ارتباطات وجهه قانونــی ندارد، افزود: 
اگر وزیری از قانون تخطی کند، حداقل 10 نفر از نمایندگان می توانند به مراجع 
ذیصاح از جمله قوه  قضائیه شــکایت کنند؛ اما در موضوع مراودات پنهانی با 
مدیران تلگرام، قانون زیر ســؤال نرفته اســت، گرچه ماهیــت مخفی بودن این 
مراودات به طور کل از سوی دولتی ها رد شده است. به گفته این حقوقدان وقتی 
نمایندگانی ادعا داشــته باشــند که وزیری قانون را زیر پا گذاشته است، باید این 
اتهام را به کمیســیون های مربوطه ارجاع دهند و اگر این ادعا توانســت رأی اکثر 
نمایندگان را کسب کند، سپس به هیأت رئیسه مجلس ارجاع داده خواهد شد 
و پس از بررســی به دســت مســئوان قوه  قضائیه خواهد رســید.  کوشکی اظهار 
کرد: پس از گذشت این مراحل قوه  قضائیه نیز شکایت را بررسی و طبق قانون 
به تخلفات رســیدگی و حکم صادر می کند؛ البته در اکثر مواقع مشــکل در خود 

مجلس برطرف می شود و در نهایت ماجرا با سؤال از وزیر خاتمه پیدا می کند.

9 آسیب پذیری در مایکروسافت کشف شد
مرکــز مدیریــت امــداد و هماهنگــی عملیــات رخدادهــای رایانــه ای، آخریــن 
به روزرســانی ســال 201۸ مایکروسافت و وصله شــدن 9 آسیب پذیری حیاتی این 
نرم افــزار را منتشــر کرد. به گــزارش »ایران« به نقــل از مرکز ماهر،  مایکروســافت 
آخرین به روزرســانی سال جاری را برای رفع 9 آسیب پذیری حیاتی که شامل یک 
نقص روزصفرم )ZERO DAY( بود، منتشر کرد و چندین آسیب پذیری مهم در 
برنامه های مختلف از جمله برنامه های MS Office را وصله کرد. آســیب پذیری 
روز صفرم مایکروســافت )CVE-201۸-۸۶11(، یک آســیب پذیری ارتقای مجوز 
هســته  ویندوز اســت که نســخه های 7 تا 2019 ویندوز را تحت تأثیر قرار می دهد. 
ایــن آســیب پذیری ارتقــای مجــوز، زمانــی رخ می دهــد که هســته  وینــدوز نتواند 
اشــیای داخــل حافظه را به درســتی کنترل کند. پــس از سوءاســتفاده  موفق از این 
آســیب پذیری، مهاجم می تواند کد دلخواه را در حالت هســته اجــرا، برنامه ها را 
نصــب، داده ها را مشــاهده، اصاح یا حذف و حســاب های جدید با حقوق کامل 
کاربر ایجاد کند. عاوه بر این آســیب پذیری روز صفرم، به روزرســانی ماه دســامبر 
مایکروسافت، اصاحاتی را برای 9 آسیب پذیری حیاتی دربرداشت که ۵ مورد از 
آنها شامل نقص های فیزیکی حافظه در موتور اسکریپت Chakra است که منجر 
Microsoft. به اجرای کد از راه دور می شــوند. ۴ آســیب پذیری دیگر، در چارچوب
NET، سرورهای DNS ویندوز، اینترنت اکسپلورر و Microsoft Edge وجود دارند. 

مایکروسافت همچنین 29 آسیب پذیری مهم اجرای کد از راه دور را وصله کرد.

اعتماد کاربران به اپ های خارجی اشتباه است
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در چهارمین اجاس توسعه دهندگان وب فارسی تأکید شد

StorySign به کمک اپلیکیشن
متن کتاب را به زبان اشاره تبدیل کنید

فناورانه

تغییر لوگوی گوگل به مناسبت کریسمس
گوگل روز گذشــته)23 دســامبر( در واپســین روزهای ســال 
201۸، به پیشــواز جشــن کریســمس رفتــه و لوگــوی خود را 
تغییر داد. به گزارش ایسنا، گوگل به مناسبت نزدیک شدن 

سال نو میادی و به افتخار زادروز عیسی مسیح، لوگوی خود را تغییر داد. 
جشن کریســمس به مناسبت گرامیداشــت زادروز مســیح در تاریخ 25دسامبر 
برگزار می شــود. گفتنی اســت ایام 12 روزه کریسمس با سالروز میاد مسیح آغاز 
شــده و تا روز ۶ ژانویه ادامه می یابد. برگزاری کریســمس در کشــورهای مختلف 
مســیحی بنا به ســنت و رســم و رســوم آنان، تفاوت هایی نیز با یکدیگر دارد. اما 
مشــترکات این مراسم این است که مســیحیان برای جشن گرفتن میاد عیسی 
مسیح به کلیسا می روند، در منزل یک درخت کاج را تزئین و چراغانی می کنند و 
در خیابان ها و کوچه ها دسته دسته سرودهای پرستشی و شکرگزاری اجرا می کنند.

 50 درصد 12 ساله ها 
در شبکه های اجتماعی فعالند

فیــس بــوک، اســنپ چت و تیــک توک بــا اتهامــی جدید روبــه رو شــده اند. این 
شــبکه های اجتماعی متهم شده اند که کاربران را تشــویق به حاات افسردگی و 
حتی خودکشی می کنند. به گزارش انتخاب، شبکه های اجتماعی مذکور که این 
روزها جای خود را در قلب مخاطبان باز کرده اند، انتقادهایی پرشمار را نیز یدک 

می کشند. 
متأســفانه این روزها نرخ افسردگی و خودکشــی نوجوانان در حال افزایش است 
و بســیاری از والدین و روانشناســان به طور یکسان این روند را به شیوع استفاده از 
گوشی های هوشمند و شــبکه  های اجتماعی مرتبط می دانند. براساس گزارش 
Influence Central، به طور متوسط، بچه ها   اولین گوشی هوشمند خود را در سن 
10 سالگی دریافت می کنند و اولین حساب کاربری خود در شبکه های اجتماعی را 
از سن 11 سالگی باز می کنند. با گذشت از 12 سالگی، 50 درصد بچه ها از حداقل 
یــک پلتفرم شــبکه های اجتماعی اســتفاده می کننــد. اما بدتریــن بخش ماجرا 
این اســت که اغلب افراد زیر ســن قانونی برای ثبت نام، در مورد سنشــان دروغ 
می گویند. به این دلیل که شبکه های اجتماعی محبوب مانند اینستاگرام، فیس 
بوک، اســنپ چت و تیک توک  محدودیت ســنی خود را از 13 ســالگی مطابق با 

قانون حفاظت از حریم شخصی کاربران آناین تنظیم کرده اند.

 آن سوی 
خــــــبر

کاره  همــه  و  هوشــمند  جــوراب 
SilverSocks به دلیــل وجــود میزانــی 
از نقــره خالــص در بافــت آن، درجــه 
حــرارت پــای کاربر را تنظیم کــرده و با 
اســتریل کردن باکتری هــا، بوی بد پاها 

را برای همیشه رفع می کند.
به گزارش ایران آناین، این جوراب ها 
بــا بهره گیری از خاصیــت ضد باکتری 
نقــره، 650 نــوع باکتــری بدبــو در پاها 
را حــذف کــرده و طــراوت و پاکیزگی را 

بــه کاربــران هدیــه می دهــد. قســمت 
ایــن جــوراب به گونــه ای  بــاای ســاق 
طراحــی شــده اســت که گــردش خون 
در پاها را تســهیل کــرده و با بهره گیری 
از سوراخ های بســیار ریز تنفسی درجه 
حــرارت را به طــور اتوماتیــک تنظیــم 

می کند.
تنظیــم درجــه حرارت پاها بــه تقویت 
پاشنه ها منجر شده و راحتی و آرامش 
را در کــف پا ایجاد می کند. این جوراب 

کاربردی پاهــای کاربــران را در تمامی 
راه  صــورت  در  و  کــرده  گــرم  اوقــات 
رفتــن طوانــی و ایجــاد گرمای بیشــتر 
در کــف پا، درجه حرارت پاها را به طور 
اتوماتیک تغییــر می دهد. این جوراب 
با جذب تعریق پــا تمامی میکروب ها 
بــرای  را  بــد  بــوی  و  کــرده  اســتریل  را 
SilverSock  .همیشــه حــذف می کنــد
در ســه رنــگ و بــا ســه انــدازه متفاوت 
بــرای کاربــران طراحــی شــده اســت. 

25درصــد این جــوراب از نقره خالص 
تشکیل یافته و مابقی مواد آن از کتان، 
نایلون و اســترچ تشــکیل شــده اســت. 
گفتنی اســت این جوراب هوشــمند در 
حــال حاضــر در ســایت کیک اســتارتر 
بــا قیمتی برابــر 29 دار پیــش فروش 
می شود. پیش بینی شده است جوراب 
هوشــمند SilverSocks در مــاه مارس 
سال 2019 میادی به بازارهای جهانی 

عرضه شود.

جوراب هوشمندی که هرگز بو نمی دهد

ندز
ل تر

جیتا
: دی

نبع
م

چگونه وزن خود را کاهش دهیم

میترا جلیلیتاپ اپ
خبرنگار
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آرزوهای بر باد رفته
قسمت شصت و شش/ ســرهنگ در بی تابی اضطراب 
آلــودی رو به پنجره هواپیما خم شــد و چشــم به بیرون 
انداخــت. از این نگران بود که هر لحظه مأموران پلیس 
آگاهی وارد هواپیما شــوند، یکراست به طرفش بروند و 
بگویند: شما به اتهام قتل همســر اولتان لیا بازداشت 
هستید جناب سرهنگ باید از هواپیما پیاده شوید... و با 
این فکر و خیال هر لحظه اضطرابش بیشــتر می شــد و 

تنش از گرمی تب آلودی گر می گرفت.
در حالــی که تظاهرات مردم تهــران در هنگامه آتش و 
خون و گلوله جریان داشت هواپیمای ژنرال های ارتش، 
نمایندگان مجلس، سناتورها و ثروتمندان فراری از کشور در فرودگاه مهرآباد در 
انتظار پرواز بود تا این مســافران نگران جان و ثروت شان را رو به سوی غرب اوج 
بگیرد. سرهنگ بازنشسته مرتضی - ش با اضطرابی که برای فرار از تهران داشت 
گاه نگاهــی به ســاعتش می کــرد و رو به پنجره هواپیما قد می کشــید و به بیرون 
چشــم می گرداند هر لحظه کــه از دیرکرد پرواز می گذشــت نگرانی و دلهره اش 
بیشــتر می شد و بیم آن داشت که مأموران پلیس به دســتور بازپرس دادسرای 

تهران از راه برسند و او را به اتهام قتل همسر اولش از هواپیما پیاده اش کنند.
یکی از آشنایانش که به عنوان منشی در دادسرای تهران فعالیت داشت با خبر 
شــده بود کارآگاهان کشف جرم در صحنه قتل پیرزن آثار انگشتش را شناسایی 
کرده اند و هر لحظه ممکن است به مأموران آگاهی برای بازداشتش مأموریت 

داده شود تا به سراغش بیایند و او را به دادسرای تهران انتقال بدهند.
به همین خاطر هر لحظه ممکن بود مأموران وارد هواپیما شوند و یکراست به 

سراغش بروند تا دستبند اتهام را به دست هایش بزنند.
همچنین چند نفر از طافروشــان تهران در اداره آگاهی شــهادت داده بودند که 
میلیون ها تومان طا و جواهر را از ســرهنگ پیر خریده اند و صرافانی هم تأیید 
کرده بودند که از سرهنگ میلیون ها تومان پول دریافت کرده اند تا در مقابل پوند 
و دار تحویلش بدهند که این پول ها را در مقابل فروش طا و جواهرات مسروقه 
از خانه پیرزن مقتول به ســرقت برده بود. اما همســر جوانش مهســا در رؤیایی 
شیرین چشم ها را بسته و سر به پشتی صندلی هواپیما تکیه داده بود و به قراری 
که در لس آنجلس با مهندس قابی داشــت می اندیشید و لبخندی بر لبانش 
نقش می بست. اما گاه با تصور آنچه مضطربش می کرد لبخندش محو می شد و 
سایه نگرانی بر چهره اش می نشست. در دل می گفت: این مهندس قابی نکنه 
یــک کاهبــردار از آب در بیــاد و تمام ثروتی را که تبدیل بــه دار و پوند کرده و به 
حساب بانکی قاسم در امریکا واریز کرده به آسانی قاصدکی در باد پریشان شود 
و قاســم در ســفر به امریکا از دستش فراری شــود و همه ثروت اندوخته اش را با 
خود ببرد تا به قول این مرد دغلکار خرج رفاه و خوشــگذرانی های خود کند! در 
این صورت در دیاری دور از وطن نخواهد توانست ردپایی از این مهندس قابی 
پیدا کند اما با رؤیاهای شــیرینی که قاســم برای او در امریکا ترســیم کرده بود به 
آرامش خاطر می رسید چون قاسم با وعده هایی شیرین آینده ای سرشار از لذت 
و خوشی در امریکا را نوید داده بود که پس از گرفتن طاق از سرهنگ پیر با هم 
ازدواج خواهند کرد و یک زندگی مشــترک سرشــار از رفاه و خوشــبختی را بنیان 

خواهند گذاشت.
در همان آخرین ردیف هواپیما مهران پسر19 ساله سرهنگ که از همسر اولش 
داشــت با دختری به عنوان نامزدش کنار هم نشســته بودند سر در گوش هم از 

آینده دلنشین و رؤیایی شان نجوا می کردند.

محمد بلوری
روزنامه نگار پیشکسوت 

داستانک

ادامه روز چهارشنبه

صفــاری/  زهــره  حــوادث-  گــروه 
ســهل انگاری مســئوان اورژانــس یــک 
بیمارســتان بــرای ترخیــص زودهنگام 
بیمار منجر به مــرگ پدربزرگ تهرانی 

شد.
به گزارش خبرنــگار حوادث »ایران«، 
اواســط آذر 95، »اکبر« که در سن 80 
سالگی از بیماری دیابت، فشار خون، 
خــون  انعقــاد  و  روده ای  مشــکات 
رنــج می بــرد و ســابقه ســکته مغزی 
پزشــک  تشــخیص  بــه  داشــت  نیــز 
معالجش برای از بین بردن دردهای 
عضانــی در بیمارســتان تحــت لیزر 
بــه  توجــه  بــا  گرفــت.  قــرار  درمانــی 
شرایط خاص بیمار، پزشک عمومی 
پــس از گرفتــن نــوار قلــب و معاینــه 
بالینــی بیمــار، او را بــرای درمان درد 
عضاتش زیر دســتگاه لیزر برد. پس 
از چند روز نیز وی با رضایت شخصی 

از بیمارستان مرخص شد.
بــه  پدربــزرگ  بازگشــت  از  ســاعاتی 
خانــه نگذشــته بــود کــه فرزندانــش 

متوجــه ســنگینی حرکات پدر شــدند 
و کم کــم نیمه چپ بدنــش بی حس 
بــه  را  او  کــه  بــود  شــب  اواخــر  شــد. 
بــا وجــود  امــا  بیمارســتان رســاندند 
تــاش پزشــکان شــرایط پیرمــرد هر 
لحظــه وخیم تــر می شــد و ســرانجام 
به کما رفت. بیمار 10 روز در  آی ســی 
یــو تحت مراقبت های ویــژه بود که با 
اختــال شــدید تنفســی و تغییر ریتم 
قلــب روبه رو و با تشــدید این شــرایط 

تسلیم مرگ شد.
ë شکایت از کادر درمانی

بــا مرگ »اکبــر«، فرزنــدان او که کادر 
درمانی و پزشــکان هر دو بیمارستان 
را مقصر می دانستند، از آنها شکایت 
ســوم  شــعبه  در  پرونــده  کردنــد. 
دادســرای جرایــم دارویی و پزشــکی 
تشــکیل شــد و به دســتور بازپرس در 
اختیــار پزشــکی قانونــی قــرار گرفت. 
در کمیســیون اول و دوم که به فاصله 
چنــد مــاه برگــزار شــد، اعضا پــس از 
بررســی شــواهد و مدارک و اظهارات 

گروه حوادث
زهره صفاری

خبرنگار

مرد امریکایی یک کیف چرمی در ایستگاه ایستگاه متروی لینکلن نیویورک پیدا 
کرد که 10 هزار دار پول نقد داخلش بود.

به گزارش سی ان ان، »ریچارد تاورنا« که کیف پول را پیدا کرده و به مأموران پلیس 
تحویل داده می گوید درون کیف یک یادداشــت نیز به زبان روسی وجود داشته 
اســت. پلیس نیویورک اعام کرد، پس از انجام تحقیقات روشن شده است که 
کیف متعلق به زنی روسی ساکن نیویورک بوده است که به طور تصادفی کیف را 

در ایستگاه مترو جا گذاشته بود. پلیس کیف را به صاحبش برگرداند.

مــادر انگلیســی برای خوشــحال کــردن فرزندانش 
برای آنها 350 هدیه خرید. این هدایا به قدری زیاد 
و باورنکردنی اســت که درخت کریســمس زیر آنها 

دفن شد. 
انتشــار تصاویر درخت کریســمس ایــن خانواده که 
زیــر هدایــا مخفــی شــده بــا واکنش های زیــادی در 

فضای مجازی روبه رو شد. 
به گزارش میرر، بســیاری از کاربران فضای مجازی 
اقــدام این مــادر را نوعی اســراف خواندند. به گفته 
منتقــدان تعــداد هدایا به حدی اســت کــه درخت 

کریسمس زیر هدایا دیده نمی شود. 
ایــن مــادر انگلیســی می گویــد بــرای خریــد هدایــا 
هــزاران پونــد هزینه کرده و 350 هدیــه خریده تا 3 
فرزندش را خوشــحال کنــد و تنها چیزی که برایش 
اهمیت دارد چهره خندان فرزندانش هنگام دیدن 

هدایاست. 

کیف 10 هزار داری در مترو

 حوادث 
جـــهان

آرزو کیهان
مترجم

 ان
 ان

سی

    

 حلقه ازدواج 
با دندان

 مرد معتاد 
همسرش را کشت

مرد امریکایی که همســر خود را بــا ضربات چاقو در 
آشــپزخانه به قتل رســانده و جســدش را در ســطل 

زباله رها کرده بود دستگیر شد.

تریگــر«  »جــوزف  متهــم  ســی ان ان،  گــزارش  بــه 
50 ساله ابتدا وانمود کرده بود که همسرش به دلیل 
تشــنج در آشــپزخانه زمین خورده اســت. اما پس 
از انجــام تحقیقات لــب به اعتراف گشــود و از قتل 

بی رحمانه همسرش پرده برداشت.

بنــا بر گزارش های پلیــس فلوریــدای امریکا، متهم 
مدتی اســت که به هروئیــن معتاد بــوده و به دلیل 
مشــکات مالی با همســرش اختــاف داشــته و به 

همین دلیل تصمیم به قتلش گرفته است. 

مــرد کانادایی بــا دندان عقلــش یک حلقــه ازدواج 
ساخت و از نامزدش خواستگاری کرد.

به گــزارش اســپوتنیک، این حلقه عجیــب ازدواج 
پیــدا  زیــادی  طرفــداران  اجتماعــی  شــبکه های  در 

کرده است.
داستان از این قرار است که مرد کانادایی با حلقه ای 
از دوســت دختــرش خواســتگاری کرد کــه به جای 

نگین، دندان عقل داماد در آن به کار رفته است.

 مرگ عجیب هزاران ماهی 
در برزیل

   

نمایشــگاه  در  امریکایــی  ســر  دو  مــار 
به  ســوئیس  »ویلنــوو«  خزنــدگان 

نمایش عموم درآمد.
به گزارش دیلی میل، این مار یکی 
از خزندگان دیدنی نمایشگاه بوده 

و نامش تام و جری است.
از  بیــش  خزنــدگان  نمایشــگاه  در 

200 خزنــده و موجــودات زهــردار وجود 
داشت.

 به گفتــه صاحب مــار، اینگونــه حیوانــات در اســارت می توانند تا 
30 سال زندگی کنند.

کشف اشه هزاران ماهی در دریاچه »رودریک دفریتس« 
ریودوژانیرو برزیل باعث وحشــت ســاکنان منطقه شــده 
است. به گزارش یاهو، به گفته کارشناسان این مرگ و میر 
ناشی از آلودگی یا نشت ماده سمی به درون دریاچه بوده 
است. کارشناسان می گویند این نخستین باری نیست که 
ماهی های این دریاچه جان خود را از دســت می دهند اما 
در رویدادهای قبلی محققان گرمای شدید را علت اصلی 

این حادثه دانسته اند.

نمایش مار دو سر

   

تمســاح 227 کیلوگرمی که با ورود به حیاط یک خانه باعث وحشت مردم شده 
بود با تاش مأموران سازمان حفاظت از حیات وحش شکار شد.

به گزارش گوود نیوز، برای شکار این تمساح دو ساعت وقت صرف شده و به دلیل 
وزن سنگینش به دام انداختن این حیوان بسیار سخت بوده است.

تمساح ها در فلوریدای امریکا همواره باعث وحشت ساکنان منطقه شده و با دور 
yشدن از زیستگاهشان خود را به مناطق مسکونی می رسانند.

a
h
o
o

طرفیــن، متخصــص طــب اورژانس 
و مســئول فنــی بیمارســتان اول را در 
مجمــوع به میــزان 10 درصــد مقصر 

شناختند.
بــا اعتــراض طرفین بــه ایــن نظریه، 
کمیسیون ســوم دی ماه سال بعد بار 
دیگر پرونده را مورد بررســی قرار داد 
و اعضــای کمیســیون 7 نفــره پــس از 
بررسی اقدامات درمانی و تشخیصی 
انجام گرفته اعــام کردند قصوری از 
سوی کادر درمانی انجام نشده است.

رأی  بــه  »اکبــر«  خانــواده  بــار  ایــن 
معتــرض شــدند و کمیســیون 9 نفره 
بررســی  از  پــس  اعضــا  شــد.  برگــزار 
پیشــین،  نظریه هــای  و  مــدارک 
آزمایشــگاه  در  بالینــی  بررســی های 
و اورژانــس بیمارســتان اول را کامــل 
ندانســته و اعــام کردنــد که پزشــک 
به دلیــل  اول  بیمارســتان  اورژانــس 
تأخیــر در درمــان بیمــار 80 ســاله به 
میزان 5 درصد مقصر مرگ او است. 
اما بــا توجه بــه اینکــه »اکبر« ســابقه 
بــه دیابــت  و  ســکته مغــزی داشــته 
و فشــار خــون نیــز مبتــا بــوده اســت 
پیشــگیری از مــرگ او اجتناب ناپذیــر 

بود.
صــدور  بــا  پرونــده  رأی،  ایــن  بــا 
بــرای  کیفرخواســت قصــور پزشــکی 
دادگاه   1043 شــعبه  بــه  رســیدگی 
کیفــری 2)مجتمــع شــهید قدوســی( 
به ریاســت قاضی محبوب افراسیاب 
ارســال شــد. قاضــی پرونــده نیز پس 
از بررســی شواهد و شــنیدن اظهارات 
طرفیــن، با اســتناد به آخریــن نظریه 
متخصــص  پزشــکی،  کمیســیون 
طــب اورژانــس بیمارســتان اول را به 
پرداخــت 10 میلیــون تومــان جــزای 
نقــدی جایگزین حبس و بهای ریالی 
5 درصــد دیــه کامــل مــرد مســلمان 

محکوم کردند.

گروه حوادث/ پســر جوان به اتهام اسیدپاشــی روی 
نامادری اش دستگیر شد.

***
به گــزارش خبرنــگار حــوادث »ایــران«، صبــح روز 
20 آذر وقــوع یــک اسیدپاشــی در خیابــان جهــاد 
بــه کانتــری 138 جنــت آباد اعام شــد. با حضور 
کــه  جوانــی  خانــم  حادثــه،  محــل  در  مأمــوران 
دســتانش سوخته بود مدعی شد یک موتورسوار از 
پشــت به او نزدیک شــده و در یک لحظه اقدام به 

پاشیدن اسید به سمت او کرده است.
با تشــکیل پرونده و ضمن هماهنگی با سرپرســت 
دادســرای ناحیــه 27 تهــران، پرونــده بــرای ادامه 
رســیدگی در اختیــار اداره شــانزدهم پلیس آگاهی 
تهــران بزرگ قــرار گرفت. زن جــوان در تحقیقات 
به کارآگاهان گفت: پســر شــوهرم به  نام »ســعید« 
21 ساله روی من اسید ریخت. چهره اش را ندیدم 
اما از روی ظاهر و هیکل و همچنین موتورسیکلتی 
کــه ســوار بــود او را شــناختم و اطمینــان دارم کــه 

اسیدپاشی توسط وی انجام شده است.
پــس از ایــن شــکایت، کارآگاهــان اداره شــانزدهم 
پلیس آگاهی با مراجعه به خانه سعید در منطقه 

جنــت آبــاد اطــاع پیدا کردنــد کــه وی همزمان با 
اسیدپاشی از تهران خارج شده و به یکی از شهرهای 
شمال غرب کشور رفته اســت. ردیابی های پلیسی 
برای دســتگیری ســعید در دســتور کار قرار داشت 
که ســرانجام کارآگاهــان اطاع پیدا کردند ســعید 
به تهران برگشــته اســت و در حــال حاضر در خانه 
یکــی از بســتگان نزدیــک خــود در خیابــان آفریقا 
مخفــی شــده اســت کــه بافاصلــه هماهنگی های 
ازم انجام و ســعید نیمه شــب یکم دی دســتگیر 
و بــه اداره شــانزدهم پلیــس آگاهی تهــران بزرگ 
منتقل شد. سعید پس از انتقال به اداره شانزدهم 
پلیــس آگاهــی منکر هرگونــه اقدام به اسیدپاشــی 
شــد و گفت: نامادری ام بواســطه اختاف حســاب 
مالــی اقــدام به طرح شــکایت از من کرده اســت و 
ایــن توطئــه او برای انتقام از من اســت. ســرهنگ 
کارآگاه علــی ولیپــور گــودرزی، معــاون مبــارزه بــا 
جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ، با اعام 
این خبر گفت: متهم پرونده با قرار قانونی از سوی 
مقــام قضایی و برای انجــام تحقیقات تکمیلی در 
اختیار اداره شــانزدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ 

قرار گرفته است.  

 اسیدپاشی
 روی نامادری 

350 هدیه برای کریسمس

وقوع ســونامی در بامداد یکشنبه در اندونزی 222 کشته در 
سواحل این کشور برجا گذاشته است. مقامات می گویند 
843 نفــر زخمــی و 30 نفــر هــم ناپدیــد شــده اند. در این 

سونامی مرگبار 400  خانه تخریب شده است.
گزارش های اولیه حکایت از آن دارد که فوران آتشفشــان 
کراکاتوا به وقوع زمین لرزه در بســتر دریا و هجوم ناگهانی 
امــواج ســهمگین بــه مناطق مســکونی در تاریکی شــب 
منجر شــده اســت. مناطق پاندگانگ، امپانگ جنوبی 
و سرانگ در کانون این حادثه هستند. مقامات پیش بینی 
می کننــد که تعداد کشــته ها و  زخمی ها افزایــش پیدا کند. 
تنگه سوندا بین دو جزیره جاوه در شرق و سوماترا در غرب 
اندونــزی واقع اســت و دریای جاوه در اقیانــوس آرام را به 
اقیانوس هند متصل می کند. اندونزی روی »حلقه آتش« 
اقیانــوس آرام که محل برخورد صفحات تکنوتیک زمین 
اســت قرار دارد. برخورد همین صفحات باعث زلزله ها و 

فعالیت های آتشفشانی می شود. 

222 کشته 
               در سونامی اندونزی 

شکار تمساح 227 کیلوگرمی

مقصران مرگ پدربزرگ 
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اخـــــــبار

قتل شوهر خواهر به بهانه ایجاد مزاحمت
گــروه حــوادث - معصومــه مرادپــور/ پســر جــوان کــه بــا 
همدســتی دوســتش، شــوهر خواهرش را به قتل رســانده 
و جســدش را در مزرعه کشــاورزی دفن کرده بودند صبح 
دیروز در شــعبه هفتم دادگاه کیفری استان تهران پای میز محاکمه ایستادند. 
بــه گزارش خبرنــگار حوادث »ایران«، رســیدگی به این پرونده از بهمن ســال 
94 به دنبــال ناپدید شــدن پســر جوانی به نام حمید شــروع شــد. خیلی طول 
نکشــید که جسد حمید در یک مزرعه کشــاورزی در ورامین کشف شد. راز این 
پرونــده زمانی لو رفت که کارآگاهان جنایی خط تلفن همراه مقتول را ردیابی 
کردند و به برادرزن مقتول ظنین شــدند. فرید در نخســتین اظهاراتش گفت: 
ماجرا از وقتی شروع شد که حمید خواهرم را عقد کرد ما در شهرستان زندگی 
می کردیــم و بــا هــم بچــه محــل بودیم امــا حمید هــر از چند گاهی مشــروب 
می خورد و تعادل رفتاری نداشــت. به همین خاطر به خانه ما می آمد و داد و 
فریاد و آبروریزی راه می انداخت. همه ما از دست او و مزاحمت هایش خسته 

شده بودیم تا اینکه تصمیم گرفتم با همدستی دوستم یونس او را بکشیم.
یونس که بعد از اعترافات فرید دســتگیر شــده بود در بازجویی ها گفت: پدرو 
مــادر حمیــد از هم جدا شــده بودند او همیشــه در خانــه ما بود و مــادرم به او 
خیلــی محبــت می کرد اما وقتی فهمیــدم به مادرم توهین کــرده کینه بدی از 
او بــه دل گرفتم. رفتارهای پرخاشــگرانه او بیشــتر و بیشــتر شــده بــود، با فرید 
نقشــه کشــیدیم و او را از مایر به تهران کشــیدیم ما در یــک کارگاه در ورامین 
کار می کردیــم وقتی به تهران آمــد او را با خودرو به بیابان های خلوت ورامین 
بردیم و کشــتیم بعد جســدش را در همان مزرعه که خاک نرمی هم داشــت 
دفــن کردیم. پس از اعتراف های عامان جنایت صبح دیروز این دو متهم به 
اتهام قتل در شعبه هفتم دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی کیخا و 

با حضور یک مستشار پای میز محاکمه ایستادند.
اولیای دم در ابتدای جلسه خواستار قصاص متهم شدند. پدر مقتول در دادگاه 
ادعا کرد بارها پیامک های تهدید آمیز دو متهم را در گوشی پسرش دیده است. 
سپس فرید در جایگاه ایستاد و اتهام مباشرت در قتل و جنایت بر میت را قبول 
کرد او گفت مقتول باعث ســلب آســایش خانواده من شــده بود. پــس از پایان 

اظهارات هر دو متهم قضات برای صدور حکم وارد شور شدند.

خرید و فروش دارو در فضای مجازی ممنوع
گروه حوادث/ انتشار آگهی خرید و فروش دارو در فضای مجازی جرم است.

ســرهنگ تورج کاظمی - رئیس پلیس فتای تهران بزرگ- با بیان این مطلب 
گفــت: بر اســاس قانون، خریــد و فروش محصوات دارویــی در فضای مجازی 

عملی مجرمانه بوده و با آن برخورد خواهد شد.
وی با بیان اینکه برای تهیه دارو باید به مراکز مجاز در داروخانه ها مراجعه شود، 
اظهارکرد: در مواردی دیده شــده که افراد سودجو با تبلیغ و فروش محصوات 
دارویی در فضای مجازی اقدام به کاهبرداری از شــهروندان کرده اند. عاوه بر 
کاهبرداری احتمال اینکه داروهایی که به دســت مصرف کننده می رسد  تاریخ 
مصرف گذشــته یا غیرمجاز و تقلبی باشــد نیز وجود دارد بــه همین دلیل ازم 

است که دارو از مراکز مجاز و زیرنظر پزشک تهیه شود.
رئیــس پلیس فتای تهران بــزرگ با بیان اینکه پلیس با مــواردی مانند فروش 
داروهای بدنسازی، داروی بیماران خاص، داروهای تقویتی، داروهای نایاب و... 
برخورد کرده اســت، اظهارکرد: عاوه بر آن تیم های رصد پلیس نیز در صورت 

مواجه شدن با چنین تخلفی با آن برخورد خواهند کرد.

گــروه حــوادث/ پســر عاشــق پیشــه وقتی 
دریافــت دختــر مــورد عاقــه اش قصــد 
ازدواج بــا مباشــر پدرش را دارد ســناریوی 
ربــودن خواســتگار را اجــرا کرد.به گــزارش 
خبرنــگار جنایــی »ایــران«، چنــد روز قبل 
یک خــودروی مدل بــاا مقابل کارواشــی 
در غــرب تهــران توقــف کــرد. سرنشــینان 
تــا  خواســتند  کارواش  کارگــر  از  خــودرو 
شاهین- مباشر صاحب کارواش- را صدا 
بزند. شاهین به محض اینکه به خودروی 
مردان ناشناس نزدیک شد سه نفر از آنان 
پیاده شــده و مــرد جوان را داخل ماشــین 

انداخته و به راه افتادند.
چک سه میلیاردی

را  ناشــناس چشــم های شــاهین  مــردان 
بستند و او را زیر صندلی انداختند. دقایقی 
بعد خودرو متوقف شــد و مــردان آدم ربا 
شاهین را به ساختمانی برده و با آسانسور 
به طبقه چهارم رفتند. پس از ورود به یک 
آپارتمــان وی را روی صندلــی طناب پیچ 
کــرده و تهدیدها شــروع شــد. آنها بــه زور 

یک فقره چک به مبلــغ 3 میلیارد تومان 
از شاهین گرفتند. سپس یکی از ربایندگان 
گفت: باید دســت از سر فرشته  برداری در 
غیر این صورت چک را به اجرا می گذاریم 
و تــو را بــه زنــدان می اندازیــم. ایــن را هم 
بگوییم که خانواده ات شناســایی شده اند 
اگر دلت نمی خواهد بایی ســر پدر و مادر 
پیرت بیاید بهتر اســت که از فکر ازدواج با 

فرشته بیرون بیایی.
گزارش یک آدم ربایی

در حالــی کــه ســاعتی از ایــن آدم ربایــی 
بــا  بــود دختــر جوانــی هراســان  گذشــته 
پلیــس تمــاس گرفــت و از ربــوده شــدن 
مباشــر پدرش خبر داد. او گفت: لحظاتی 
قبــل خودرویی بــا چهار سرنشــین مقابل 
کارواش پــدرم توقــف کــرد و سرنشــینان 
خودرو، شاهین را داخل ماشین انداختند 
راننــده  چهــره  داد:  ادامــه  بردنــد.او  و 
خودرو برایم آشــنا بود. تصــور می کنم که 
خواستگار قبلی ام سعید باشد. پدر سعید 
نمایشگاه دار است و پدر من هم کارواش 

دارد و بواسطه کارشان باهم آشنا شده اند. 
مدتی قبل پــدرم از من خواســت متنی را 
در تلگــرام برای ســعید بفرســتم. همین 
مســأله باعث آشــنایی من وســعید شــد. 
مدتی از این آشنایی گذشته بود که متوجه 
رفتارهــای نامناســب ســعید شــدم بــرای 
همیــن تصمیم گرفتــم که بــه رابطه مان 
پایان دهم. اما ســعید دســت بــردار نبود 
و مــدام ابراز عاقه می کــرد اما جواب من 
منفی بود تا اینکه شاهین - مباشر پدرم- 
چند روز قبل از من خواستگاری کرد و من 
برای اینکه سعید دست از سرم بردارد این 
موضــوع را به او گفتم کــه خیلی عصبانی 

شد.
دستگیری آدم ربایان

به دنبــال گــزارش دختــر جــوان تحقیقــات 
بافاصله از سوی کارآگاهان پلیس آغاز شد. 
در نخســتین گام کارآگاهان به ســراغ سعید 
رفته اما او در خانه اش نبود. سه ساعت بعد 
از این گزارش دختر جوان بار دیگر با پلیس 
تماس گرفت و از آزادی خواســتگارش خبر 

داد.در ادامه تحقیقات نیز کارآگاهان موفق 
به دســتگیری سعید و ســه دوستش شدند. 
پســر جوان که خــود را در دام پلیس می دید 
در تحقیقات گفت: فرشــته را خیلی دوست 
داشتم و نمی توانستم از عشق او بگذرم. اما 
چند وقتی بود که رفتارهایش نشــان می داد 

فرد دیگری وارد زندگی اش شده است. 
در آخرین تماس، فرشــته آب پاکی را روی 
دســتم ریخت و گفت می خواهد با مباشر 
پــدرش ازدواج کنــد. پســر خــوش تیــپ و 
جوانــی که وضع مالی خوبی داشــت. باید 
او را از ســر راه برمی داشــتم بــرای همیــن 
تصمیــم گرفتــم او را بربایــم و تهدیــدش 
کنــم. موضوع را با ســه نفر از دوســتانم در 
میان گذاشتم و آنها هم که ماجرای عشق 
و عاشقی مرا می دانستند بدون آنکه پولی 
دریافــت کننــد فقــط بــرای رفاقــت با من 
همــراه شــدند.متهم و همدســتانش پس 
از اعتــراف بــا قرار بازداشــت موقــت روانه 
زندان شــده و تحقیقــات در این خصوص 

ادامه دارد.

ربودن مباشر پولدار به جرم خواستگاری

در حالــی کــه تحقیقات بــرای رمزگشــایی از 
مرگ این پسر نوجوان ادامه داشت مشخص 
شد آرش به علت خوردن قرص ترامادول در 
بیمارستان بستری است. از آنجا که این پسر 
می توانســت راز مرگ پرهام را فاش کند وی 
پــس از ترخیص از بیمارســتان به دادســرای 
جنایــی رفت و تحــت بازجویی قــرار گرفت.

وی به بازپرس مدیر روســتا از شــعبه ششــم 

دادسرای امور جنایی تهران گفت: شب قبل 
از حادثــه پرهام به من پیــام داد که از زندگی 
خســته شــده و تصمیم بــه خودکشــی دارد. 
او از من پرســید کــه در ایــن کار او را همراهی 
می کنــم یا نه. مــن هم به خاطــر اختافاتی 
که با خانواده ام داشــتم و همچنین شکست 
عشــقی کــه بــه تازگــی خــورده بــودم از ایــن 
پیشنهادش استقبال کردم.او ادامه داد: قرار 

شــد فردا صبح مقابل مغــازه ای در نزدیکی 
مدرســه همدیگــر را ببینیــم. بعد بــه پارک 
رفتیــم و قــرص ترامــادول خوردیم. شــنیده 
بودم که الکل باعث مرگ می شــود و ما بعد 
از مصــرف قــرص الــکل خوردیــم. بی حــال 
شــده بودیــم و همدیگر را صــدا می زدیم که 
یــک دفعه پرهام تعادلش را از دســت داد و 
از صندلی روی زمین افتاد. نبضش را گرفتم 

مرده بود. گوشی تلفنش را برداشتم تا کسی 
آن را سرقت نکند نمی خواستم بمیرم بعد از 
آن خودم را به بیمارستان رساندم. اورژانس 
هــم با پدرم تماس گرفت و به او خبر دادند.

باتوجه به اینکه آرش 17 سال داشت بازپرس 
جنایی پرونــده او را با قرار عدم صاحیت به 
دادســرای ویــژه اطفال فرســتاد تا تحقیقات 

بیشتر از وی انجام شود.

رمزگشایی از مرگ پسر دانش آموز
گروه حوادث/ راز مرگ پســر دانش آموز در شــرق تهران با اظهارات 
دوســتش فاش شــد.به گزارش خبرنــگار جنایی »ایران«، ســاعت 
11 صبح پنجشــنبه 24 آذر رهگذران جســد پســر جوانی را در یکی از 
بوســتان های تهرانپارس پیدا کردند. پس از شناســایی هویت پســر 
17 ساله خانواده وی مدعی شــدند پسرشان به نام پرهام روز قبل به 
مادرش پیام داده که با معلمشــان بحث کرده و همراه با دوســتش 
آرش از مدرســه خارج شــده اســت . اما دیگر خبری از او نداشتند تا 

اینکه جسدش را پیدا کردند.

نقشه داماد برای سرقت از 
خانه مادرزن

گروه حوادث/ داماد کینه جو که برای سرقت از خانه مادرزنش دو 
مرد را اجیر کرده بود تصور نمی کرد که آنها سرش کاه بگذارند.

به گــزارش خبرنگار جنایی »ایــران«، چندی قبل زن میانســالی با 
پلیــس تمــاس گرفــت و از ســرقت 100 میلیونی از خانــه اش خبر 
داد. وی گفــت: ســاعتی قبــل زنــگ خانه ام بــه صدا درآمــد. مرد 
ناشناســی از من خواســت مقابل در بروم تا بســته هدیه را تحویل 
بگیــرم. به محــض اینکه در را باز کردم دو مرد وارد خانه شــدند و 
دست و پاهای مرا بستند. آنها تهدید کردند که اگر حرفی بزنم مرا 
می کشند. بعد به سراغ گاوصندوق رفته و 100 میلیون تومان پول 
و وســایل باارزش دیگــری که داخل خانه بود را به ســرقت بردند. 

مردان ناشناس می دانستند من پول ها را کجا نگهداری می کنم.
باتوجه به گفته های زن میانســال فرضیه آشــنا بودن سارقان قوت 
گرفــت. در ادامــه بررســی ها و بازبینــی دوربیــن مداربســته اطراف 
خانه ویایی آنها به خودروی پرایدی مشــکوک شدند که در مقابل 
خانه زن میانســال پارک شــده بود. با بررسی شــماره پاک خودرو 
مشخص شد که خودرو متعلق به داماد این زن است.بدین ترتیب 
مرد جوان بازداشت شد و در تحقیقات گفت: مادرزنم وضع مالی 
خوبــی دارد و بعــد از مــرگ شــوهرش همــه اموال طبق خواســته 
پدرزنــم در اختیــار او قرار گرفت. من وضع مالی خوبی نداشــتم و 
کلی بدهی داشــتم. چندین بار پیشنهاد دادم که ارثیه میلیاردی را 
بین دختران و پســرانش تقســیم کند اما او مدعی بــود تا زمانی که 
زنده است کسی حق استفاده از ارثیه را ندارد. برای همین تصمیم 
بــه ســرقت از او گرفتــم و بــه دو نفر از دوســتانم گفتم این ســرقت 
را انجــام دهنــد. آنها بــه دروغ به من گفتند از خانــه مادرزنم پولی 
سرقت نکردند. ولی من بعداً متوجه شدم که آنها به من رو دست 
زده و 100 میلیون تومانی که سرقت کرده بودند را برداشته اند. حاا 
هــم از آنها خبری ندارم.با اعترافات دامــاد جوان، تحقیقات برای 

دستگیری دو همدست او ادامه دارد.



بــا وجــود اینکــه لرســتان، اســتان کشــاورزی 
به شمار می رود، اما 75 درصد اراضی زراعی 
آن به صــورت دیم کشــت می شــود و همواره 
زراعت آن به نوعی وابســته بــه میزان بارش 
اســت. متأســفانه در ســال زراعی گذشته، به 
علت تداوم خشکسالی و پراکنش نامناسب 
بــارش شــرایطی بــرای زراعت لرســتان رقم 
خورد که کشــاورزان با مشــکات زیادی برای 
تأمین آب اراضی کشــاورزی روبه رو شــدند تا 
جایی که مخزن سدهای »ایوشان« در نزدیکی 
خــرم آباد و »مروک«درنزدیکــی دورود برای 
تأمیــن آب اراضــی پایین دســت این ســدها 
رهاســازی شد و ســطح آب در سد ایوشان به 
حجم مرده رســید. در ســال زراعی جاری نیز 
این نگرانی تا مدت ها همراه کشــاورزان بود، 
اما روند مناسب بارش ها توانسته تا حدودی 

خیال کشاورزان را راحت کند.
ë افزایش 450 درصدی میزان بارش

ایــن در حالی اســت که در ســال زراعی 
جــاری تــا هفته گذشــته )سه شــنبه 27 آذر 
طــور  بــه  لرســتان  در  بــارش  ماه(میــزان 
میانگیــن 283 میلیمتر بــوده و با توجه به 
اینکه پراکنش آن نیز مناسب بوده، شرایط 

مناسبی برای کشت دیم فراهم است.

»محمد ناصر هاشمی« مدیر کل اداره 
هواشناسی لرســتان در گفت و گو با »ایران« 
تصریــح کــرد: ایــن میــزان بــارش نســبت 
بــه مــدت مشــابه در ســال زراعی گذشــته 
450 درصد و نسبت به بلندمدت از افزایش 
85 درصدی برخوردار بوده اســت. در سال 
زراعی جاری لرستان از لحاظ میزان بارش 
پس از اســتان های گیان، ایام و کهگیلویه 
و بویــر احمــد در رده چهارم قــرار دارد. این 
در حالــی اســت که در میانگیــن بلندمدت 
لرستان معمواً در جایگاه ششمین استان 
پربــارش قــرار دارد. هاشــمی تصریح کرد: 
در کل ســال زراعی گذشته، لرستان به طور 
میانگیــن 460 میلیمتــر بــارش دریافــت 
کــرد که برای ســال زراعی جاری پیش بینی 

می شود این میزان به 520 میلیمتر برسد.
انتظــار داریــم در  وی گفــت: هرچنــد 
فصل زمســتان در لرســتان کمتــر از فصل 
پاییز بارش داشــته باشــیم، اما در مجموع 
می توان گفت بارش های زمســتانی استان 

در حد نرمال خواهد بود.
ë  بارش های مناســب به نگرانی مان برای

کشت دیم پایان داد
در همیــن حــال، »عبدالرضــا بــازدار« 
رئیــس ســازمان جهاد کشــاورزی لرســتان 
نیــز در گفت و گــو با »ایــران« تصریــح کرد: 
از800 هزار هکتار سطح زیر کشت کشاورزی 

اســتان بیــش از 75 در صــد آن بــه  صورت 
دیم کشت می شود. سطح زیر کشت گندم 
و جو در اســتان 340 هزار هکتار اســت که از 
این میزان 190 هزار هکتــار گندم دیم و 100 
هــزار هکتــار جو دیــم اســت. بــازدار افزود: 
خوشبختانه در ســال زراعی جاری به دلیل 
بارش خــوب و از آن مهم تر پراکنش)زمان 
بــارش( مناســب شــرایط خوبــی بویــژه در 
اراضی دیم داریم و نگرانی کشاورزان بابت 
کمبــود بــارش در ابتــدای ســال زراعی رفع 

شده اســت. البته این بدان معنا نیست که 
صرفه جویی در بخش کشاورزی ازم نیست 
و امیدواریــم کشــاورزان مــا را در این زمینه 
یاری کننــد. بازدار خاطرنشــان کــرد: با این 
میزان بارش که تاکنون داشته ایم خیالمان 
برای کشــت محصوات زراعی تا فروردین 
مــاه ســال 98 راحــت اســت و فعــاً جــای 
نگرانی وجود ندارد. به گفته وی کشــاورزان 
لرســتانی در ســال زراعی گذشته در بخش 
زراعــت دیــم متحمل خســارت ســنگینی 

شــدند و در برخی مناطق، کشت دیم از 20 
تــا 100 درصد از بین رفت. رئیس ســازمان 
جهاد کشــاورزی لرستان تأکید کرد: در سال 
گذشــته میزان تولیــدات بخش کشــاورزی 
لرســتان به 2 میلیون و 200 هزار تن رسیده 
بود. وی با اشاره به اینکه در لرستان قسمت 
اعظــم محصــوات به صــورت دیــم تولید 
می شود، افزود: افزایش اراضی آبی و رفتن 
به سوی استفاده از آبیاری نوین از مهم ترین 

برنامه های بخش کشاورزی لرستان است.

ë  افزایــش نیــم متــری ســطح آب های 
زیرزمینی لرستان

از سوی دیگر »رضا میرزایی« مدیرعامل 
در  نیــز  لرســتان  منطقــه ای  آب  شــرکت 
گفت و گــو بــا »ایــران« اعــام کــرد: به دنبال 
بارندگی های خوب مناسب پاییزی در استان 
سطح آب سفره های آبرفتی در برخی نقاط 
حــدود 3 متر افزایش پیدا کرده ولی به طور 
میانگیــن آب آبخوان هــای آبرفتــی اســتان 
حدود نیم متر باا آمده است. وی همچنین 
در خصوص تأثیر بارندگی های اخیر بر روند 
آبدهی چشــمه ها و قنوات اســتان لرســتان 
تأکیــد کرد: آبدهی همه چشــمه ها و قنوات 
به نحو چشمگیری افزایش یافته و بر اساس 
آخریــن انــدازه گیری های انجام شــده دبی 
چشــمه ها و قنــوات بیــن 80 تــا 100 درصد 
افزایش یافته اســت. به عنوان مثال آبدهی 
چشــمه های فصلی ســرداب کیــو و گرداب 
سنگی خرم آباد از صفر به 1050 و 270 لیتر 
در ثانیه افزایش یافته است. میرزایی افزود: 
استان لرستان به لحاظ قرار گرفتن در زاگرس 
میانی و متوسط باای بارندگی ساانه یکی از 
اســتان های تولید کننده آب اســت و مشکل 
ما در خصوص تأمین آب شــرب، کشاورزی 
و صنعــت در واقــع کمبود بارش نیســت و 
لذا مشکل ما کمبود تخصیص آب و نبودن 

تأسیسات ذخیره سازی است. 

  »رضــا عــوض  پــور«، رئیــس ســازمان برنامــه  و بودجــه 
اســتان بوشــهر گفت: با پیگیری های صورت گرفتــه 2 هزار 
و 100 میلیــارد ریــال از اعتبــارات ســفر دی مــاه ســال 93 

رئیس جمهوری و هیأت دولت به این استان تخصیص یافت.

    »یداه علیزاده«، مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهر کرمان 
از کاشــت 7 هزار و 700 نهال فصلی و دائمی در ســطح شــهر در آذر ماه امســال 

خبر داد.

    عملیــات اجرایــی ســاخت بیمارســتان ۵۴0 تخت خوابــی چابهــار با حضور 
»حسن قاضی زاده هاشمی« وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی آغاز شد.

    بــه گفته »خداداد پاشــی«، معــاون عملیات دریایی بنادر غــرب هرمزگان، 
بندرهای چارک و آفتاب درغرب اســتان به دلیل نامساعد شدن شرایط جوی تا 

امروز دوشنبه سوم دی ماه تعطیل است.

    »امین باقری«، فرماندار ریگان گفت: با راه اندازی نخستین کلینیک تخصصی 
در این شهر 4 پزشک متخصص خدمات درمانی به مردم را آغاز کردند.

    »سیدمصطفی ابراهیمی«، مدیر پشتیبانی امور دام مازندران گفت: بیش از 
یکهزار و 120 تن گوشت منجمد و گرم تاکنون در استان توزیع شده است.

    »مجیــد الهــی راد«، مدیــرکل کمیتــه امــداد خراســان شــمالی از پرداخــت 
12 میلیــارد و ۴00 میلیــون تومــان تســهیات قرض الحســنه بــه مددجویــان و 

نیازمندان این استان خبر داد.

    ســردار »مهــدی معصوم بیگی«، فرمانده انتظامی اســتان اصفهان گفت: 
برای نخســتین بار در کشور، پژوهشــگران فرماندهی انتظامی اصفهان جلیقه 
ایربــگ دار با هــدف کاهش تلفات جانی موتورســواران و آلودگــی هوا طراحی 

کرده و ساختند.

    »مجتبی بیرانوند«، دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر لرستان گفت: 
از ظرفیت دهیاران و شــوراهای اسامی برای مقابله با مواد مخدر در این استان 

استفاده می شود.

    »فریدون دری«، رئیس اداره منابع آب منطقه ای اردستان گفت: 2۵0 حلقه 
چاه غیرمجاز در سطح این شهرستان شناسایی و برای آنها پرونده تشکیل شده 

است. 

 بازدید ۲۸هزار گردشگر خارجی 

از روستای تاریخی ابیانه
بیش از 28هزار گردشگر خارجی در 9ماهه امسال از روستای 

تاریخی ابیانه بازدید کردند.
به گــزارش خبرگزاری صداوســیما، »حســین یــزدان مهر« 
رئیــس اداره میــراث فرهنگی نطنــز گفت: این گردشــگران از بیــش از ۴0ملیت 
مختلف از کشــورهای اروپایی و شــرق آسیا مانند اسپانیا، فرانســه، ایتالیا و چین 
بوده اند. به گفته وی ابیانه سال1354 به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده 
و هم اکنون در آستانه ثبت جهانی است. ابیانه یکی از روستاهای نطنزاست که در 

فاصله 35کیلومتری مرکز این شهرستان قرار دارد.

راه اندازی 166 فروشگاه اینترنتی در چهارمحال و 
بختیاری

درســال جــاری تاکنون 166 فروشــگاه اینترنتی در اســتان چهارمحــال و بختیاری 
راه اندازی شده است.

به گزارش مهر، »ســیدنعیم امامی« رئیس ســازمان صنعت، معــدن و تجارت 
چهارمحال و بختیاری گفت: با بهره گیری از فضای مجازی برای توســعه کســب 
و کار، فروشــگاه های اینترنتی در استان ساماندهی شده اند.  وی خاطرنشان کرد: 
فضای مجازی یکی از ظرفیت های مهم اشتغالزا در سطح استان به شمار می رود.

از سر گیری تردد قطار در کرمانشاه
تردد قطار کرمانشاه - تهران که به دلیل برخی تعمیرات متوقف شده بود از فردا 

از سر گرفته می شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و ســیما، »مهرداد ســااری«معاون عمرانی استانداری 
کرمانشــاه با اشــاره به اینکه از دیروز فروش بلیت آغاز شــده، افزود: پس از انجام 
تعمیرات و معاینات فنی توســط کمیسیون ایمنی و تأیید فنی خطوط در استان 
دیگر مشکلی برای تردد قطار وجود ندارد. در این راستا مسافران می توانند از طریق 

این خط ریلی به تهران و مشهد سفر کنند.

سرریز سد »کنگیر« در ایوان
با توجه به ورودی آب ناشی از بارش های مطلوب اواخر پاییز حجم آب سد کنگیر 
ایوان تکمیل و سرریز شد. »احسان یارمحمدی«، معاون حفاظت و بهره برداری 
شــرکت آب منطقــه ای ایــام در گفت و گــو با ایرنا اظهار داشــت: حجم کلی ســد 
»کنگیر« 19 میلیون مترمکعب است که تا قبل از بارندگی های پایانی پاییز 4 میلیون 
متر مکعب تا سرریز شدن فاصله داشت. در بارندگی های مطلوب هفته گذشته 
حجم کلی این سد تکمیل و سرریز کرد. یارمحمدی با اشاره به وضعیت آب سد 
ایام گفت: حجم کلی سد ایام 64 میلیون مترمکعب است که در بارندگی های 

قبلی آبان ماه امسال حجم این سد تکمیل و سرریز کرد.

همایش ملی توسعه گردشگری با حضور 7 استان
گروه ایران زمین/ برای اولین بار در کشور، همایش ملی توسعه گردشگری در اسفند 

ماه امسال با حضور 7 استان ساحلی در سیستان و بلوچستان برگزار می شود.
»علیرضــا جالزایــی«،  مدیــرکل میــراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دســتی 
سیســتان و بلوچســتان اظهار داشــت: این همایش به عنــوان یک رویــداد بزرگ 
گردشــگری در کشــور به ثبت رســیده اســت. جالزایی ادامه داد: در حاشــیه این 
همایش اولین نمایشگاه توســعه توانمندی های بازی های ساحلی و تأثیر گذار با 
رایزنی کشورهای حوزه خلیج فارس برگزار می شود. بیش از 300 نوع گردشگری 
در دنیا شــناخته شده که یک سوم آن در سیستان و بلوچستان دیده می شود. وی 
با اشاره به ظرفیت های گردشگری استان خاطرنشان کرد: باید از محرومیت های 
این استان به عنوان یک مزیت برای توسعه میراث فرهنگی و صنایع دستی بخوبی 
اســتفاده کنیم. باا بودن ضریب امنیت در ســال های اخیر در اســتان سبب شده 
گردشــگران خارجی زیادی به این منطقه سفر و از جاذبه ها و آثار تاریخی منطقه 
بازدید کنند. مدیرکل میراث فرهنگی استان تصریح کرد: اگر چه سند چشم انداز 
گردشگری استان یک بار بازبینی شده اما می طلبد دستگاه های متولی پیشنهادها 

و نظرات خود را برای رفع اشکاات آن انعکاس دهند.

کرمانشاه، زمین خواری ندارد
بــا وجــود مــوارد بی شــمار زمین خــواری در سراســر کشــور، 
مسئوان استان کرمانشاه می گویند در سال های اخیر موردی 

از زمین خواری در این استان مشاهده نشده است.
به گزارش مهر، »خسرو شهبازی« رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه 
افزود: البته ممکن است موارد جزئی از زمین خواری در عرصه های منابع طبیعی 
دیده شــده باشــد. وی با اشــاره به اینکه واگذاری زمین به صورت قانونی با زمین 
خواری متفاوت است، تصریح کرد: دراراضی که به صورت قانونی واگذار می شوند 
اگر سه بار متوالی گزارشی از پیشرفت کار برای طرح در نظر گرفته شده ارائه نشود، 

زمین خلع ید می شود.

مازندران ،پایلوت ساخت مسکن اجتماعی در کشور
استان مازندران به عنوان پایلوت ساخت مسکن اجتماعی در کشور انتخاب شد.
بــه گــزارش خبرگــزاری صــدا و ســیما، »ســیدمحمد نظــری«، مدیــر کل راه و 
شهرسازی مازندران گفت: با اباغ آیین نامه اجرایی، این استان آمادگی ساخت 
10 هزار واحد مسکن اجتماعی شامل افراد زیر پوشش کمیته امداد، بهزیستی 

و اقشار کم درآمد را دارد.
وی با اشاره به ساخت نیمه کاره مسکن مهر در مازندران افزود: حدود 48 هزار 
مســکن مهر در مازنــدران وجــود دارد و تاکنون 42 هزار واحد ســاخته و تحویل 

متقاضیان شده است.
نظری با بیان اینکه از 6 هزار واحد باقی مانده، بیش از هزار و 370 واحد مسکن 
مهــر در ایــام اه دهه مبارک فجر امســال به بهره برداری می رســد، از ســاخت 
2 هــزار و 400 واحد مســکن مهــر در حال اجرا و واگذاری حــدود 40 درصد آن تا 

6 ماه آینده به مردم خبر داد.

برداشت فیل ماهی برای نخستین بار در هرمزگان
بــرای نخســتین بار در هرمــزگان در قالب طــرح نمونه اســتخرهای ذخیره آب 

کشاورزی، ماهی خاویاری برداشت شد.
به گزارش ایرنا، »عبدالرســول دریایی«، معاون آبزی پروری شــیات هرمزگان 
اظهار داشــت: میزان ماهی خاویاری برداشــت شــده 1.5 تن از گونه فیل ماهی 
اســت که از 2 استخر ذخیره آب کشاورزی واقع در دشت »گلروئیه« و »جائین« 
شهرســتان حاجی آباد برداشــت شــد. ایــن میزان ماهــی با میانگیــن وزن های 
12 کیلوگرم و مدت زمان پرورش 2 سال و 3ماه و وزن 5کیلوگرم و مدت پرورش 

یک سال و 4 ماه برداشت و به مقصد کشور روسیه صادر شده است.
دریایی با بیان اینکه معمواً ماهیان خاویاری به نام اســتان های شــمال کشــور 
و دریای خزر شــناخته می شــوند، گفت: خوشبختانه به همت شیات استان در 
جنوب کشــور و هرمزگان ماهی خاویاری گونه فیل ماهی در شرایط طبیعی و با 

بهترین رشد و کیفیت گوشت در استخرهای کشاورزی در حال پرورش است.
وی اظهارداشــت: پــرورش ماهــی خاویــاری در هرمــزگان می توانــد در کنــار 
فعالیت های کشاورزی و تنها با استفاده از آب مورد استفاده جهت آبیاری باغ ها 
انجــام شــود که عاوه بــر افزایش بهره وری باعــث غنی تر شــدن آب و افزایش 

محصول، ایجاد اشتغال در مناطق روستایی و ارز آوری خواهد شد.

تدوین طرح جامع بازسازی بازار تاریخی اراک
برای نخســتین بار نقشــه برداری کامل بازار اراک در حال انجام اســت و بزودی 

طرح جامع مرمت و بازسازی این مجموعه تاریخی تدوین می شود.
به گزارش مهر ،»علیرضا ایزدی« مدیرکل میراث فرهنگی استان مرکزی گفت: 
مجموعــه 1۴ هکتــاری بازار تاریخی اراک بواســطه عظمت ســاختاری و شــکوه 
تاریخی، برنامه ای اساسی و جامع را برای مرمت و احیا می طلبد، زیرا نمی توان 

با برنامه های منفرد و مقطعی، امیدی به حفظ اصولی این مجموعه داشت.
وی با اشــاره به پیشــرفت 70 درصدی نقشه برداری بازار اراک گفت: پیش بینی 
ما این اســت که تا اواسط بهمن ماه نقشــه برداری این مجموعه به پایان برسد 
تا اولین نقشــه به روز و با مشــخصات کامل بازار تهیه شــود. همچنین پوشــش 
بــام بازار بــا کلیه عوارض و بویژه شــیب  بندی ها در این نقشــه برداری تعیین و 

مشخص می شود.
ë بهره مندی فرهنگیان کردستان از مزایای مناطق جنگی و عملیاتی

حق مناطق جنگی و عملیاتی برای فرهنگیان شهرستان های مختلف کردستان 
با پیگیری های نمایندگان مجلس و مصوبه دولت تا پایان دی ماه امسال اعمال 

می شود.
»سیداحسن علوی«، نماینده مردم شهرستان های سنندج، کامیاران و دیواندره 
در گفت و گو با ایرنا اظهار داشت: پیش از این، حق مناطق مرزی برای فرهنگیان 
شهرستان های سقز، بانه و مریوان اعمال شد و سایر شهرستان های استان از این 
حــق بی بهره بودند. با پیگیری های نمایندگان مجلــس و مصوبه دولت از دی 
ماه امسال حق مناطق جنگی نیز برای فرهنگیان شاغل در سایر شهرستان های 
اســتان از جمله سنندج، دیواندره و کامیاران نیز اعمال می شود. بر این اساس، 
از دی ماه امسال برخی از شهرستان های استان همزمان با 4 استان آذربایجان 
غربی، ایام، کرمانشاه و خوزستان حق مناطق جنگی و عملیاتی و برخی حق 

مناطق مرزی دریافت می کنند. 
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اخــــــبار

رفع نگرانی کشاورزان لرستانی برای تأمین آب 

بیمارســتان شــهدای ســرپل ذهاب کــه 
در جریان زلزله ســال گذشته کرمانشاه 
آســیب فراوانــی دیــده بود بازســازی و 
مقاوم ســازی شــده و روز پنجشــنبه بــا 
حضور وزیر بهداشــت بــه بهره برداری 

مجدد می رسد.
شــبکه  رئیــس  طهماســبی«،  »مازیــار 
در  ســرپل ذهاب  درمــان  و  بهداشــت 
داشــت:  اظهــار  تســنیم  بــا  گفت و گــو 
بیمارســتان ســرپل ذهاب به دنبال یک 

گذشــته  ســال  یــک   در  و  جهــادی  کار 
بــا صــرف هزینــه 10 میلیــارد تومانــی 

مقاوم سازی شده است.
درمــان  و  بهداشــت  شــبکه  رئیــس 
روز  ســفر  بــه  اشــاره  بــا  ســرپل ذهاب 
پنجشــنبه وزیر بهداشت به این استان، 
افزود: قرار اســت در این ســفر عاوه بر 
این بیمارستان بازسازی شده، 40 طرح 
دیگــر نیز با حضور »حســن قاضی زاده 
هاشــمی« در شهرســتان های مختلف 

استان به بهره برداری برسد.
ایــن مقــام مســئول با بیــان اینکــه این 
بیمارستان در زلزله اخیر خسارت جدی 
دیــده بــود، افزود: بــرای بهبود شــرایط 
بهداشــتی – درمانــی اســتان جمعی از 
خیران کاشانی یک بیمارستان دیگر نیز 
در کنار بیمارستان شهدای سرپل ذهاب 
در دست ساخت دارند. این بیمارستان 
قرار اســت به عنوان فاز دوم بیمارستان 
قــرار  اســتفاده  مــورد  ســرپل ذهاب 

بیمارســتانی  تخــت  دارای 81  و   گیــرد 
خواهد بود.

درمــان  و  بهداشــت  شــبکه  رئیــس 
سرپل ذهاب ادامه داد: کار ساخت این 
بیمارستان خیر ساز آغاز شده و تاکنون 
25درصــد پیشــرفت فیزیکــی داشــته 
برنامه ریزی هــای  اســاس  بــر  اســت. 
تــاش  بــا  امیدواریــم  صــورت گرفتــه 
ایــن  مســئوان  همیــاری  و  خیریــن 
بیمارســتان نیــز تــا 2 ســال آینــده بــه 

بهره برداری برسد.
طهماسبی با اشــاره به دیگر طرح های 
بیمارستانی اســتان، گفت: بیمارستان 
صحرایــی شهرســتان ثــاث  باباجانــی 
نیــز بــا حضــور وزیــر بهداشــت افتتاح 
ایــن  می شــود. هم اکنــون کار ســاخت 
تخــت   32 دارای  کــه  بیمارســتان 
و  شــده  آغــاز  اســت  بیمارســتانی 
امیدداریــم براســاس برنامه ریــزی در 

سال 98 به بهره برداری برسد.

پایان انتظار مردم زلزله زده برای بازسازی بیمارستان سرپل ذهاب

دو خط خبر

روی خط 
خــــــبر

یوز
سکان

س: ای
عک

یرنا
س: ا

عک

یان
جابر

ضی 
مرت

س: 
عک

مدیر کل اداره هواشناسی لرستان: میزان بارش نسبت به سال گذشته 450 درصد و نسبت به بلندمدت 85 درصد افزایش یافته است 

 سال بیست وچهارم  شماره 6956
 دوشنبه  3 دی 1397

گزارش 
مـــصور

انی
رحم

ین 
: ام

س
عک

یزه
 پاک

وریا
س: پ

عک

می
کری

لی 
:  ع

س
عک

»مخمل  کوه« در خرم آبادبارش سنگین برف در همدان

آسبادهای)آسیاب های بادی( نشتیفان در شهرخواف خراسان رضوی

زهره افشار
خبرنگار

فعــاان باغ هــای گل نرگــس  در اســتان 
بیمــه  خواســتار  جنوبــی  خراســان 

محصوات کشاورزی خود شدند.
ایــن روزهــا کشــاورزان خراســان جنوبی 
از جــای خالــی بیمــه گل نرگــس گایــه 
دارند. با توجه به فرارسیدن فصل سرما 
و یخبندان این کشــاورزان نگران خرابی 
محصول شان هستند و درخواست دارند 
مزارع گل نرگس هرچه زودتر بیمه شود.
»ســید حســن رضــوی«، مدیــر جهــاد 
کشــاورزی خوســف در این خصوص در 
گفت و گــو بــا تســنیم اظهــار داشــت: در 
راستای شناســاندن گل نرگس به مردم 
و عاقه مندان تفاهمنامه های زیادی در 
زمینه برگزاری جشنواره های گل نرگس، 
تأمیــن نقدینگی و تأمیــن آب مورد نیاز 

کشاورزان امضا شده است.
 وی بــا بیــان اینکــه هنــوز گل نرگــس در 
بیمــه  صنــدوق  محصــوات  فهرســت 

کشــاورزی قــرار نگرفته اســت، گفــت: در 
این رابطه مکاتباتی صورت گرفته و پیگیر 
هســتیم ایــن امــر از طریق بیمــه مرکزی 
صندوق بیمه تسهیات کشاورزی محقق 
شــود. خراســان جنوبــی و 2 اســتان دیگر 
متقاضی بیمه شــدن گل نرگس هستند 
که بایــد معاونــت باغبانــی وزارت جهاد 

کشاورزی در این زمینه تصمیم بگیرد.
مدیر جهاد کشاورزی خوسف بیان کرد: 
تاکنون از طریق سازمان جهاد کشاورزی 
کشــاورزی  محصــوات  صنــدوق  بــه 
کشــور مســتنداتی ارائــه شــده اســت که 
تمامــی  محصــول  تأییــد  صــورت  در 
اســتان های متقاضــی بیمه می شــوند. 
اگــر این موضــوع بــرای امســال محقق 
نشود تاش می کنیم تا برای سال آینده 
بیمــه گل نرگــس انجــام شــود.تاکنون 
24 هکتار از اراضی شهرستان خوسف که 
70 درصد آن بارور اســت زیرکشــت گل 

نرگس رفته اســت. با توجه به اســتقبال 
زیاد کشاورزان، در سال جاری پیش بینی 
می شود 12 میلیون شاخه گل نرگس به 

ارزش 4 میلیارد تومان روانه بازار شود.
 رضــوی تصریح کرد: در راســتای تأمین 
نقدینگی گل نرگس بین جهاد کشاورزی 
و صندوق کارآفرینی امید تفاهمنامه ای 

منعقد شــده کــه در ایــن راســتا بیش از 
نرگــس  کشــت  متقاضیــان  از  نفــر   80
برای دریافت تســهیات بــه بانک های 
عامل معرفی شــده اند. حدود 50 نفر از 
متقاضیان، موفق به کســب تســهیات 
شــده اند و 6 میلیارد و 500 میلیون ریال 

به آنها پرداخت شده است. 

گل نرگس در فهرست صندوق بیمه کشاورزی قرار ندارد
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شــورایی ها دیروز بدون هیچ رأی منفی 
بــه کلیــات متــن تحقیــق و تفحــص از 
مؤسســه همشــهری رأی مثبــت دادند. 
رأیــی کــه البتــه پــای گــزارش تحقیق و 
تفحــص را هم برای اولین بار به صحن 
علنی شــورای شــهر باز کرد. گزارشی که 
پیــش از ایــن »مهــر محرمانــه« خورده 
بــود اما دیــروز غیرمحرمانه اعام شــد 
تــا اســنادی فاش شــود کــه خیلی هــا تا 
دیروز تنها در حد حدس و گمان شنیده 
مشــخص  هنــوز  البتــه  نتیجــه  بودنــد. 
نیســت، ممکن اســت در حد یک تذکر 
به شــهردار قبلی باشــد یــا پیگیری های 
قضایــی، خاتمــه تحقیــق و تفحــص از 
مؤسســه ای شــود کــه حاا ســخت ترین 
دوره تاریخــی اش را طــی می کند. طرح 
تحقیق و تفحص مهرماه ســال گذشته 
کلید خورد و قرار بود تا عملکرد اجرایی 
سال های 84 تا 96 مدیران این مؤسسه 
»اســتخدام های  کنــد.  شفاف ســازی  را 
قراردادهــای  ســایه  در   95 ســال 
نامتعارف« و همچنیــن »کارنامه مالی 
بخــش  مهم تریــن  قطعــاً  مدیــران« 
ایــن گــزارش چنــد صفحــه ای بودنــد. 
ایــن گــزارش خاصه شــده که دیــروز از 
ســوی حجــت نظــری، عضــو شــورا در 
صحــن علنــی قرائــت شــد در گام اول، 
پــرده از حقوق هــای نجومــی مدیــران 
عالــی رتبه ایــن مؤسســه برداشــت. در 
ایــن گــزارش آمده بــود که در ســال 94، 
بیــش از 10 میلیون تومان، در ســال 95، 
10 میلیــون و 140 هزار تومان، در شــش 
ماهه اول سال 96، 9 میلیون و 100 هزار 
تومــان و در 6 ماهــه دوم هم 10 میلیون 
و 200 هــزار تومــان بــه طور متوســط به 
مدیــران عالــی پرداخــت شــده اســت. 
مدیران میانی نیز در سال 94، 6 میلیون 

تومان، در سال 95، هفت میلیون و 700 
هــزار تومــان و در ســال 96، 9 میلیون و 
100 هزار تومان حقوق دریافت کرده اند.

بیشــتر  گــزارش،  ایــن  براســاس 
برگــزاری  بــدون  عمــده  معامــات 
و  گرفتــه  صــورت  مزایــده  و  مناقصــه 
همچنیــن موضوع برخــی قراردادهای 
منعقده، بی ارتباط با وظیفه صریح در 
اساسنامه شرکت همشهری بوده است. 
نمونه ای از این موارد، قرارداد ســاخت 
فیلم مســتند از مبــارزات مــردم عراق 
علیه داعش، قرارداد بررسی مهم ترین 
و  اســامی  جمهــوری  مســأله های 
راهکارهــای مواجهــه بــا آنها، قــرارداد 
بــه  متعلــق  همدلــی  روزنامــه  چــاپ 
ولی اه شــجاع پوریان، قرارداد بررسی 
وضعیــت عفــاف و حجــاب کارمنــدان 
زن شــهرداری، قرارداد بررسی حقوقی 
امــوال مصادره شــده ایــران در امریکا، 
و  چــاپ  انحصــار  نمایندگــی  قــرارداد 
توزیــع روزنامــه در امــارات و قــرارداد و 

انتشار نشریه حزب اه بوده است!
دریافــت  و  جعلــی  مــدرک  ارائــه 
حقــوق و مزایــا از دیگــر بندهــای ایــن 
گزارش خاصه شــده بــود. طبق آنچه 
که در شــورای شــهر خوانده شد، 12 نفر 
از کارکنان مدرک جعلــی ارائه داده اند 
و براســاس آن شــغل، پســت، حقــوق 
ومزایــا دریافــت کرده انــد. همچنین با 
وجــود تراکــم نیروی انســانی، شــرکت 
همشــهری در ســال 95 بــا اســتناد بــه 
دســتور اباغی شهردار وقت، نسبت به 
تغییر وضعیــت اســتخدامی نیروهای 
انســانی اقدام کرده و براین اساس بالغ 
بــر 250 نفــر از نیروهــای قــراردادی به 

نیروهای رسمی تبدیل شده اند.
بــه ایــن بنــد البتــه بایــد ایــن بــذل 
»در  کــرد.  اضافــه  هــم  را  بخشــش  و 
ســال 95، 136 پســت جدید، خــارج از 
طبقه بندی مصوب ســال 83 اجرا و به 

افراد تخصیص داده شده است.«
بنابرایــن در پاســخ به این ســؤال که 
وضعیت درآمدی مؤسســه همشهری 
بــا وجود ایــن ریخت و پاش هــا چگونه 
بــوده هــم می تــوان بــه ایــن اظهــارات 
نظــری اســتناد کــرد. »در ســال 96، بــه 
علــت زیــان ده بودن مجات، شــرکت 
صرفــاً به چاپ و انتشــار 8 مجله اقدام 
کرده اســت و فروش مجات در همین 
ســال، بــه علــت کاهــش 56 درصــدی 
فروش نســخ نسبت به ســال های قبل 
با وجــود افزایــش 50 درصدی قیمت، 
نسبت به سال های 94 و 95، 33 درصد 

کاهش درآمد داشته است.«

مؤسســه همشــهری از آذرماه ســال 
1371 فعالیــت خــود را آغــاز کــرد و در 
ســال 1386 عــاوه بــر چــاپ و انتشــار 
گــروه  راه انــدازی  بــه  اقــدام  روزنامــه 
مجات نیز کــرد که در طول زمان تنوع 
مجــات تا 18 نــوع افزایــش یافت، اما 
در ســال 1396، به علت زیــان ده بودن 
و  چــاپ  بــه  صرفــاً  شــرکت  مجــات، 
انتشار 8 مجله شامل هفته نامه جوان، 
دوهفته نامــه  ســرنخ،  نامــه  دوهفتــه 
بچه  هــا،  نامــه  دوهفتــه  دانســتنی ها، 
ماهنامه تندرســتی، ماهنامه داســتان، 
ماهنامــه ســرزمین مــن و ماهنامــه 24 
مبــادرت کــرد و انتشــار دیگــر عناویــن 

متوقف شد.
بعد از قرائت ایــن گزارش نوبت به 
اعضا رســید تا هریک در این باره اظهار 
نظــر کننــد؛ محمــود میرلوحــی گفت: 
گفتــه شــده بــود مؤسســه همشــهری، 
انتخابــات  بــه  را  امکاناتــی  و  صندلــی 
اختصــاص داده، چرا در این گزارش به 

این موارد اشاره نشده است.
الهام فخاری عضو شورا نیز با انتقاد 
از نبودن شــهردار تهران در این جلســه 
گفت: انتظــار می رفت شــهردار تهران 
برای توجه به اولین تفحص از مؤسسه 
شــهر  شــورای  صحــن  در  همشــهری 
حضور یابند. زهرا نژادبهرام دیگر عضو 

شــورا در واکنــش به گــزارش ارائه شــده 
بیــان کرد: مؤسســه همشــهری همواره 
به سایر مؤسسات کاغذ قرض می داده، 
امــا اکنون کمبود کاغــذ در آن تبدیل به 
یک بحران شده  است باید بررسی شود 
چرا یک مؤسســه سودده تبدیل به یک 

مؤسسه زیان ده شده است.
وی ضمن انتقاد از سکوت معاونان 
شهرداری که در جلسه حضور داشتند، 
گفــت: مــا انتظــار نداشــتیم معاونــان 
شــهرداری این گونه در سکوت بنشینند 
و هیچ واکنشــی نســبت به ایــن گزارش 
هیــچ  معاونــان  یعنــی  ندهنــد.  ارائــه 

دفاعی در این رابطه ندارند؟
هاشــمی  محســن  هنــگام  ایــن  در 
گفــت: این ها می ترســند کــه از مدیران 

قبلی حرف بزنند.
در ادامه این جلســه، گزارش هیأت 
تحقیق و تفحص از مؤسسه همشهری 
بــا 21 رأی موافــق و بــدون مخالــف بــه 
تصویب رســید تا به قوه قضائیه ارجاع 
شــده و به آن خــارج از نوبت رســیدگی 

شود.
ë »نصب تابلو جدید خیابان »مصدق

حجــت نظــری نیــز در ایــن جلســه 
خیابــان  در  جدیــد  تابلــو  نصــب  از 
»مصدق« خبر داد و با اشاره به تخریب 
تابلوی خیابان »مصدق«، گفت: شنبه 
کــه عــده ای روی  شــب مطلــع شــدم 
تابلــو خیابــان »دکتــر مصــدق« رنــگ 
از  را  پاشــیده اند و بافاصلــه موضــوع 
شــهردار منطقــه 3 جویــا شــدم. وی با 
بیان اینکه تخریب تابلوهای شهری که 
جزو اموال عمومی محسوب می شوند، 
جرم اســت، گفت: شــورای شهر پنجم 
برای اولین بار خیابان نفت شمالی را به  
نام دکتر مصــدق نامگذاری کردند، اما 
این نامگــذاری گویا به مــذاق برخی ها 
خوش نیامده و نســبت بــه تخریب آن 

اقدام کردند. 

جزئیات تحقیق و تفحص از همشهری در زمان قالیباف
شورای شهر پرونده تخلفات را به قوه قضائیه ارجاع داد 

ین 
آنا

ورا 
: ش

س
عک

حمیده امینی فرد
خبرنگار

 جوانگرایی در آموزش و پرورش 

به کجا رسید؟  

چند سالی می شود که فعاان صنفی معلمان بر این باورند که 
میانگین ســن مدیریتی در وزارت آموزش و پرورش بااست. 
آنها هشــدار داده اند که اگر روند پیرســنی مدیریتی در آموزش 
وپــرورش ادامه یابد، بــزودی با بحران کمبــود مدیران میانی و 
عالــی مواجه خواهیم شــد. موضوعــی که البته وزیــر آموزش 
و پــرورش هم بر آن تأکید کرد. ســید محمد بطحایــی در اولین 
وعده خــود بعد از گرفتن رأی اعتماد از مجلــس، به مردم قول 
داد که رویکرد تحولــی را در آموزش و پرورش دنبال کند یکی از 
مهمتریــن وعده های وزیر آموزش و پرورش اســتفاده از نیروی 
جوان بود او در برنامه پیشنهادی اش به مجلس تأکید داشت: 
آمــوزش و پرورش با توجــه به نیازهای امــروز و فردای جامعه، 
مأموریــت دارد تا برای توانمندســازی ســرمایه های انســانی و 
اجتماعی، تقویت انســجام فرهنگی و وحــدت ملی، افزایش 
سواد ملی، کاهش آسیب های اجتماعی، نهادینه سازی امنیت 
ملی، تعمیــق تربیــت اخاقی، دینــی، گســترش مهارت ها و 

شایستگی های نسل جوان، برنامه ریزی و اقدام کند.
بیســت و ســوم شــهریورماه امســال ســید محمد بطحایی در 
حساب کاربری اش در توئیتر نوشت: تصویب اصاحیه قانون 
منع به کارگیری بازنشستگان با افزایش انگیزه جوانان متخصص و کارآمد، موجب 
ارتقای بهره وری است. از ابتدای مسئولیتم، جوان گرایی جزو شروط اصلی انتصابات 
بود. از تنها معاون مشــمول این قانون خواســتم گزینه های جوان برای جانشــینی 
معرفی کند. در اجرای قانون پیش قدم هستم. موضوعی که مرتضی نظری رئیس 
مرکــز اطاع رســانی و روابــط عمومــی وزارت آموزش وپــرورش چهــارده فروردین 
امسال به آن اشاره کرد: در سال جدید، تصمیم وزارت آموزش وپرورش بر تغییرات 
مدیریتی به سمت تحرک و پویایی است و اقبال بیشتری به جوان ترها و بانوان نشان 
داده می شــود.بعضاً شاهدیم که افراد بازنشسته و مسن همچنان در سطوح عالی 
مدیریتی مشــغول به کار بــوده و اقبالی هم به جوان ترها ندارنــد، این رویه موجب 
تزریــق ناامیــدی و هدررفت انگیزه نیروهای خوشــفکر و تحولگرای ســتادی شــده 
است.«این درحالیست که فعاان صنفی معلمان بر این باورند که در حال حاضر 
معلمان جوان شایسته بسیار داریم اما مدیران جوان خیلی کم داریم و مجالی برای 
تربیت مدیران راهبردی و توانمند برای جوانان فراهم نساخته ایم و این هم به خاطر 

روحیه محافظه کارانه شدیدی است که در آموزش و پرورش حاکم است.
عبدالرسول عمادی سرپرست معاونت آموزش متوسطه 
وزارت آمــوزش و پــرورش درباره به کارگیــری نیروی های 
جــوان در آمــوزش و پــرورش بــه خبرنگار »ایــران« می گویــد: وزیر آمــوزش و 
پــرورش همه توان خود را بــرای به کارگیری نیروی جوان در آموزش و پرورش 
صرف می کند. او فرایند انتصاب و انتخاب مدیران میانی و مدیران کان خود 
را تغییر داده است. برای مدیران کان شرط انتخاب سنوات زیر 30 سال را در 
نظر گرفته است و برای انتخاب مدیران هم که کامًا تغییر کرده است. بنابراین 
نمی توان گفت که وزیر آموزش و پرورش در این باره کوتاهی داشــته اســت. به 
گفته وی هم اکنون در بسیاری از استان ها مدیران جوان، مدیران میانی و کان 

وزارت آموزش و پرورش هستند.

ســررسید
مرداد 96وعده: 

پیگیری

نتیجه

حذف طرح »زوج و فرد« در دستورجلسه شورای ترافیک تهران
ترافیــک  و  نقــل  و  حمــل  معــاون 
شهرداری تهران از در دستورکار قرار 
گرفتــن حــذف طــرح »زوج و فــرد« 
در جلســه هفته آینده شــورای ترافیک خبر داد. محسن 
پورسید آقایی در حاشیه جلسه شورا درباره حذف طرح 
زوج و فرد با بیان اینکه پلیس گفته که هنوز این طرح به 
تصویب نرسیده و ما نیز نگفتیم که این طرح به تصویب 
رسیده است، اظهار کرد: هفته آینده پیشنهاد ما در مورد 
حــذف طــرح زوج و فــرد در دســتور کار شــورای ترافیک 

تهــران قرار خواهد گرفت و در آنجا به بیان نظرات خود 
می پردازیم. وی با اشاره به جزئیات مصوبه شورا درباره 
انتشــار 3000 میلیــارد تومــان اوراق مشــارکت در حوزه 
حمل و نقل عمومی، گفت: پیشنهاد شهرداری این بود 
که 1000 میلیارد تومان از این اوراق برای توسعه اتوبوس 
و 2000 میلیارد تومان نیز برای مترو در نظر گرفته شود، 
امــا با توجــه به اصرار شــورا 2500 میلیارد تومــان از این 
اوراق بــرای مترو و 500 میلیارد تومان نیز برای اتوبوس 

در نظر گرفته شد. 

بـــرش
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آتش افراطی ها در اوکراین
فعاان ضد دولتی و حامی راست های افراطی در اوکراین 

در شهر لویو تظاهرات برگزار و آتش به پا کردند.  نــــــما
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پــاورقـی

مایکل وولف
مترجم: مهوش غامی

ناتوانی زوج جارد و ایوانکا
تقریباً از همان ابتدا رئیس جمهوری برای انتخاب منشی مطبوعاتی جدید درحال 
مصاحبــه بــود. ظاهــراً این شــغل را به افــراد مختلفی پیشــنهاد داده بــود که یکی 
از آنهــا کیمبرلــی گیلفویل، از شــخصیت های شــبکه فاکس نیوز و یکــی از مجریان 
برنامه »فایو« بود. گزارش شــده بود گیلفویل، همســر سابق گوین نیوسم، نماینده 
دموکــرات کالیفرنیا در کنگره، دوســت دختر آنتونی اســکاراموچی هم هســت ولی 
موچ این شایعه را تکذیب کرد. آنچه کاخ سفید از آن خبر نداشت این بود که زندگی 
شخصی اسکاراموچی در سراشیبی سقوط قرار داشت. روز نهم ماه جوای، همسر 

اسکاراموچی در حالی که فرزند دوم شان را 9 ماهه حامله بود تقاضای طاق کرد.
گیلفویل که می دانست اسپایسر در آستانه اخراج شدن است اما تصمیم گرفته بود 
جای او را نگیرد - یا بنا به گفته برخی در کاخ سفید اصاً چنین پیشنهادی به او نشده 
بود - اسکاراموچی را توصیه کرد. موچ دست به کار شده بود جارد و ایوانکا را متقاعد 
کند که مشکل آنها تا اندازه زیادی مشکل روابط عمومی است و تیم ارتباطات فعلی 

در جهت منافع آنها خدمت نمی کند.
اســکاراموچی با خبرنگاری آشــنا تماس گرفت و از او خواست جلوی چاپ گزارش 
مربــوط بــه تماس کوشــنر بــا روس ها را بگیــرد. او بعــد از آن تماس دیگــری با این 
خبرنگار داشت تا بگوید اگر این گزارش منتشر نشود، به موچ کمک می کند وارد کاخ 
سفید شود که در این صورت این خبرنگار دسترسی ویژه به موچ خواهد داشت. بعد 
به جارد و ایوانکا اطمینان داد که به این شیوه هوشمندانه، این گزارش را از بین برده 

است.
اکنون اسکاراموچی توجه آنها را جلب کرده بود. این زوج می اندیشیدند، ما به تفکر 
جدیدی نیاز داریم، به شخصی نیاز داریم که بیشتر طرف ما باشد. این حقیقت که 
اســکاراموچی اهل نیویورک و وال اســتریت بود و ثروتمند هم بود به آنها اطمینان 
مــی داد کــه درک می کنــد معامله چیســت. همچنیــن خطــرات را درک می کند و 

می داند که ازم است بی محابا بازی کرد.
از طرف دیگر این زوج نمی خواستند ناشی جلوه کنند. بنابراین، بعد از آنکه اسپایسر 
را شدیداً متهم کردند که به قدر کافی از آنها حمایت نمی کند، به طور ناگهانی عقب 
نشــینی کردند و توصیه کردند فقط در جســت و جوی صدای جدیدی هستند که به 
این مجموعه اضافه شود. شغل مدیریت ارتباطات کاخ سفید که حدود اختیارات 
دقیقی نداشت از ماه مه خالی مانده بود، یعنی از زمان استعفای مایک دوبکه که به 
آن شکل حضور محسوسش در کاخ سفید ثبت نشده بود. این زوج حدس می زدند 
که اسکاراموچی می تواند این شغل را برعهده بگیرد و در این نقش، هم پیمان آنها 
شــود. ایوانکا هنــگام توضیــح دادن در مورد دلیل منطقی به کار گیری مدیر ســابق 
صندوق سرمایه گذاری در سمت مدیر ارتباطات کاخ سفید، به اسپایسر گفت: »او در 

تلویزیون تصویر خوبی دارد، شاید بتواند به ما کمک کند.«
ایــن رئیس جمهــوری بــود که درماقــات با اســکاراموچی تحــت تأثیر زبــان بازی 
اندرزگویانه و وال اســتریتی قابل احترام موچ قرار گرفت. گزارشــی در مورد خاصه 
این عجز و ابه اسکاراموچی در برابر رئیس جمهوری این بود: »من فقط می توانم 
امیــدوار باشــم بخش کوچکــی از نبوغ شــما به عنوان یــک ارتباط  دهنــده را تحقق 
بخشــم.« همچنین ایــن ترامپ بود که بعد از آن از اســکاراموچی خواســت رئیس 

واقعی ارتباطات شود و مستقیماً به رئیس جمهوری گزارش دهد.
روز نهــم مــاه جوای جارد و ایوانکا بــرای فهمیدن نظر بنن در این مــورد، از طریق 
واســطه ها پرسیدند: در موردعضو شدن اســکاراموچی در تیم ارتباطات چه نظری 
دارد؟   این موضوع برای بنن چنان مسخره بود - نشانه ای واضح از ناتوانی این زوج 
و مدرکــی قاطــع در مورد اینکه چقدر این دو واقعاً ناامید شــده اند - که از بررســی یا 
حتی پاسخگویی به این سؤال امتناع کرد. اکنون او مطمئن شده بود که جار وایوانکا 

بازنده خواهند بود.
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 آتش و خشم
در کاخ سفید ترامپ

پــاورقـی
جیمزکومی
 مترجمان: مسعود میرزایی 
و بهجت عباسی

مدیریت غلط اطاعات طبقه بندی
اطاعــات محرمانــه بر اســاس میزان آســیبی که ممکن اســت در صورت افشــای 
احتمالی به کشــور و مردم برســانند، طبقه بندی می شــوند. اطاعاتی که در سطح 
پاییِن محرمانگی قرار داده شــده و به عنوان »محرمانه« عامت گذاری می شــوند، 
آن دسته از اطاعات هستند که در صورت افشا، برخی آسیب ها را برای امنیت ملی 
امریکا به دنبال خواهند داشــت. اطاعاتی که ُمهر »ســّری« می خورد، به اطاعاتی 
اشاره دارد که انتظار می رود فاش شدن آنها لطمات جدی به امنیت ملی وارد کند. 
اطاعات »فوق سّری« نیز اسناد و مدارکی هستند که افشای آنها می تواند آسیب های 
سنگین و استثنایی برای امنیت ملی ایاات متحده به دنبال داشته باشد. حفاظت از 
این سیستم طبقه بندی با انواع اقدامات تنبیهی و مجازات های اداری تضمین شده 
است؛ از بین رفتن صاحیت امنیتی یک فرد و حتی اخراج از مشاغل دولتی از جمله 
تنبیهات اداری در نظر گرفته شده برای افشا کنندگان اسناد طبقه بندی شده است. در 

موارد مهم تر و جدی تر، پیگرد قضایی نیز یکی از احتماات است.
یک رشــته قوانین و مقررات مرتبط با جاسوسی وجود دارد که سرقت یا حتی بازگو 
کردن اطاعات مرتبط با امنیت ملی به افرادی که صاحیت و اجازه دریافت چنین 
اطاعاتــی ندارنــد، جرم تلقــی می کند. این قوانیــن و مقررات در اکثــر مواقع وقتی 
مورد اســتناد قرار می گیرند که کســی جاسوسی کرده باشــد یا اطاعات طبقه بندی 
شــده را برای انتشــار در اختیار روزنامه نگاران قرار داده باشد. قانونی که در این گونه 
موارد بیشتر مورد استناد قرار می گیرد، قانونی است که به مدیریت غلط اطاعات 
طبقه بندی شده و جابه جا کردن آنها از مکان و سیستم اصلی شان اشاره دارد و این 
تخلف را یک جرم جنایی کوچک تلقی می کند که می تواند تا یک سال حبس برای 
مرتکبان به دنبال داشــته باشد. وزارت دادگستری امریکا از مدت ها قبل تأکید کرده 
بود که حتی در این گونه موارد هم بازپرسان و تحقیق کنندگان باید شواهد محکمی 
ارائه کنند که نشان دهد کارکنان دولت با آگاهی نسبت به اینکه کارشان نادرست و 

غیرقانونی است، باز هم دست به این کار زده اند.
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وفاداری وااتر
شقایق امیریدورنـــما

خبرنگار

نیشن )امریکا(:
راهیابی زنان رنگین پوســت، مســلمان 
و دارای ریشــه های مهاجــر بــه مجلــس 
می دهــد  نشــان  امریــکا  نماینــدگان 
دربرابــر  مقاومــت  ســال   2018 ســال 
سیاست های افراطی ترامپ و رسیدن به 

جامعه ای مترقی بوده است.

نیوزویک )امریکا(:
دیــواری  همچــون  زمانــی  ترکیــه 
حفاظتــی بــرای اروپا عمــل می کرد 
و پناهجویــان ســوری را پذیــرا شــده 
بود. اما حاا با آرام شــدن سوریه در 
حال بازگردانــدن این پناهجویان به 

کشورشان است.

آتانتیک )امریکا(:
فراگیر شــدن حس خشم در جامعه 
فضــای  بازتــاب  و  بیانگــر  امریــکا 
سیاســی متأثــر از ترامــپ اســت کــه 
بــه  جــدی  آســیب های  می توانــد 
جامعــه امریکا وارد کند. به کار بردن 

زور هرگز مفید نیست.

 گام های کوچک اصاحات در قانون اساسی کوبا

پــس لرزه هــای یکــی از جنجالی تریــن 
تصمیم های رئیس جمهوری جنجالی 
امریــکا هنــوز از میــان مقامــات ارشــد 
نظامــی ایــن کشــور قربانــی می گیــرد و 
در تازه تریــن مــورد، بــرت مــک گورک، 
ائتــاف  در  امریــکا  ویــژه  نماینــده 
بین المللــی ضــد داعش بــه خاطر این 
که »ماحظات وجدانی« نمی گذارد به 
دســتور دونالد ترامپ عمل و مأموریت 
خروج نیروهای نظامی امریکا از سوریه 
را اجرایی کند، اســتعفا کرد؛ اســتعفایی 
کــه پــس از اســتعفای چنــد روز اخیــر 
وزیــر دفــاع امریــکا، بســیار مــورد توجه 
رسانه های جهان و امریکا قرار گرفت اما 

از نظر ترامپ اصًا اتفاق مهمی نبود.
به گزارش بیزینس اینسایدر، برت مک 
گــورک، نماینده ویــژه رئیس جمهوری 
ضــد  بین المللــی  ائتــاف  در  امریــکا 
داعــش کــه از ســال 2015 به این ســو به 
خاطــر قابلیــت هایــش در متحــد نگــه 
داشــتن 79 کشــور عضــو ایــن ائتــاف 
بین المللی صاحب شــهرت شــده بود، 
روز جمعــه بــه وقــت واشــنگتن بــرای 
همــکاران و نیروهــای تحــت فرمانــش 
یــک ایمیل فرســتاد و در آن اعام کرد، 
وجدانــش اجــازه نمی دهــد دســتورات 
نظامــی  هــزار  دو  و  اجــرا  را  ترامــپ 
امریکایی را از سوریه خارج کند و ترجیح 
می دهد زودتر از موعد بازنشستگی اش 
)فوریــه 2019( اســتعفا دهــد. در ایمیل 
مک گورک که یک نسخه اش در اختیار 
نیویورک تایمز قرار گرفت، آمده است: 
»تصمیم اخیر رئیــس جمهوری مانند 

یک شــوک و کامًا خاف سیاســتی بود 
کــه ما اتخــاذ کرده بودیــم. این تصمیم 
شــرکای ائتافی ما را گیج کرد و شرکای 

میدانی ما سردرگم شدند.«
ë  توئیت های توهین آمیز 

آقای رئیس جمهور
اســتعفای ایمیلــی ایــن مقــام نظامی 
ارشد که یک روز پس از استعفای جیمز 
ماتیس، وزیر دفاع امریکا رخ داد، آنقدر 
حائــز اهمیــت بــود کــه در صــدر اخبــار 
رســانه های جهــان و امریکا قــرار گرفت 
اما ترامپ نه تنها درصدد کم اهمیت و 
حتی بی اهمیت جلوه دادن این استعفا 
برآمــد بلکــه در یــک پیــام توئیتــری به 
مک گــورک توهین کرد و نوشــت: برت 
مک گورک، که من نمی شناســمش، در 
ســال 201۵ توســط اوباما به این سمت 
منصوب شــد. او قــرار بود در مــاه فوریه 
از ســمتش کنــار بــرود امــا زودتــر از این 
تاریخ اقدام به اســتعفا کرد. آیا او »یک 
آدم خودنما اســت«؟ رسانه های اخبار 
جعلــی دربــاره ایــن اتفــاق ناچیــز یک 
جنجال بــزرگ راه می اندازند. در حالی 

که اصًا مسأله مهمی نیست.
ترامــپ همچنین در توئیتــر به ماتیس 
حمله کرد و نوشــت: »زمانــی که باراک 
اوبامــا، رئیــس جمهوری ســابق امریکا 
به صورت شــرم آوری جیمــز ماتیس را 
اخــراج کرد، مــن بــه او فرصــت دوباره 
دادم... متحدان بســیار مهم هستند اما 
نه زمانی که می خواهند از امریکا به نفع 

خود بهره ببرند.«
رئیــس جمهــوری امریــکا در یــک پیام 
توئیتری دیگر تصمیم خود برای خروج 
یــک  را  از ســوریه  امریکایــی  نظامیــان 
اقــدام قهرمانانه توصیــف کرد و ضمن 

انتقــاد تند از رســانه ها نوشــت: »اگر هر 
از رئیس جمهــوری  بــه غیــر  شــخصی 
محبوبتــان دونالــد ترامپ خبــر می داد 
کــه پس از نابودی داعش در ســوریه، ما 
قصد داریم نیروهایمان را خوشــحال و 
سامت به خانه بازگردانیم، آن شخص 
محبوب ترین قهرمان در امریکا می شد. 
اما رســانه اخبار جعلی با من به سختی 

برخورد کرد. احمق.«
ë  طــرح پنتاگــون بــرای نقــض تصمیم

رئیس جمهور
از  یکــی  از  ترامــپ  دفاعیــات  ایــن 
جنجالی ترین تصمیم های نظامی اش 
در حالــی اســت که بــه غیــر از ماتیس و 
مــک گــورک، بســیاری از مقامــات اعم 
از دموکــرات و جمهوریخــواه بــه خاطر 
جــدی  مخالــف  امنیتــی  نگرانی هــای 

از ســوریه  امریکایــی  نیروهــای  خــروج 
نیویــورک  روزنامــه  ســایت  و  هســتند 
تایمــز بــه نقــل از وزارت دفــاع امریــکا 
نوشــت، پنتاگون در حال بررســی اعزام 
گروه هایی کوچــک از نیروهای عملیات 
ویژه امریکایی به سوریه است تا به نبرد 
علیــه داعش ادامه دهــد. اتفاقی که اگر 
رخ دهد در تضاد کامل با فرمان رئیس 
جمهــوری امریــکا خواهــد بــود. گفتــه 
شــده این طرح پنتاگون که برخاســته از 
نگرانی های فزاینده درباره قدرت گیری 
مجــدد داعش پس از تصمیــم ترامپ 
است، تا پیش از پایان کار ماتیس یعنی 
طی کمتر از ســه ماه آینده به کاخ سفید 

ارائه خواهد شد.
مصطفــی بالــی، ســخنگوی نیروهــای 
اعــام  داد  هشــدار  ســوریه  دموکــرات 

خبــر خروج نیروهــای امریکا از ســوریه، 
تروریســت های داعش را جسورتر کرده 
و بــه آنها روحیه زیادی داده و آنها برای 
تصرف دوباره شــهر هجین در دیرالزور 
بــه تکاپو افتاده اند. وی به دســت کم 17 
بمب انتحاری منفجر شــده در دیرالزور 
توســط داعش و پس از تصمیم ترامپ 
اشــاره کرد و گفت، نیروهــای دموکرات 
ســوریه در این روزها »حمله ای شدید« 

از سوی داعش را دفع کرده اند. 
کردهای ســوریه پیش از این نیز هشــدار 
داده بودند که خروج نیروهای امریکایی 
باعث شود کنترل میدانی از دست شان 
مجــدد  قدرت گیــری  زمینــه  و  خــارج 

داعش فراهم شود.
ë  آنکارا و دمشق جای امریکا را 

پر می کنند

هرچنــد کــه خبرگــزاری اســپوتنیک در 
گزارشــی به نقل از یک مقام ارشــد کاخ 
سفید که نامش فاش نشده، به مکالمه 
تلفنی هفته گذشــته ترامــپ و اردوغان 
اشاره کرد و نوشت، اردوغان به همتای 
امریکایی اش وعــده داده پس از خروج 
ســربازان امریکایــی، ارتــش ترکیــه بــا 
مقابلــه  داعــش  باقیمانــده  نیروهــای 
کــرده و ایــن گــروه را ریشــه کن می کند. 
ارتش ترکیه روز گذشــته کاروانی جدید 
از تجهیــزات و نیروهــای نظامــی خــود 
از جملــه ۳۵ دســتگاه تانــک و دیگــر 
تجهیزات نظامی سنگین را به مرزهای 
مشــترک بــا ســوریه و نزدیکــی منطقه 
تحت کنترل کردها گسیل کرد؛ اقدامی 
کــه احتمــااً در ظاهر در راســتای قولی 
کــه به ترامپ داده، اســت امــا کردهای 
ســوریه را بیــش از پیش نگــران خواهد 

کرد. 
این اقدام همچنین در تضاد با تصمیم 
قبلی دولت آنکارا است که گفته بود، به 
خاطر خروج امریکا از ســوریه عملیات 

شرق فرات را به تأخیر می اندازد.
ترکیه در حالی می کوشــد، از یک ســو با 
اتکا بــه گفت و گوی تلفنی اش با ترامپ 
خــأ نیروهــای امریکایــی در ســوریه را 
پــر کنــد و از ســوی دیگــر زمینــه تهدید 
خود علیه کردها یعنی عملیات شــرق 
فــرات را فراهــم کنــد و در یــک حالــت 
آماده باش قرار بگیرد که ارتش ســوریه 
نیــز با اتکا بــه توانایی هــای میدانی اش 
به مناطق شــرق این کشــور گسیل شده 
اســت تــا ثابــت کنــد در نبــود نیروهای 
خارجــی از جملــه نظامیــان امریکایی 
قــادر بــه دفــاع از خــاک خــود در قبال 

تروریست ها و دیگر تهدیدها است.

ندا آکیش
خبرنگار

شکاف بین پنتاگون و ترامپ عمیق تر شد

مجلــس ملی کوبا، نســخه به روز شــده 
قانــون اساســی ایــن کشــور را تصویــب 
کــرد تــا واپســین گام پیــش از برگــزاری 

همه پرسی ملی نیز برداشته شود.
ایــن  نیــوز،  ای بی ســی  به گــزارش 
همه پرســی  که قرار اســت در ماه فوریه 
برگــزار شــود، قانــون اساســی جدیــد را 
در معــرض قضــاوت و رأی مــردم قرار 
خواهــد داد. قانــون اساســی تــازه کوبــا، 
بیشتر از آنکه در بر گیرنده تغییر باشد، 
بر تداوم قوانین و چارچوب های پیشین 
تأکید دارد اما با وجود این مدرن ســازی 
بالقــوه جامعــه کوبا طــی دهــه اخیر را 
بــه رســمت می شناســد. 560 نماینده 
پارلمــان کوبــا از جملــه رائول کاســترو، 
و  کشــور  ایــن  ســابق  رئیس جمهــوری 
دبیرکل حزب کمونیســت برای دومین 
روز متوالی در پارلمان این کشور حضور 
پیــدا کردند تا آخریــن اصاحات را هم 
در متــن قانــون اساســی جدیــد اعمال 
کنند.در نسخه به روز شده قانون اساسی 
گســترش برخی آزادی های اجتماعی، 
حضــور  بــرای  زیرســاخت ها  توســعه 
بــه  کمــک  و  خارجــی  ســرمایه گذاران 
کســب و کارهای مســتقل نیــز گنجانده 
شده اســت. این تغییرات شامل ایجاد 

محدودیــت برای مــدت دوره ریاســت 
جمهوری و ایجاد پست نخست وزیری 
و تعریف حدود وظایف این پســت نیز 
می شــود. قانون اساســی تازه، پایه های 
کوبا را به عنوان یک اقتصاد برنامه ریزی 
شده مرکزی که حزب کمونیست بر آن 
حاکــم اســت، حفــظ می کند، امــا برای 
اولیــن بــار هــم مالکیت شــخصی را به 

رسمیت پذیرفته است. 
همچنین براســاس این قانون اساسی، 
کنــار  در  نیــز  نخســت وزیری  ســمت 
ریاســت جمهوری کنونــی و فرمانداران 
قانونــی  شــد.  خواهــد  ایجــاد  اســتانی 
شــدن مالکیت خصوصی، به رسمیت 
شــناختن تغییــر عظیمی اســت که در 
جامعــه کوبــا از زمــان رائــول کاســترو، 
کشــور  ایــن  ســابق  رئیس جمهــوری 
کمونیست ایجاد شده است؛ به موجب 
این تغییــر، اجازه فروش خانه و خودرو 
بــه مالک داده می شــود و همین باعث 
می شــود در بازار مســکن تحرکی ایجاد 
و نیم میلیون کوبایی به عنوان کارآفرین 
ایــن  همچنیــن  شــوند.  کار  بــازار  وارد 
قانــون اساســی جدیــد بــرای اولیــن بار 
تعاونی های کارگری را به عنوان تشــکل 
قانونــی در تمام بخش هــای اقتصادی 
به رســمیت می شناســد. با این حال بر 
حفــظ صنایــع عمدتــاً ناکارآمــد و راکد 
دولتــی به عنوان ابزارهــای اصلی تولید 

تأکیــد شــده اســت. میــزان تغییراتــی 
کــه این قانون اساســی جدیــد در عمل 
ایجــاد می کند، هنوز مشــخص نیســت 
و پیــش از آن مجلــس ملــی کوبــا بایــد 
یکســری تغییــرات در قوانیــن مدنی و 
جزایی و قوانین انتخابات در ســال آتی 
میادی به تصویب برســاند. این قانون 
اساســی را کمیتــه ای به رهبری کاســترو 
 کــه هنــوز ریاســت حــزب کمونیســم را 
برعهده دارد، به رشــته تحریــر درآورده 
اســت. متن قانون اساســی جدیــد کوبا 
در نســخه ای که به طور گسترده  اصاح 
شــده اســت، بعد از ســه ماه بحث های 
مناقشــه انگیز که حدود 9 میلیون نفر از 
جمعیــت 11 میلیون نفری کوبــا در آن 

مشارکت کردند، به پارلمان رسید.
 به گــزارش رویتــرز، میــگل دیــاز کانــل، 
رئیس جمهــوری کنونی کوبــا، صراحتاً 
گفت، چالش های اقتصادی این کشــور 
– ماننــد نــرخ رشــد ضعیــف در ســال 
2018 و تــداوم آن در ســال آینــده- در 
شــرایطی حل خواهند شد که تجارت  و 
کســب و کارهای خصوصی به رسمیت 
شناخته شــوند و بخش های خصوصی 
و دولتــی در کنار یکدیگر فعالیت کنند. 
او بــه مردم کشــور خــود وعــده داده که 
بــا فســاد و سوءاســتفاده در بخش های 
دولتــی مبــارزه کنــد و پس از مشــخص 
شدن نتایج همه پرسی با تمام توان در 

مسیر تحقق قوانین قدم بردارد.

شاهزاده اصاح طلب عربستانی درگذشت
گروه جهان/    طال بن عبدالعزیز، پسر 
بنیانگذار پادشــاهی آل ســعود، برادر 
ملک سلمان و شاهزاده اصاح طلبی 
که همواره خواستار ایجاد تغییراتی در 
ساختار این پادشاهی بود، در سن 87 
سالگی درگذشت. به گزارش الجزیره، 
او یکــی از بزرگان خاندان آل ســعود و 
پدر ولیدبن طال سرمایه گذار مشهور 

بود و ســال ها از بیماری رنج می برد. طال در دهه پنجاه و شــصت میادی ســمت های 
دولتــی باارتبــه متعددی در آل ســعود داشــت و حتــی بــرای دوره ای وزیــر ارتباطات و 
وزیر اقتصاد نیز بود. اما پس از آنکه گروهی متشــکل از شــاهزادگان ایجاد کرد و خواستار 
تغییرات و اصاحاتی در قانون اساسی شد، پاسپورتش ضبط و تعلیق شد و در دهه 60 
نیز به خارج از عربستان تبعید شد. اتحاد و دوستی او با جمال عبدالناصر رئیس جمهوری 
پیشــین مصر نیز مورد غضب پادشاه عربستان واقع شد و همین بر خصم  پادشاهی از 
او افزود. در عربســتان به دلیل اقدامات اصاح طلبانه اش به او لقب »شــاهزاده ســرخ« 
داده بودند. برادر پادشــاه عربســتان، در ســال 2009 در ســخنانی که باعث به راه افتادن 
جنجال بســیاری شده بود، گفت: »ملک عبداه پادشــاه است. هرچه بگوید، درست یا 
غلط، باید انجام شود« و بارها از فسادی سخن گفته بود که در ساختار سیاسی این کشور 
ریشــه دوانده اســت. او در سال 1964، یعنی پس از آنکه فیصل بن عبدالعزیز آل سعود 
پادشاه عربستان شد، پذیرفت لحن خود را در برابر پادشاهی این کشور مایم تر کند در 
نتیجه پادشــاه با بازگشت او به کشــور موافقت کرد. با وجود این، انجمن »شاهزاده های 
آزاد« افتان و خیزان به حیات خود ادامه داد. این شاهزاده عربستانی، از مدافعان اعطای 
آزادی های بیشــتر به زنان عربســتانی بود و معتقد بود برای بهبــود اوضاع جامعه باید 
به زنان حق کار و رانندگی داد. از دیگر مواضع مناقشــه انگیز او می توان به مخالفتش با 
افزایش بودجه نظامی این کشــور اشــاره کرد. شاهزاده طال، سال 2011 از هیأت بیعت، 
ساختاری که وظیفه انتخاب پادشاه و ولیعهد آل سعود را دارد، استعفا داد. او 15 فرزند 
داشــت و یکی از دخترانش به دلیل فعالیت های سیاســی و از ترس جانش به انگلیس 
فرار کرد.با شدت گرفتن بیماری اش، او کم کم تمام کارهای اجرایی و مدیریتی خود را به 

فرزندانش سپرد و سرانجام در بیمارستانی در ریاض جان سپرد.

ë  واشنگتن پست:  طرف های قطری به جمال خاشقجی پیشنهاد  
نــگارش مقااتی در روزنامه هــای امریکایــی را می دادند و امکان 

ترجمه مقاات او را فراهم می کردند.
ë  رویترز: مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه اوکراین درباره نقض حقوق بشر در  

شبه جزیره کریمه را تصویب کرد. همزمان بیش از 12 جنگنده روسی به منظور تقویت 
نیروی هوایی این کشور در شبه جزیره کریمه فرود آمدند.

ë  واشنگتن پست: صدها نفر از ساکنان اراضی اشغالی در حالی که همانند معترضان  
فرانسوی جلیقه زرد بر تن کرده بودند، در اعتراض به افزایش بهای آب و برق تصویب 

شده در سال 2019 به خیابان های تل آویو آمدند.
ë  رویتــرز: دادگاه اســتیناف در امریــکا فرمــان مهاجرتی مــاه نوامبر دونالــد ترامپ را  

غیرقانونی دانست.
ë  یورونیوز: نخســت وزیر مجارســتان در تلویزیون دولتی این کشور ضمن پرخاش به  

مخالفان قانون جدید کار، آنها را دروغگویانی خواند که قصد نابودی کشور را دارند.
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با استعفای نماینده ویژه امریکا در ائتاف بین المللی ضد داعش

فرحناز دهقی
خبرنگار

در واکنــش بــه انحال مجلس قانونگذاران فلســطین، گروه های فلســطینی این 
اقدام تشکیات خودگردان فلسطین را غیرقابل قبول دانستند و نسبت به عواقب 
و پیامدهای خطرناک آن هشــدار دادند. به گزارش مرکز اطاع رسانی فلسطین، 
موســی ابومرزوق، عضو دفتر سیاســی حماس با انتقاد از این اقدام، گفت: »این 
تصمیم باعث ایجاد بحران  می شود«. همچنین نایف رجوب، از رهبران حماس 
نیز گفت، این اقدام موجب گســترش اختافات و دودســتگی بین کرانه باختری 
و نــوار غــزه خواهــد شــد و زمینه را بــرای اجــرای »معامله قرن« فراهــم می کند. 
مشیر مصری، نماینده پارلمان فلسطین هم این تصمیم را فاقد ارزش و اعتبار 
دانست و گفت مدت زمان ریاست محمود عباس، رئیس تشکیات خودگردان، 
پایان گرفته اســت. از ســوی دیگر، جنبش جهاد اسامی هم نسبت به پیامدهای 

خطرناک این تصمیم هشدار داد.

محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان با صدور دو حکم جداگانه »ویس 
احمد برمک«، وزیر کشــور و »طارق شــاه بهرامی«، وزیر دفاع این کشــور را برکنار 
و بــه جای آنها »امراه صالح« و »اســداه خالد« را به عنوان سرپرســتان این دو 

وزارتخانه معرفی کرد.
به گزارش ایســنا به نقل از بی بی ســی، اســداه خالد و امراه صالح که هر دو در 
دوره هایی عهده دار ریاست امنیت ملی افغانستان بودند، برای اینکه به صورت 
رسمی وزیر شوند، باید تأیید مجلس نمایندگان افغانستان را بگیرند. هر دو چهره 

در افغانستان به مخالفت با پاکستان شهرت دارند.
اسداه خالد در سال 1۳91 هدف یک حمله انتحاری قرار گرفت و بشدت زخمی 
شد. صالح نیز که از افراد نزدیک به احمد شاه مسعود بود، در افغانستان شناخته 

شده است.

خانه تکانی در وزارت دفاع و کشور افغانستانانتقاد یکپارچه فلسطین علیه انحال پارلمان
دو خط خبر

ملک سلمان در حال بوسیدن دست طال
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توتو اسپورت )ایتالیا(
پیروزی 0-1 شنبه شب یوونتوس مقابل آ.اس.
رم که صدرنشینی مطلقه یووه بر لیگ ایتالیا را 
بیــش از پیش به نمایش نهاد، در صفحه اول 
این نشــریه جلوه ای ویژه دارد و تیتر شکســت 
ناپذیران برای تیم پیروز انتخاب شــده است. 
توتــو اســپورت اشــاره ای به مشــکات لوچانو 
اســپالتی و گنــارو گتوزو در دو تیم بزرگ شــهر 
میــان نیــز دارد و حرف هــای گتــوزو را در این 

ارتباط آورده است.

لنس )برزیل( 
آخرین تحــوات لیگ فوتبــال برزیل و 
بویژه تمرکز روی تیم های فلومیننســه 
و کروزیــرو صفحــه اول ایــن روزنامــه را 
درنوردیده است. این نشریه همچنین از 
آخرین تحوات در اردوگاه واسکوداگاما 
و از طــرح تازه ای که فدراســیون فوتبال 
برزیل بــرای برگزاری جــام حذفی این 
کشور و پرشــکوه تر کردن آن ریخته، یاد 

کرده است.

موندو دپورتیوو )اسپانیا( 
پیــروزی 0-2 بارســلونا مقابــل ســلتاویگو 
در دیدارهــای شــنبه شــب لیــگ فوتبــال 
اســپانیا، گزارش و عکس اول این نشــریه 
را شــکل داده است. لیونل مسی و یوردی 
آلبــا که عوامل اصلی این پیــروزی بودند، 
در ایــن عکس شــادی خــود را به نمایش 
از  گزارشــی  آن،  کنــار  در  و  گذاشــته اند 
بــرد حســاس 0-1 اتلتیکومادریــد مقابل 

اسپانیول هم آمده است. 

 معاون قوه قضائیه: حضور بانوان 
در ورزشگاه ها با 2 شرط ممکن است

حجت ااســام  هادی صادقی، معاون فرهنگی قوه قضائیه با اشاره به 
این موضوع که بانوان نیز می توانند همچون آقایان به ورزشگاه ها بروند، 
به ایرنا گفت: »همان گونه که خانم ها همراه آقایان به سینما می روند و 
از دیدن فیلم بهره می برند یا به پارک می روند، در ورزشگاه نیز می توانند حضور پیدا کنند 
ولی ورود زنان به ورزشگاه ها ممکن است دو عارضه داشته باشد که باید آن را برطرف کرد 
و مسئوان اجازه ندهند این مسائل پدید آید.« صادقی بیان داشت: »عارضه اول موضوع 
اخاق است. یعنی ممکن است در ورزشگاه ها فضای ناسالمی وجود داشته باشد و کلمات 
اهانت آمیزی گفته شود یا به بانوان توهین هایی شود و در آن صورت حریم ها شکسته شود 
که در این زمینه باید مدیریت شود ولی باید بدانیم رفع این مسأله فقط کار دولت نیست و 
خود مردم باید همکاری کنند. عارضه دوم مربوط به مسائل شرعی است که طبق فتوای 
مراجــع تقلید دیدن بدن نامحرم برای هر دو طرف اشــکال دارد. یعنــی هم مرد و هم زن 
نمی توانند به بدن برهنه نگاه کنند که رفع این مشکل هم سخت نیست. چون در گذشته 

برای حضور بانوان در بعضی از ورزش ها این کار را کرده ایم و تجربه داریم.«

گل  محمدی گزینه پیکان شد
شایعاتی منتشر شده مبنی بر اینکه مدیران پیکان پس از اتمام همکاری با مجید 
جالــی، چــراغ خاموش در حــال مذاکره با یحیی گل محمدی، ســرمربی فعلی 
و موفــق پدیده هســتند. یحیی در مذاکرات اولیه با مدیــران پیکان، ادامه یا قطع 
همکاری اش با تیم مشهدی را منوط به اجرا یا عدم اجرای تعهدات سرمایه گذار 
پدیده دانســته اســت. او همچنین به دوبی رفته و بعد از چند روز اســتراحت در 

امارات، قرار است پاسخ نهایی خود را به مسئوان باشگاه پیکان بدهد.

»گوچی« در نزدیکی سرخ ها
منابع مطلع از اقدامات و مذاکرات ســودمند باشــگاه پرســپولیس برای جذب 
رضــا قوچان نژاد، مهاجم ایرانــی و نه چندان موفق ایــن روزهای اپوئل قبرس 
خبر دادند. گوچی در شرایطی کاندیدای جدی حضور در جمع سرخ ها است که 

تراکتورسازی هم در دو سه ماه اخیر در پی وی بوده است.

برد خانگی ترابزون در حضورحسینی و امیری
دیروز در هفته هفدهم سوپر لیگ ترکیه ترابزون اسپور با نتیجه 4 بر یک ریزه اسپور 
را شکست داد. ترابزون با این پیروزی 29 امتیازی شد و در مکان سوم جای گرفت. 

وحید امیری و سیدمجید حسینی در ترکیب اصلی ترابزون حضور داشتند.

 جدایی بنگر از پارس جنوبی
محسن بنگر، بازیکن نیم فصل اول پارس جنوبی جم بعد از توافق با سران این 
باشگاه جنوبی کشورمان، از پارس جدا شد و قراردادش را فسخ کرد. بنگر سابقه 

عضویت در پرسپولیس و سپاهان را هم دارد

طای المپیک لندن در انتظار نواب نصیرشال
ســایت فدراســیون جهانی وزنه برداری اعام کــرد، کمیته بین المللی المپیک 
تســت دوپینگ وزنه برداران در المپیک 2012 را دوباره مورد بررســی قرار داد و 
تســت دوپینگ ۴ وزنه بردار مرد و یک زن مثبت شــده اســت. مهم ترین اتفاق 
مثبت شــدن تست دوپینگ الکســی توروختی از اوکراین است که در دسته 10۵ 
کیلوگرم مدال طا گرفت. از این رو اگر مثبت بودن دوپینگ او تأیید نهایی شود، 

مدال نواب نصیرشال در المپیک 2012 از نقره به طا تبدیل می شود.

ورزشگاه اختصاصی تراکتور احداث می شود
مالک باشــگاه تراکتورسازی از احداث ورزشــگاه اختصاصی برای این تیم خبر 
داد. محمدرضا زنوزی گفت: »یکی از اهداف ما از دیدار با شهردار تبریز بررسی 
مکان مناسب جهت احداث استادیوم اختصاصی بود که پس از بررسی جوانب 

آن تا 2 ماه آینده اطاع رسانی خواهد شد.«

شرط ثبت قرارداد بازیکنان باشگاه های بدهکار
فریبرز محمودزاده رئیس کمیته نقل و انتقاات ســازمان لیگ اعام کرد: »اســتقال، 
پرسپولیس، پدیده، تراکتورسازی، نفت مسجدسلیمان و نساجی ۶ باشگاهی هستند که 
به دلیل بدهی هایشان در حال حاضر نمی توانند قرارداد بازیکنان جدید  را ثبت کنند. 
این باشــگاه ها طبق مقررات باید 20 درصد از بدهی های خود را بپردازند تا کمیته های 

انضباطی و تعیین وضعیت بازیکنان، مجوز ثبت قرارداد این باشگاه ها را صادر کنند.«

تثبیت جایگاه سواری با قهرمانی تازه رئال
پیروزی 1-4 شنبه شب رئال مادرید مقابل العین در فینال جام جهانی باشگاه ها 
در امارات، نه تنها باعث ناکامی زوران مامیچ، سرمربی کروات العین در یک قدمی 
فتح بزرگ ترین عنوان عمرش بلکه اختصاص یافتن یک جام بزرگ به سانتیاگو 
ســواری در همان دو ماه نخست سرمربیگری اش در تیم پر ستاره اسپانیایی شد. 
ســواری که به عنوان مربی موقتی کهکشــانی ها را تا پایان فصل هدایت می کند، 
امیدوار است با کسب جام هایی دیگر، حضورش را در جمع آنها دائمی سازد. این 
در حالی است که سران رئال همچنان در حال جست وجو برای یافتن یک سرمربی 
قوی تر و نامدارتر از ســواری برای فصل آینده اند. این ســومین ســال متوالی است 
کــه رئال جام فوق را تصاحب می کند و دو مــورد قبلی با هدایت زین الدین زیدان 
حاصل آمده بود. گل های رئال در مســابقه شــنبه شــب توســط مودریــچ، یورنته، 

راموس و یحیی نادر )مدافع حریف به اشتباه به دروازه خودی( به ثمر رسید.
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گفت وگوی »ایران« با مهسا صابری، لژیونر والیبال بانوان در ترکیه

هر کدام از تیم های لیگ ترکیه در حد تیم ملی ما هستند
لیگ ایران فوق العاده ضعیف است و نمی تواند به تیم ملی کمک کند/ هم تیمی هایم می گویند که تو بهترینی

اخبــار مثبــت و دلگــرم کننــده والیبــال 
ایــران ایــن روزهــا بیشــتر بــه لژیونرهــا 
اختصــاص دارد. در حالــی که تیم ملی 
انتظارات هواداران این رشــته را برآورده 
نکرده و لیگ هــای آقایان و خانم ها هم 
شــرایط چندان مناســبی ندارند، حضور 
ملی پوشان آقا و درخشش در لیگ های 
معتبر اروپایی از یک ســو و عرض اندام 
بانــوان ملی پوش و لژیونر از ســوی دیگر 
باعث شده تا نگاه ها به سمت بازیکنان 
شــاغل در لیگ هــای اروپایــی معطوف 
شــود. مهســا صابری یکی از لژیونرهای 
والیبال ایران است که این روزها در لیگ 
یــک ترکیه عملکــرد خوبــی دارد و جزو 
بازیکنان تأثیرگذار تیم »باریکه سیر« به 
حساب می آید. ارائه بازی های درخشان 
توسط قدرتی زن تیم ملی بانوان باعث 
شــده تــا او در ترکیب ثابــت تیمش قرار 
بگیــرد. تیــم »باریکه ســیر« دیشــب در 
هفتــه ســیزدهم مقابل »ســاری یــر« به 
میدان رفت و تا پیش از آن با 12 بازی در 
رده نهم جدول 14 تیمــی گروه اول قرار 
داشت. مهسا صابری و یارانش یکشنبه 
هفته گذشته مقابل تیم »کوچوک یالی« 

با نتیجه 3 بر یک شکست خورد.
ایــن لژیونــر والیبــال ایــران درخصوص 
وضعیت خودش و تیم »باریکه سیر« به 

خبرنگار »ایران« گفت: »تیم ما شــرایط 
خوبــی دارد و در حــال حاضر هدف مان 
حضــور در پلی آف اســت و این شــانس 
را داریــم کــه در پلــی آف حضــور یابیم. 
بازی ها در لیگ ترکیه فوق العاده به هم 
نزدیک اســت و تیم ها از نظر امتیازی از 
شرایط برابری بهره مند هستند تا حدی 
که ممکن است تیم آخر جدول با 2 برد 

به صدر جدول نزدیک شود.«
مهســا صابــری بــه همــراه مونا آشــفته 
ایــن تیــم ترکیــه ای  اواخــر مهرمــاه در 
حضــور یافتنــد و قــرارداد 2 ســاله امضا 
کردنــد. بــا اینکه زمــان زیــادی از حضور 
در این تیم نمی گذرد، اما شرایط خوبی 
دارد: »در 90 درصــد بازی هــا به صورت 
ثابــت بازی کــردم و در چند بازی هم به 
عنوان امتیازآورترین و مؤثرترین بازیکن 
شــناخته شــدم. همان هفته های اول با 
تیــم هماهنگ شــدم و خیلــی خوب به 
اینجا عادت کردم. در اینجا تنها نیســتم 
و مونــا آشــفته هــم در تیــم مــا حضــور 
دارد. ما بیشــتر وقت مــان را در کنار تیم 
می گذرانیــم و برای برگــزاری بازی ها به 
سفرهای مختلف می رویم به این دلیل 
زمــان بــرای مــا خیلــی زود می گــذرد.« 
قدرتــی زن تیم ملــی والیبــال بانــوان با 
اشــاره بــه ایــن موضــوع کــه حضــورش 
در لیــگ ترکیــه تــا بــه اینجــا باعــث باا 
رفتن کیفیتش شده اســت، افزود: »من 
نماینــده والیبال بانــوان ایــران در ترکیه 

هستم و برای همین نمی توانم عملکرد 
بدی داشته باشم. از همان روز اول فشار 
زیادی را تحمل کردم چرا که مســئوان 
تیم حساب ویژه ای روی من باز کرده اند، 
هدفــم ایــن اســت کــه در تمــام بازی ها 
بهترین بازیکن تیم باشــم. لژیونر بودن 
باعث می شــود که خــودت را ثابت کنی 
و به همه نشــان دهی کــه توانایی باایی 
داری. بیهوده نیست که یک تیم خارجی 
من را پسندیده و روی کمک من حساب 
باز کرده، قطعاً چیزی در من وجود دارد 

که این تیم من را انتخاب کرده است.«
مهسا صابری تأکید کرد بازی ها در لیگ 
ترکیه بسیار ســخت و نزدیک است:»ما 
هــر هفتــه یــک بــازی حســاس و مهــم 
برگزار می کنیــم که این موضــوع باعث 
باا رفتن کیفیت مان می شود. مشکل ما 
در تیم ملی کم بازی کردن اســت. عدم 
رویارویی با تیم های نامدار باعث شــده 
تــا بازیکنــان ایرانی در یک ســطح باقی 
بماننــد و پیشــرفت نکننــد. بازیکنان ما 
تکنیک، تاکتیک و فیزیــک بدنی خوبی 
دارنــد و از ایــن نظر ما بــا تیم های دیگر 
تفاوتــی نداریــم. مشــکل اصلــی ما کم 

تجربگی است.«
او نظــرش را در مــورد لیــگ ایــران ایــن 
گونــه بیــان کرد:»متأســفانه لیــگ ایران 
فوق العــاده ضعیــف اســت و در واقــع 
لیگ مان نمی توانــد به تیم ملی کمک 
کنــد. مــا در اردوهــای تیــم ملــی بــازی 

تدارکاتــی زیادی برگزار نمــی کنیم و هر 
ســال با تجربــه خیلی کم به مســابقات 
رســمی اعزام می شویم. ما در سال 5، 4 
بازی برگزار می کنیم که این بازی ها جزو 

بازی های رسمی است. من در این 2 ماه 
به چیزهایی رسیدم که حتی به آنها فکر 

هم نمی کردم.«
لیگ دســته یــک ترکیه متشــکل از 28 

تیم اســت که در دو گروه 14 تایی برگزار 
می شــود. این لژیونر والیبال ایران بیان 
داشــت: »لیــگ ترکیــه لیــگ معتبری 
اســت و هرکــدام از تیم هــای حاضر در 
ایــن لیگ در حــد تیم ملی ما هســتند. 
ســوپر لیگ ترکیه که فوق العاده سخت 
اســت چرا که بهترین بازیکنــان دنیا در 
آن بــازی می کننــد.« او کــه خیلــی زود 
بــه شــرایط عــادت کــرده و توانســته در 
ترکیب ثابت تیمش قرار بگیرد، گفت: 
نــگاه  هم تیمی هایــم  »خوشــبختانه 
مثبتی به من دارند. من بازیکن آسیایی 
این تیم هســتم و به ســبک آســیایی ها 
بــازی می کنم و آنها از ســبک بازی من 
خوش شــان می آید. آســیایی ها نسبت 
بــه اروپایی ها ســریع تر بــازی می کنند و 
بیشــتر حرکات شــان ســرعتی است اما 
در اینجا بیشــتر حــرکات تاکتیکی مورد 
نظرشان است. نحوه بازی من متفاوت 
از هم تیمی هایــم اســت و ایــن تفــاوت 
باعث می شود تا توجهات به من جلب 
شــود. هم تیمی هایــم بــه مــن احترام 
دارنــد،  دوســتم  خیلــی  و  می گذارنــد 
همیشــه به من می گویند که تو بهترین 
هســتی و این حرف ها انگیــزه ام را چند 
برابــر می کنــد. شــرایط برای پیشــرفت 
بازیکــن در لیــگ ترکیــه وجــود دارد و 
امیــدوارم کــه در فصل آینــده بازیکنان 
ایرانی بیشــتری به اینجا بیایند و شاهد 

پیشرفت والیبال ایران باشیم.«

وقتش رسیده کی روش جام بیاورد
تیــم ملی فوتبــال ایــران امــروز در دیــداری تدارکاتی به 
مصــاف فلســطین مــی رود و با توجــه به نزدیــک بودن 
جام ملت های آســیا برگزاری چنین بازی های تدارکاتی 
طبیعی است. بیشتر بازی های تدارکاتی بر اساس سبک 
بازی حریفان در نظر گرفته می شود و انتخاب فلسطین 
هم تا حدودی به خاطر بازی با تیم هایی همچون عراق 
و یمــن اســت و می توانــد ســطح مــا را مقابــل حریفان 
مشخص کند؛ چرا که ســبک فوتبال کشورهای عربی به 
هــم نزدیک اســت. از آنجایی کــه به آغاز جــام ملت ها 
نزدیک می شویم، بازی با تیم های قدرتمند کار درستی 
نیست چون فشــار مضاعفی به بازیکنان تحمیل می کند. معتقدم کی روش 
و شــاگردانش در مرحله گروهی مشــکلی نخواهند داشــت اما باید ببینیم در 
مراحل بعد با چه تیم هایی روبه رو می شــوند. واقعیت این اســت که با توجه 
به شــرایط کنونی فوتبال ایران و پتانســیل باایی که تیم ما دارد، ایران در کنار 

ژاپن، کره جنوبی و استرالیا یکی از مدعیان اصلی قهرمانی در امارات است. 
کی روش 7-8 سال است که در ایران کار می کند و هزینه های زیادی برای او و 
دستیارانش شده است. حق مردم ایران است که یک قهرمانی را از کی روش 
طلبکار باشــند. چون او هیچ جام معتبری به فوتبال ما نداده و به نظرم اان 
وقتش است که برای فوتبال ایران جام بیاورد. کی روش گفته که حضور ژاپن، 
کره جنوبی و استرالیا در نیمه نهایی تضمین شده است و ایران و بقیه تیم ها 
باید برای کسب یک جایگاه باقی مانده در نیمه نهایی بجنگند. من این حرف 
را قبول ندارم. کی روش آدم زیرکی است و به نظرم با این حرف ها می خواهد 

فرار رو به جلو داشته باشد. 
منظــور او این اســت کــه نباید انتظار زیــادی از تیمش داشــت. در حالی که ما 
با پرویز دهداری که بازیکنان کم تجربه ای را جمع کرده بود، توانســتیم ســوم 
شــویم؛ آن هــم در دوره جنگ که به دلیل کمبــود بودجه هیچ هزینه ای برای 
فوتبال نمی شد، با مایلی کهن هم سوم شدیم. اگر قرار است با کی روش آن 
هم در دومین دوره حضورش در جام ملت ها، قهرمان نشویم پس برای چه 
او را آورده ایم! تیم ما چند سالی است که در رنکینگ آسیا رتبه اول را به خود 

اختصاص داده و باید نشان دهیم که استحقاق این رتبه را داریم. 
تیــم ملــی با کــی روش در جام جهانــی نتایج خیلی خوبی گرفــت گرچه باید 
بــه این نــکات هم توجه کرد که کــره جنوبی هم آلمان را شکســت داد و ژاپن 
به مرحله بعد صعود کرد. بنابراین رقیبان سرســختی داریم اما ما هم ایران 

هستیم و شانس قهرمانی داریم.

تیم ملی امروز به مصاف فلسطین می رود 

حریف آشنا اما نه چندان قدرتمند

تیــم ملی فوتبــال ایــران کــه خــود را برای 
حضور در جام ملت های آسیا 2019 امارات 
اردوی  گذشــته  هفتــه  از  می کنــد،  آمــاده 
آماده ســازی را در کمپ مجهز اسپایر قطر 
برپــا کرده اســت. تیم ملی که بعــد از جام 
جهانــی 2018 روســیه، 4 دیــدار دوســتانه 
با ازبکســتان، بولیــوی، ترینیــداد و توباگو و 
ونزوئا برگزار کرده، از ســاعت 16:30 امروز 
در دیــداری دوســتانه به مصــاف تیم ملی 

فوتبال فلسطین می رود.
تیــم ملی در شــرایطی این دیــدار را برگزار 
می کنــد کــه یکــی از دغدغه هــای اصلــی 
بازیکنــان  رســیدن  کــی روش،  کارلــوس 
مصدوم تیمش نظیر علیرضا جهانبخش، 
کاوه رضایــی، ســعید عزت اللهــی، علــی 
مرتضــی  و  محرمــی  صــادق  قلــی زاده، 
پورعلــی گنجــی اســت و امیــدوار اســت با 
حضور این بازیکنــان، تیم آماده ای را روانه 
جــام ملت ها کنــد. البته دیروز خبر رســید 
کــه عزت اللهی بــه اردوی تیم ملی اضافه 
شــده تا نگرانی های سرمربی پرتغالی تیم 
ملی کمتر شــود. البته ســعید عزت اللهی، 
علی قلی زاده و علی کریمی 3 غایب دیدار 
امروز تیم ملی هســتند کــه با وجود حضور 
در اردوی قطــر به دلیــل مصدومیت بازی 

نخواهند کرد.
حریف امروز شاگردان کی روش، تیمی آشنا 
و البتــه درجه 2 در فوتبال آســیا محســوب 
می شــود. فلسطین تیمی است که در سال 
201۵ بــرای نخســتین بــار حضــور در جام 

ملت های آسیا را تجربه کرد و با 3 شکست 
برابر ژاپن، اردن و عراق از دور رقابت ها کنار 
رفــت. این تیم در جــام ملت های پیش رو 
در گروه B با استرالیا، سوریه و اردن همگروه 
اســت. فلسطین در حال حاضر در رتبه 99 
رنکینــگ فیفا قــرار دارد و در ماه گذشــته 2 
دیدار دوستانه برگزار کرد که برابر پاکستان 
بــه پیروزی 2 بــر یک رســید و در بازی بعد 
هم برابر چین به تســاوی 1-1 دست یافت 
و حــاا بعــد از لغــو دیــدار دوســتانه اش 
برابر یمــن، آماده برگــزاری دیدار بــا ایران 
می شــود. ایران و فلســطین، تاکنــون 4 بار 
مقابل هــم صف آرایی کرده اند که 3 دیدار 
در قالب تورنمنت غرب آســیا و یک دیدار 
هم دوســتانه بوده اســت. در اولیــن دیدار، 

دو تیــم بــه تســاوی 1-1 دســت یافتند ولی 
بازی های بعدی با پیروزی های 2 بر صفر، 
3 بــر صفر و 7 بــر صفر ایران همــراه بوده 
اســت. برد پــرگل 7 بر صفر در ســال 2012 
و در زمــان مربیگری کــی روش بود و حاا 2 
تیم بعد از حدود 6 ســال دوبــاره برابر هم 

قرار می گیرند.
کی روش در پایان جلسه تمرینی بعدازظهر 
شــنبه در جمــع خبرنــگاران حاضر شــد و 
تأکیــد کــرد که حضور کــره جنوبــی، ژاپن و 
اســترالیا در نیمــه نهایــی جــام ملت های 
آسیا تضمین شده است و ایران و تیم های 
دیگــر باید بــرای یــک جایگاه باقــی مانده 
بجنگند. البته بررسی حرف های کی روش 
نشــان می دهــد کــه او اشــتباه محاســباتی 

داشته اســت. اســترالیا در گروه B قرار دارد 
و ژاپــن هــم در گــروه F اســت. اگــر ایــن دو 
تیم از گروه های خود به عنوان صدرنشــین 
صعــود کنند و در بازی مرحله یک هشــتم 
نهایی هم برابر حریف شــان پیروز باشــند، 
در یک چهارم به هم می خوردند. بنابراین 
فقط یکی از 2 تیم ژاپن و اســترالیا به نیمه 
نهایی جام ملت ها می رســند! در هر حال 
بــه نظر می رســد که کــی روش قصــد دارد 
توقعات را از تیم ملی پایین بیاورد. این در 
شرایطی است که تیم ملی بارها حضور در 
نیمــه نهایی را تجربه کرده و حضور در این 
مرحلــه یــک رؤیا نیســت و هــواداران تنها 
خواستار قهرمانی تیم ملی بعد از 43 سال 

حسرت هستند.

تست VAR بومی در ورزشگاه دستگردی
 )VAR( سیســتم کمــک داور ویدئویــی
دیــروز بــا حضــور فریــدون اصفهانیــان 
رئیــس کمیتــه داوران، ســعید فتاحــی 
مســئول برگــزاری بازی های لیــگ برتر، 
داود رفعتــی رئیــس دپارتمــان داوری، 
علیرضا فغانی داور بین المللی فوتبال 
و مازیــار ناظمــی مدیــر روابــط عمومی 
ورزشــگاه  در  جوانــان،  و  ورزش  وزارت 
دستگردی تست شــد. عاوه بر این یک 

شرکت ایرانی که می خواهد این سیستم 
ویدئویــی را نصــب کنــد نیــز در تســت 
VAR حضور داشــت و حاضرین پس از 
تست این دستگاه، نقطه نظرات خود را 
درباره اســتفاده از آن مطرح کردند. قرار 
اســت پس از جمع بنــدی نقطه نظرات 
تــا یکــی، دو هفتــه آینده نظــرات نهایی 
درخصــوص اســتفاده از VAR اعــام و 
مشــخص شود که از این سیستم چگونه 

اســتفاده خواهــد شــد. در صورتــی کــه 
اســتفاده از این VAR در نیم فصل دوم 
قطعــی شــود، داوران آموزش های ازم 
را برای اســتفاده از این سیســتم خواهند 
دیــد. فریدون اصفهانیان، رئیس کمیته 
داوران در ایــن خصــوص گفــت: »ایــن 
سیســتم باید در یــک دیدار غیررســمی 
ورزشــگاه های  در  ســپس  و  امتحــان 
منتخــب به کار گرفته شــود. ۴ ورزشــگاه 

امــام رضــا )ع(، نقــش جهــان  آزادی، 
و فــواد آره نــا در صــورت موفقیــت در 
آزمایــش دوم میزبــان ایــن تکنولــوژی 
خواهند بود.« همچنین علیرضا فغانی 
گفــت: »از نظــر فنــی بایــد بگویــم ایــن 
سیســتم اختاف زیادی با سیستمی که 
در جــام جهانــی اســتفاده شــد، دارد. با 
این حال این سیستم در حد ابتدایی هم 

می تواند به لیگ ایران کمک کند.«

ملت های آسیاروز تا جام 
12

کی روش: سرسختانه پشت عقایدمان می ایستیم
کارلوس کی روش پیام جدیدی را در صفحه شــخصی اش منتشــر کرد. در ابتدای 
پیام سرمربی پرتغالی تیم ملی نوشته شده: »قسمت اول«. به نظر می رسد چنین 
پیام هایی تا شــروع جام ملت های آســیا ادامه داشــته باشد و او مســائلی را بدون 
واســطه بــا هــواداران در میان بگذارد. پیــام اخیر کی روش چنین اســت: »در برابر 
)دســت نیافتنی ها( در چند ســال اخیر ما به تمامی ســختی ها و  مشکات عادت 
کرده ایم. این مشــکات منبع الهام ما بوده اند تا قوی تر و  بهتر شــویم اما اخیراً ما 
حمات متفاوتی را در مقابل خود دیده ایم که قصد دارند اعتبار ما را مختل کرده 
و  زحمات و  موفقیت های ما را زیر ســؤال ببرند. این دقیقاً علتی اســت که ما باید 
از خودمان بیشــتر طلب کنیم، شــدیداً و  سرســختانه پشــت عقاید و باورهای مان 

بایستیم. در کنار هم مقاومت کنیم و متحد باشیم )کادر و  بازیکنان(.«

جلسه سرمربی با کاپیتان ها
تمرین دیروز تیم ملی در کمپ اسپایر پیگیری شد. در ابتدای تمرین بازیکنان زیر نظر 
مک درمورت مشغول آماده سازی شدند، سپس اوسیانو برنامه های تاکتیکی را به آنها 
شرح داد که مهمترین بخش تمرین ارسال از جناحین توسط بازیکنان کناری و استفاده 
از توپ های سوم توسط هافبک های نفوذی بود. در پایان تمرین بازیکنان حلقه اتحاد 
زده و با صدای بلند فریاد زدند؛ »ایران ایران ایران«. این اقدام با درخواســت کی روش 
صورت گرفت. پس از آن کی روش جلسه ای سرپایی با اشکان دژاگه، مسعود شجاعی، 
پژمان منتظری و احسان حاج صفی که کاپیتان های تیم ملی هستند، برگزار کرد. احمد 
نوراللهی، هافبک تیم ملی در جمع خبرنگاران گفت: »امیدوارم بازی با فلســطین به 
هماهنگی ما کمک کند.« مسعود شجاعی هم گفت: »قول دادیم دیگر گله و شکایت 
نکنیم، البته برای قهرمانی نباید اشــتباهات گذشته را تکرار کنیم. در هر دوره به خاطر 

یک سری جزئیات کوچک شانس موفقیت را از دست دادیم.«
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مهدی عزیزی

محمود دينى از 17 
ســالگى و بــا فيلم 
»تيــغ  و  ابريشــم« 
کيميايى وارد ســينما و تلويزيون شــد اما 
حضور او در ســريال »آينه عبرت« را بايد 
اولين دور ظهور ســلبريتى های بزرگ در 
تلويزيــون ايران قلمداد کرد. پخش يکى 
از مشهورترين قسمت های اين مجموعه 
به عنوان »برگ ريزان« که در 1۸ قسمت 
مجــزا توليــد شــده بــود باعــث شــهرت 
عجيــب و غريــب دو شــخصيت اصلــى 
آن يعنى»على« و »آتقى« شــد. محمود 
دينى و جواد گلپايگانى را ديگر کســى به 
اســم و فاميل اصلى شان نمى شناخت و 

برای مردم آنها فقط على و آتقى بودند 
که هزاران حرف و حديث درباره شــان از 
شــايعه تا واقعيت نقــل محافل مردمى 
شــد و هرجا مى رفتى ســخن از آنها بود. 
دينى که در اين ســال ها شــايد فقط يکى 
داده  انجــام  مختصــر  گفت و گــوی  دو 
و کمتــر جايــى آفتابــى شــده بــه تازگــى 
جلــوی دوربين عکاس هــا رفت و همين 
باعث شــد تا نامــش ســرزبان ها بيفتد و 
پــس از ســال ها گفت و گويــى مفصــل بــا 
»ايرناپاس« داشته باشــد. دينى در اين 
گفت و گو درباره مسائل و حواشى عجيب 
و غريــب ايــن ســريال اين طــور مى گويد: 
»روزنامه ها در آن زمان برای آينه عبرت 

حاشــيه درســت مى کردند. مثــًا يکى از 
خبرهــا ايــن بــود که آينــه عبــرت تلفات 
داد و على پدرش را کشــت. در روزنامه و 
مجات درباره نسبت من و يک خواننده 
لس آنجلســى مى نوشــتند. مــن نســبتى 
بــا ايشــان نــدارم.« دينــى دربــاره پايــان 
کار ســريال هــم مى گويــد: »خــودم آينه 
عبرت را تعطيــل کردم، زيرا تهيه کننده، 
مديرتوليــد و بازيگر نقــش اول آن بودم 
و ديديــم کــه حرف و حديث و شــايعات 
خيلى زياد شــده است. زمان پخش آينه 
عبرت بــه اداره هم نمى رفتــم و حتى از 
خانــه بيــرون نمى رفتم. يــک روز يکى از 
مديــران آن زمــان ســازمان صداوســيما 

بــه مــن زنــگ زد و گفــت چــرا رفتــى به 
شــباهت  مى رقصــى؟  و  مراســم  فــان 
داشــت اما مــن نبودم.« او گايــه خود را 
از مديــران فرهنگى کشــور اين طــور ابراز 
مى کنــد: »هيچ کــس بــه من کاغــذ نداد 
کــه تــو ممنوع الفعاليــت هســتى، اما به 
من اجــازه فعاليت هم ندادنــد. بيايند 

بگويند که چه کرده ام که بايد مجازات 
شــوم.« او در اين گفت و گو به حواشــى 
ديــدارش بــا احمدی نــژاد هم اشــاره 
مى کند و مى گويد موضوع آن ماقات 
پيشنهادی بود که برای راه اندازی يک 
شــبکه تلويزيونى خارج از صداوســيما 

داشتم.

محمود دینى بازیگر نقش على در سریال آینه عبرت:

چه کرده ام که باید مجازات شوم

خيابــان  تابلــوی  روی  اين کــه  از  پــس 
مصدق تهران رنگ پاشــيده شــد، ديروز 
تابلــوی جديــد نصــب شــد و دوبــاره نام 
محمــد مصدق بر آن نقش بســت. خبر 
و عکس تابلوی مخدوش حســابى مورد 
توجــه کاربران شــبکه های اجتماعى قرار 
گرفته بود و بارها بازنشــر شــد. ديروز هم 
عکــس تابلوی جديد و خبــر آن را در اين 
شــبکه ها زياد ديديــم. کاربران زيادی هم دربــاره اين موضوع 
نوشــتند: »اين عکس يک سند است، سندی از عمق جهالت، 
جهالتى که فکر مى کند با ســياه کردن تابلوی خيابان مصدق 
نام مصدق از تاريخ و حافظه اين مردم پاک خواهد شــد، اما 
زهــى خيال باطل«، »نــام و ياد دکتر محمــد مصدق در قلب 
و جــان ايــن مــردم جــا دارد. با رنــگ و انــگ و دروغ و تهمت، 
منــش و بينــش اين بزرگمــرد از حافظــه تاريخى ملــت ايران 
پاک نمى شود.«، »دوست عزيزی که ميری تابلو خيابان دکتر 
مصدق و رنگى مى کنى، ارزش انسان ها در قلب مردم جا داره 
نــه به تابلو و اندازه و پهنای خيابان«، »اين گونه تخريب اموال 
عمومى کاری نکوهيده هست اما خداييش بعد از چند دهه که 
اســم اين خيابون نفت بوده کى مياد بگه خيابون مصدق؟«، 
»هر وقت دزد مجسمه های تهران پيدا شد، نادان های اسپری 

به دست خيابان دکتر مصدق رو هم پيدا مى کنيد!«.

نامی که به تابلو بازگشت

عکس روز

شهروند 
مجــازی
یگانه خدامی

به بهانه سالروز تولد عباس سحاب بنیانگذار نقشه نگاری نوین در ایران

مردی که به جغرافیا جان داد
مگــر يک انســان تا 
چــه حــد مى توانــد 
کــه  باشــد  عاشــق 
زندگيــش،  تمــام 
 ، ش ه ا د ا نــو خا
داراييــش و توانش 
و  بگيــرد  کار  بــه  را 
ايــن همه اثــر را در 
شــگفتى  نهايــت 
کمتــر  کنــد.  خلــق 
ايــن ميــان  ايــن چنين انــد و در  مردانــى 
شــمار اندکى هســتند که خلق هــر يک اثر 
جديــد از آنــان يــک گام رو بــه جلــو برای 
توســعه سرزمينشان است. اســتاد عباس 
ســحاب )زاده 3 دی 1300 - درگذشت 14 
فروردين 1379( از زمانى که در نوجوانى، 
خود را شــناخت، با هر گامى که برداشــت 
چراغى در مســير پرفراز و نشــيب توسعه 
جغرافيای اين ســرزمين روشــن کرد. اين 
کــوره راه ســنگاخ و تاريــک و پــر مانع، به 
قيمــت لحظه لحظــه عمر ايــن بزرگمرد 

حاا شاهراهى نورانى است. 
او يــک عمــر عاشــقانه تــاش کــرد تــا 
پابگيــرد  کشــور  در  کارتوگرافــى  دانــش 
ديگــر  کشــورهای  بــه  و  يابــد  توســعه  و 
خلــق  بــا  او  کنــد.  خدمت رســانى  نيــز 
شــگفتى های بســيار در ايــن حــوزه ســهم 
کشــور  در  جغرافيــا  آمــوزش  در  مهمــى 
از دبســتان تــا دانشــگاه داشــت.اگر امروز 
روی ميــز هــر دانش آمــوز، هــر معلــم يــا 
مــدرس، هر مديــرکل يا هر وزيــر يک کره 
جغرافيايى قرار دارد؛ به خاطراين اســت 
کــه  اســتاد عباس ســحاب شــصت و ســه 
ســال پيش، خانه اش را در گرو بانک قرار 
داد تا با پولش نخســتين کــره جغرافيايى 

فارسى را بسازد. 
اين نمونه ای از دنيای بزرگ جغرافيای 
اســتاد عبــاس ســحاب اســت. دنيايــى که 

مملو از نقشــه های بى بديل و اطلس های 
نوشــته های  و  مرجــع  کتاب هــای  و  غنــى 
ناب اســت. رســيدن به اين جايگاه هم در 
چهارديــواری يک کتابخانه شــکل نگرفته 
اســت. او وجــب بــه وجــب خاک ايــران را 
با پای پياده گشــته اســت تا بتواند آنچه را 
که مى بيند بدرســتى ترســيم کند. آخرين 
يــادگار او بنياد فرهنگى ســحاب اســت که 
آن را پيش از فوت در زادگاهش و در خانه 
پدريــش و برای اعتای فرهنگى شــهرش 
تفــرش بنيان نهاد. اطلس شــصت ســال 
کارتوگرافى اســتاد عباس ســحاب، شامل 
آثــار قلمى اســتاد از ســال 13۲7 تا 1373 
خورشــيدی اســت که به صورت موضوعى 

طبقه بندی شده است. 
در اين اطلس، نقشه های ترسيم شده 
توســط اســتاد از ســال 1330، نقشــه های 
نقشــه های  دوره   ،133۲ ســال  از  تهــران 
اســتان ها  نقشــه های  ايــران،  تاريخــى 
الفبايــى،  به صــورت  ايــران  شــهرهای  و 
معرفــى نقشــه های قاره هــا و نقشــه های 
معرفــى  نمــا،  برجســته  و  آموزشــى 
اطلس های آموزشــى بــه تفصيل معرفى 

شده اند. شايد در پايان نقل ذکر خيری که 
اســتاد باســتانى پاريزی دربــاره پدربزرگم 
اســتاد عباس سحاب نگاشــته اند خالى از 

لطف نباشد: 
»چنانکــه ســى چهــل ســال پيــش در 
يکــى از مقااتــم نوشــته ام؛ او با يک خط 
کــش و چهارتا مــداد در دو اتــاق کوچک، 
کاری را انجــام داد که مؤسســات بزرگ با 
صدها متخصــص به زحمــت مى توانند، 
کاری  ايــران  در  او  دهنــد.  انجــام  را  آن 
کــرد که مؤسســه نشــنال جئوگرافــى، بعد 
دار  ميليون هــا  و  ســابقه  ســال  صــد  از 
امکانات اينک بدان توفيق يافته اســت. از 
افتخارات اين ناچيز، نويســنده اين سطور 
اين اســت که با مرحوم ســحاب آشنايى و 
دوســتى و همــکاری داشــت. نکته مهم تر 
که به آن اشــاره شود اين اســت که او  زاده 
و پــرورده اســتاد ابوالقاســم ســحاب مــرد 
فرهنگــى بزرگ اين مملکــت بود و ما اگر 
فضائل عباس ســحاب را صد برابر کنيم، 
تــازه ممکن اســت به آســتانه شــخصيت 
ابوالقاســم ســحاب برســيم. روح هردو با 

بزرگان حق محشور باد.«

قرن نوزدهم ســرآغاز اتفاقات شــگرفى در جهــان غرب بود 
و حرکــت در مســير مدرنيزاســيون شــتابى برق آســا به خود 
گرفت که اين شــتاب تنها به وسعت سرســام آور کارخانه ها 
و توليــدات جهــان مــدرن ختم نشــد بلکــه نياز به شــناخت 
جامعه شهری و آمار و اطاعات بافت های جمعيتى را هم 
جدی کرد. همزمان با اين تحوات ايران هم تحت تأثير اين 
الزامــات قرار گرفت و همزمان با نوســازی و مدرنيزاســيون، 
نيــاز به شناســايى بافــت جمعيتــى و تفکيک ايرانــى از غير 

ايرانى و... ناگهان مهم شد. 
تــا پيش از اين زمان همه اتفاقاتــى که در زندگى و احوال 
حيــات و ممــات يک نفر دانســته مى شــد همــان چيزی بود 
که براســاس اعتقادات مذهبى و ســنت های رايج در کشــور، 
بــا نــگارش نــام و تاريــخ وادت مولــود در پشــت جلد کتب 
مقــدس از جملــه قرآن مجيد آمده بود و از افراد درگذشــته 
هــم جــز نــام و تاريخ وفاتى که روی ســنگ قبرشــان نوشــته 

مى شد هيچ اثری ديده نمى شد. 
از طرفى لزوم ايجاد ارتش منظم، اخذ ماليات و تفکيک 
خارجى از ايرانى به همراه گســترش فرهنگ و دانش بشری 
و نيز توسعه روز افزون شهرها و روستاها و افزايش جمعيت 
کشور، نياز به سازمان و تشکياتى برای ثبت وقايع حياتى به 
يک ضرورت تبديل شد تا اينکه بحث ايجاد سازمانى با ساز 

و کاری مشخص پيش آمد. 
همين شــد که در وهله اول سندی مشتمل بر 41 ماده در 
ســال 1۲97 هجری شمســى به تصويب هيأت وزيران رسيد 
و اداره ای تحــت عنوان اداره ســجل احــوال در وزارت داخله 
)کشــور( وقت به وجود آمد؛ پس از تشــکيل ايــن اداره اولين 
شناســنامه به شــماره 1 در بخــش ۲ تهران در تاريــخ 16 آذر 
1۲97 هجری شمســى به نام فاطمه ايرانى صادر شــد. چند 

ســال بعد يعنى در خرداد سال 1304 هجری شمسى اولين 
قانــون ثبت احوال مشــتمل بر 35 ماده در مجلس شــورای 
ملى وقت به تصويب رســيد و براســاس اين قانون مقرر شد 
همه اتباع ايرانى در داخل و خارج از کشور شناسنامه داشته 

باشند. 
سه سال بعد از تصويب اولين قانون ثبت احوال يعنى 
در سال 1307 قانون جديد ثبت احوال مشتمل بر 16 ماده 
تصويب شــد که براســاس ايــن قانون وظيفــه جمع آوری 
آمارهــای مختلــف هم به اداره ســجل احوال محول شــد 
و بــه هميــن دليــل نــام ايــن اداره بــه اداره »احصائيــه و 
ســجل احــوال« تغيير پيــدا کرد. از ايــن تاريخ تا بــه امروز 
بــه تناســب شــرايط زمانــى و تغييــر و تحــوات بــه وجود 
آمده در کشــور و با احســاس عدم تناســب قوانين موجود 
بــا نيازهای جامعه، قانون ثبت احــوال بارها مورد تجديد 
نظــر، تغيير و اصــاح قرار گرفت تا در نهايت ســال 1319 
قانــون نســبتاً جامع و کاملــى مبتنى بر 55 مــاده تصويب 
شد که اين ماده  قانون ها به جهت جامعيت نسبى حدود 
36 سال بدون تغيير باقى ماند که بجز تغيير و اصاحات 
مختصــری در ســال 1355 و 1363 اســاس ايــن قانون به 

قوت خود باقى مانده است.

وقتى اولین شناسنامه ایرانى به نام فاطمه ایرانى ثبت شد

زنی با شماره شناسنامه یک

ديــروز کارلــوس کــى روش ســرمربى 
تيم ملى دوباره يک متن جنجالى در 
اينستاگرامش نوشت:» در چند سال 
اخير ما به تمامى ســختى ها و مشکات عادت کرده ايم. 
تمامى اين مشــکات منبــع الهام ما بودند، تــا قوی تر و 
بهتر شويم. اما در اين اواخر ما با حمات متفاوتى روبه رو 
شــده ايم که قصد دارند اعتبــار، زحمات و موفقيت های 
ما را زير سؤال ببرند.به همين دليل است که بايد انتظار 
بيشــتری از خودمان داشــته باشــيم. با پافشــاری بيشتر 
پشت عقايد و باورهايمان بايستيم و در کنار هم مقاومت 

کنيم و متحد باشيم. )کارکنان و بازيکنان(«
حاشــيه های تيم ملــى که به تازگــى زياد شــده و اين 
پســت هم باعث شــد ايرانى های فضای مجــازی به آن 
واکنش زيادی نشان دهند. بعضى ها حق را به کى روش 
مى دهنــد اما بعضى هــا هم معتقدند ايــن رفتارهای او 
در آســتانه جام ملت های آســيا تيم را بيشــتر به حاشيه 
مى برد و باعث مى شــود نتيجه نگيرد. از طرفى خداداد 
عزيزی بازيکن سابق تيم ملى هم ديروز مصاحبه کرد و 
در آن گفت که توقع مردم ايران از تيم ملى خيلى بيشتر 
از صعود به مرحله نيمه نهايى جام ملت هاست و اين 
جمله اش ســر و صدای زيادی به پا کرد:»آقای کى روش 
مــا خنگ نيســتيم!«. اين مصاحبه هم به بحــث درباره 

کى روش در شبکه های اجتماعى دامن زد.
اين چند پســت و توييت را بخوانيد:»کارلوس، پشت 
واژه هــا مخفى شــدن کافيه! ايــران رو قهرمان کــن يا برو 
انتخاب سومى نداری از باخت های غرورآفرينت خسته 
شــديم«، »آقــای کــى روش ســام ممنون ميشــم برای 
حــال شــدن اون پــول هــای بى زبونى که تو اين شــرايط 
اقتصــادی مردم ايران تقديمتون شــده، يه کم بى خيال 
فضای مجازی و ادا و اصول و فضاســازی بشى و در چند 
روز مانــده به مســابقات، به امورات تيم ملى برســى که 
حداقل دل مردم يه کم شاد بشه به قهرمانى تيم ملى. 
ممنون«، »حرف های خداداد درباره کى روش رو خوندم 

و بايد بگم حرف حق جواب نداره«.

پُست روز

کی روش و ماجراهایش

چهـــره

کامل ترين مجموعه آثار جال شباهنگى 
در مؤسســه صبــای فرهنگســتان هنــر به 
نمايش گذاشته مى شود. به گزارش روابط 
عمومى فرهنگســتان هنر، آيين نکوداشــت جال شــباهنگى، 

نقــاش، گرافيســت، مجسمه ســاز و عضو 
پيوســته فرهنگســتان هنر، دهــم دی  ماه 
ســال جاری در ايــن فرهنگســتان برگــزار 
مى شــود. مســعود ناصــری، دبيــر هنری 
نمايشــگاه مــروری بــر آثــار اســتاد جال 
شــباهنگى، درباره اين برنامــه اظهار کرد: 
»روايتى از زندگى استادانه« عنوان سلسله 
برنامه هايى اســت که فرهنگســتان هنر با 
محوريت مروری بر آثار و احوال هنرمندان 

و روايتى از زندگى هنری آنها برگزار مى کند که نخستين روايت 
به »مروری بر زندگى و آثار استاد جال شباهنگى« اختصاص 
دارد. دبيــر هنری نمايشــگاه مــروری بر آثار جال شــباهنگى 
دربــاره آثــار حجمــى شــباهنگى يــادآور شــد: مجموعــه آثار 
حجمــى اســتاد شــباهنگى نيــز، شــامل 
آثــار منحصــر بــه فــرد شيشــه ای اســت 
کــه وی در جزيــره مورانــو ايتاليا ســاخته 
اســت. روايــت زندگــى اســتادانه جــال 
شــباهنگى روز دوشنبه، 10 دی  ماه برگزار 
مى شــود. عاقه منــدان مى تواننــد برای 
شــرکت در اين مراسم به نشانى خيابان 
چهــارراه  از  پايين تــر  ولى عصر)عــج(، 

طالقانى، شماره 1۵۵۲ مراجعه کنند.

نکوداشت جال شباهنگی برگزار می شود

خبر آخر

کودکان آپارتمان نشین در خطر پوکى 
استخوان قرار دارند نــــگاره

یـــــاد

غامرضا سحاب
مدیر مؤسسه دنیای 
جغرافی سحاب

پرتــره  مســتند  از  رونمايــى  آييــن 
کارگردانــى  بــه  آذر«  »متولــد 
محوريــت  بــا  حســينى  ســيدرضا 
زندگى و کارنامه مرتضى سرهنگى از چهره های شاخص 
ادبيــات انقــاب و دفــاع مقــدس بهانه ای شــد تــا از اين 

نويسنده و مدير باسابقه حوزه ادبيات تقدير شود.
در اين مراســم که طبق گزارش مهر، يکشــنبه ۲ دی ماه 
در حوزه هنری برگزار شد محسن مؤمنى شريف مهم ترين 
شــاخصه ســرهنگى را فرزند زمانــه خود بودن عنــوان کرد. 
محســن يزدی مدير مرکز فيلم مستند سوره و سرمايه گذار 
مســتند »متولــد آذر« هــم گفــت: در زمانه ای کــه آدم های 
زيــادی را مى بينيــم پــس از تکيه بر کرســى مديريت تغيير 
ماهيــت مى دهنــد؛ مرتضــى ســرهنگى يک مــورد عجيب 
است. حتى اگر در يک سمت از اتاق کارش مى نشيند، هنوز 

حواسش هست که چراغ های سمت ديگر خاموش باشد.
احمدرضــا درويــش کارگردان باســابقه ســينمای دفاع 
مقــدس ســخنران بعــدی ايــن برنامــه بــود. او با اشــاره به 
همزمانــى ســال تولد ســرهنگى بــا کودتای ســال 3۲ گفت 
کــه زندگــى او از آغاز عجين بــا بحران بوده اســت. درويش 
بــا عنــوان اين نکته که ســال ها به امثال مرتضى ســرهنگى 
و رســول ماقلى پور غبطــه خورده، افــزود: همان طور که ما 
در پى کشــف راز و رمز و معارف گذشــتگان بــه دنبال منابع 
مکتوب هســتيم؛ آيندگان هم بــرای درک امروز ما منابعى 
را مى جويند که حاصل کار امروز آقای سرهنگى خواهد بود.
کارگــردان دوئــل در بخــش ديگــری از صحبت هايــش 
عنــوان کرد: مرتضى ســرهنگى اين روايت هــا را به کوچه و 
خيايان هــای ما آورده اســت. دفاع مقــدس در بخش های 
مختلــف و ايه هــای مختلــف اجتماع مــا نفود کــرده و به 
نوعــى ملک مشــاع مــا ايرانى هــا اســت. از اين نظــر آقای 
ســرهنگى مشــغول موزه داری اســت. اين ها ذخاير بزرگى 
اســت کــه آقــای ســرهنگى در حال حفاظــت از آن اســت. 
کارگــردان »متولــد مــاه مهر« همچنيــن گفت: بــرای من، 
مرتضى سرهنگى مانند دهخدا است. برای امثال بنده هم 
که افتخار داريم ريشــه در آن دوران داشته باشيم، وقتى از 
ادبيات جنگ ســخن مى گوييم ازم است تا روايت خود را 
بــا فرهنگنامه مرتضى ســرهنگى مطابقت دهيم و اصاح 
کنيم. مرتض ســرهنگى عيار ادبيات امروز و ذخيره بزرگ 

ادبيات جنگ است.

پــس از صحبت هــای حجت ااســام شــهاب مــرادی، 
مســعود ده نمکــى حاصــل پژوهش هــای ۲7 ســاله خــود 
در قالــب فيش بــرداری، فايل هــای صوتــى ضبــط شــده از 
مصاحبــه با اســيران و آزادگان و اســنادی کــه در اين زمينه 
گــردآوردی کــرده اســت را به عنــوان کادوی تولــد مرتضــى 

سرهنگى به اين نويسنده اهدا کرد.
رضا اميرخانى نويسنده برگزيده جايزه جال، سخنران 
بعدی اين مراســم بود. اميرخانى با اشــاره بــه اين که »من 
در قــواره ای نيســتم که بخواهــم درباره مرتضى ســرهنگى 
صحبــت کنم« گفــت: حوزه هنــری امروز برندی اســت که 
برای اثبــات و ثبت اعتبار خود به امثال مرتضى ســرهنگى 
و هدايــت اه بهبــودی نيــاز دارد. اين ها هســتند کــه ياد ما 
مى آورند اين حوزه چه جايگاهى داشت که همه به آن پناه 
مى آورديــم. امــروز وقتى بــه دفتر آقای ســرهنگى مى روم، 
هنــوز ياد ايامــى مى افتم که به حــوزه مى آمديم، در حيات 
چــای مى خورديــم و مى توانســتيم همه هنرمنــدان بزرگ 
را يکجــا ماقات کنيم. بــرای حفظ نامــواره و اصالت حوزه 

هنری به امثال سرهنگى نياز داريم.
ســپس مرتضى سرهنگى با تشــويق حاضران روی سن 
حاضر شــد. او گفت: امروز از ابه ای ادبيات جنگ گرمايى 
را حس مى کنيم. هم دســت و دل خودمان و هم دســت و 
دل مملکــت را روی اين گرما مى گيريم؛ نام ديگر اين گرما 
اميد است. با همين گرما سرمای مشکات را پشت سر مى 

گذاريم.
ســرهنگى در ادامه جملــه ای را با اين کلمــات آغاز کرد 
»حااحااهــا بــه ايــن گرما نيــاز داريم بــه ياد ســربازانى که 
هريک بر زميــن افتادند و...« اما به دليل بغض نتوانســت 

سخنان خود را به پايان برساند.

پاسداشت دهخدای دفاع مقدس
احمدرضا درویش: روایت خود را با فرهنگنامه مرتضى سرهنگى مطابقت مى دهیم
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