
iran-newspaper.com

Thursday 

27 Dec 2018 

no. 6959 

 سال بیست و چهارم
 شماره 6959

 پنجشنبه
 6 دی 1397

 19 ربیع الثانی 1440
 24 صفحه

 استان تهران و البرز 1000 تومان
 سایر استان ها 500 تومان

issn1027-1449 Keytitle: iran (Tehran)

کار بزرگ و ملی خریداران خصوصی نفت 
عرضــه نفــت در بورس انــرژی کار قابل دفاع و درســتی 
اســت بــا این حــال یکســری شــرایط و پیش نیازهــا باید 
رعایــت شــود. اولیــن بحــث این اســت که شــرکت ملی 
نفــت ایران نباید تصور کند شــرکت های خریدار نفت از 
طریق بورس رقبای او هستند، بلکه ضرورت دارد به این 
شــرکت ها به چشم همکار نگاه شــود و تسهیلگری برای 

فروش نفت صورت گیرد. 
اگــر شــرکت ملی نفت در شــرایط جدیــد پیش آمده 
می توانســت این نفت را بفروشــد متوســل به بورس 
نمی شــد، بنابرایــن جــا دارد کــه مــا بــه شــرکت های 
خریدار در بورس به عنوان همکار و تســهیلگر فــروش نگاه کنیم اما نکته 
کلیــدی و اســتراتژیک در ایــن میــان بحث قیمــت پایه نفت اســت. از یاد 
نبریــم کاری که شــرکت های خریدار نفت در بورس انجــام می دهند یک 
کار ریســکی اســت و از  آن ســو باید منفعت قابل توجهی برای خریداران 
داشــته باشــد چون نام خریداران افشا می شــود، قیمت در بورس شفاف 
اســت و در فضــای تحریــم ممکــن اســت ارز فــروش محموله به دســت 
فروشــنده خصوصی نرسد، بنابراین خریدار نباید نگران تخفیف منطقی 
نفت باشــد چون او قرار اســت تحریم ها را دور بزند و هزینه این دور زدن 

باید به او پرداخت شود.
اما شــرکت ملــی نفت ایــران با توجه بــه تجاربی کــه در این ســال ها اندوخته 
می توانــد نقش تســهیلگری در ارائه خدمات بندری و حتی مشــتریان را برای 
خریداران ایفا کند. از ســویی کسی که برای خرید نفت به بورس می آید دنبال 
رانــت و ســوداگری نباشــد. در حقیقت خریدار دنبال این باشــد کــه در فضای 
جدیــد یــک کار بزرگ و ملی را انجام دهد و ســود منطقــی و بااتر از متعارف 
ببــرد. اگر این شــروط محقق شــود تجربــه جدیــدی در فروش نفت ایــران در 

بازارها رقم خواهد خورد.
البته ما ســایه حاشیه دار فروش نفت از سوی واســطه ها را پیش تر آزموده ایم 
و پرونــده افــرادی مثل بابــک زنجانی در این بــاره پیش روی ماســت اما ورود 
بــا حســاب و کتــاب بــه بــورس و تنظیــم قواعــد روشــن می تواند ایــن فضای 

بی اعتمادی بین فروشنده و خریدار را از میان بردارد. 
به طور خاص وزارت نفت می تواند کمک کند که این راه باز شود. البته به نظر 
نمی رســد فروش نفت در شــرایط فعلی در زمره »های ریسک« قرار گیرد اما 
این کار به شجاعت در تصمیم گیری نیاز دارد بنابراین مسئوان بویژه شرکت 

ملی نفت باید این ریسک را در نظر بگیرد.
نکته دیگر اینکه در دنیا نفت کاغذی رخدادی کامًا رایج است و ما می توانیم 
به سمت نفت کاغذی برویم چون شرکت ملی نفت ایران هیچ گاه بازاریابی 
نکــرده اســت و همیشــه این طور بــوده که خریدار ســراغ نفت ما آمده اســت. 
حقیقت این اســت که ما تجربه بازاریابی در حوزه نفت را نداریم اما در درون 
فضای تحریم این کار قدری شــروع شــده و ناموفق هم نبوده اســت، بنابراین 
می توان مبنا را بر اعتماد، کمک و پذیرش نقش همکاری قرار داد. در هر حال 
مهم این اســت که فضای تحریم شکســته شــود چون ما توان صادرات حدود 

1.5 میلیون بشکه نفت خام در روز را داریم.

یادداشت

منصور معظمی
 معاون پیشین 
وزیر نفت

هــر روز بــا شــما در اینجــا خواهیــم بــود، صدای ســام 
شــما، حرف شما و پیشــنهاد شــما را می شنویم و 

می خوانیم و بازگو می کنیم.
با ما همراه باشید، بگویید و بنویسید

تلفن: 88769075 - 021  پیامک: 3000451213
■  چطور می توانم سهام عدالت بگیرم؟ / 495...0939: بنده 
کارگری مستأجر با 58 سال سن و یک میلیون تومان درآمد 
هســتم. هر ماه کــه می گــذرد کارفرما با عناویــن مختلف از 
حقــوق و دســتمزد ما کــم می کند این در حالی اســت که در روز بیــش از 13 تا 
14 ســاعت مشــغول کار هســتم و ماهانه 400 هزار تومان- غیر از هزینه آب و 
برق - هزینه خانه دارم. درباره گرفتن سهام عدالت راهنمایی کنید که به کجا 

مراجعه کنم تا بتوانم از این سهام استفاده کنم.

■  رونق گردشــگری در کشــور با لغو ویزا / آقای صابر: ویزای گردشگران چین 
و عمــان به صورت یکطرفه از ســوی کشــور ما لغو شــده و گردشــگران این 
کشورها می توانند بدون ویزا به کشور ما سفر کنند. پیشنهاد می کنم که این 
قانون برای اکثر کشــورها در نظر گرفته شود تا گردشگران بیشتری به کشور 
ما ســفر کنند و با این کار ضمن ایجاد رونق گردشــگری تزریق ارز به کشــور 

نیز صورت گیرد.

■  حذف بیمه تکمیلی جانبازان / آقای روســتایی: اینجانب بازنشسته اداره 
کشاورزی کرج هستم. متأسفانه با توجه به قانون جدید اداره امور ایثارگران 
و جانبازان، بنیاد شــهید بیمه تکمیلی جانبازان حذف شــده و انجام بیمه 
تکمیلی اینجانب محول به اداره کشاورزی شده است. با توجه به اینکه 20 
روز اســت بیمار هســتم و نیاز به بســتری دارم بدون بیمه تکمیلی هســتم 
و اداره مربوطه پاســخی به من نمی دهد. از مســئوان محترم بنیاد شــهید 
درخواســت دارم ایــن قانون را اصاح کند تا مشــکل اینجانــب و امثال من 

حل شود.
■  تغییــر مســیر اتوبوس های شــرکت واحــد جوادیه بــه فیاض بخــش / آقای 
ابراهیمــی: اتوبوس های شــرکت واحــد جوادیه به فیاض بخش قبًا از مســیر 
جوادیــه تــردد می کردند که این مســیر کم ترافیک و خوب بــود ولی اخیراً این 
اتوبوس هــا تغییــر مســیر داده و از مســیر نــواب تــردد می کننــد که این مســیر 
بســیار شــلوغ و حجم ترافیک زیادی دارد. لذا درخواســت داریــم در این باره 

تجدیدنظر و مسیر حرکت اتوبوس ها اصاح شود.

نظــــــــر 
مـــــردم

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

روزنامه »ایران عصر«  
گامی تازه  در 

اطاع رسانی مجازی 

دانشگاهی بر فراز کوه با جاده ای پرخطر

از مــادران... تــا مــادران، گویی داغ دلشــان در مــرگ مظلومانه فرزنــدان دانش آموز یا 
دانشگاهی شان با سوختن در کاس درس یا حوادث رانندگی باید تکرار شود. حوادثی 
کــه به خاطر اهمال و ندانم کاری مســئوان امور اجتماعی و آموزشــی مــدام بر تعداد 
والدین سوگوار اضافه می کند. بی آنکه برای جلوگیری از تکرار چنین حوادث فاجعه باری 
همتی اساســی شــود. از ســوختن و جزغاله شدن پیکر دختربچه های شــین آبادی تا... 
فاجعه مرگ چهار دختربچه در یکی از مدرسه های زاهدان که با واژگون شدن بخاری 
نفتی در میان شعله های آتش یک کاس سوختند. چندین بار چنین فاجعه ای با آتش 
بخاری نفتی مدرســه ها پیش آمد بی آنکه مسئوان آموزش چاره ای برای جلوگیری از 
تکرار فاجعه بیندیشند و ااقل مسئوان مدرسه همتی کنند و بخاری ها را از سر راه بچه ها 
دور نگه دارند تا داغی بر دل مادران دیگر ننشیند. آیا از غم جانکاه دختران شین آبادی 
که با چهره ســوخته دردی مضاعف را تحمل می کنند خبر دارید؟ هر بار که مدرســه یا 
کاس در آتش سوخت و کودکانی در کام شعله های آتش گرفتار شدند مادران دیگری 
به جرگه سوگواران داغ به دل پیوستند. چند روزی مسئولیت خطای چنین فاجعه ای را 
به گردن این و آن می اندازند و مقامات قضایی وعده کیفر خطاکاران را می دهند اما هنوز 
سوز دل مادران سوگوار تسکین نیافته، شعله های آتش دیگری از کاس و مدرسه ای )با 
همان خطاها و اشتباهات قبلی مسئوان( زبانه می کشد و خانواده های دیگری بر جمع 
سوگواران داغ مرگ فرزند به دل افزوده می شود.  از حادثه سقوط به دره اتوبوس حامل 
گروهی از دانشجویان نخبه ریاضی کشور از جمله شادروان مریم میرزاخانی تحسین شده 
دانشمندان ریاضی جهان و مرگ 6 دانشجوی نخبه ریاضی که در تیرماه 1376 اتفاق 
افتاد تا به حال در چند حادثه مشابه دیگری عده ای از دانشجویان دچار این گونه حوادث 
رانندگی مرگبار شده اند و کارشناسان روشن کرده اند به علت غفلت مسئوان دانشگاهی 
اتوبوس های فرسوده و خارج از رده ای که انتقال دانشجویان را انجام می دادند سبب ساز 
چنین فجایعی می شــوند. با واژگون شــدن اتوبوس حامل دانشــجویان دانشگاه علوم 
تحقیقات دانشگاه آزاد تهران در پیچ و خم سراشیب تند و پرخطر جاده داخل دانشگاه 
 10 دانشــجو کشــته شدند. سرپرســت دانشــگاه علوم و تحقیقات می گوید این اتوبوس 
زیر نظر شهرداری نیست و تحت نظر یک شرکت پیمانکاری قرار دارد و تعجب آور است 
که مســئوان دانشگاهی بدون آنکه با شرکت واحد قرارداد تنظیم کنند و اتوبوس های 
بی نقــص و آمــاده رانندگی در اختیارشــان قرار گیــرد با یک پیمانکار ناشــناس قرارداد 
 بســته اند و به یقین چنین پیمانکاری برای ســودجویی بیشــتر اتوبوس های مستعمل 
و از رده خارج را برای رفت و آمد دانشــجویان آن هم در یک مســیر پرپیچ و سراشــیب 
گردنه ها بکار گرفته است.  مسأله خطرناک دیگری که جان دانشجویان را تهدید می کند 
رفــت و آمد در مســیر پرپیچ و خــم پرخطر محدوده این دانشــگاه اســت. احداث یک 
 دانشگاه در ارتفاعات کوهستان با راهی پرخطر یکی از اشتباهات مسئوان قبلی است که 
رفت و آمد به آن در فراز کوهستان تنها با وسیله نقلیه ممکن است در صورتی که یک 
دانشگاه باید در گستره یک فضای سطح باز با محیطی دلگشا احداث شود و دانشجویان 
ناگزیر نشوند برای ورود به دانشگاه از گردنه های پرپیچ و خم بگذرند. جاده ای که در مسیر 
پر شیبش هیچ گونه حفاظی وجود ندارد و هر دم بویژه در زمستان که برف و لغزندگی 
جاده را پوشــانده احتمال این خطر هســت که با انحراف مســیر اتوبوس به اعماق دره 

سقوط کند و فاجعه ای عمیق تر به بار بیاورد.

محمد بلورییادداشت
روزنامه نگار

راهکار تازه بهارستانی ها برای مبارزه با فساد

طرح حمایت از افشاکنندگان فسادهای مالی کلید خورد
یــک طرح پر ســر و صــدا در راه بهارســتان اســت؛ طــرح حمایت از 
افشاکنندگان فساد اقتصادی. این طرح را سید فرید موسوی نماینده 
تهران تهیه کرده و گفته آن را بر اســاس تجربه کشورهای دیگر ارائه 
کرده است. در ایران که تا حاا افشای فسادهای اقتصادی برای افشاکنندگان و خصوصاً 
رســانه ها بیشــتر از آنکه تشویق داشته باشــد، دردسر داشــته، چنین طرحی می تواند 
امیدوارکننده باشد. البته اگر تا مرحله آخر پیش برود و تبدیل به قانون شود و آن قانون 
هم خیلی تبصره و استثنا نداشته باشد. این در حالی است که شهریورماه امسال برخی 

رسانه ها از تصمیم مشابه دولت برای تشویق افشاکنندگان فسادها خبر داده بودند.
شــاید پیش ترهــا در ایــران اختاف  نظرهایــی درباره پدیده فســاد وجود داشــت اما 
گسترش فساد در سال های اخیر را تقریباً هیچ کس منکر نمی شود. فسادی که حاا به 
اعدام های پی در پی مفسدین اقتصادی منجر شده است. اما در این میان خیلی ها 
هم هســتند که اعتقاد دارنــد این اعدام ها الزاماً راه بــه جایی نمی برند و باید قبل از 
آن مسیر را برای افشای فسادها باز کرد. حاا مجلس تصمیم گرفته پس از ۴0 سال 
قانونی را تصویب کند که آنهایی که فساد را افشا می کنند، مورد حمایت قرار بگیرند. 
سید فرید موسوی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به خبرگزاری خانه ملت گفته 
است: »ارتقای شفافیت و  تقویت نظارت عمومی دو عامل اصلی است که می  تواند 
در مبارزه با فساد مؤثر واقع شود. بر همین مبنا قوانین در برخی کشورها چتر حمایتی 
برای افشاکنندگان تخلفات در حوزه های مختلف در نظر گرفته اند.« او افزوده است: 
»پیــش از ایــن نیز در قوانین دیگــر، برای افرادی که فســاد را فاش می  کنند تشــویق 
دیده شــده ولی تا به امروز علی رغم الزامات قانونی هیچ ســازوکار اجرایی برای آن 
پیش بینی نشده و قوانین پیشین نیز اجرایی نشده است. بر همین اساس، مجلس 
تعلــل در ایــن زمینــه را جایز ندانســت و طرحــی در این زمینه تدوین شــده که چتر 
حمایتی قانون، مانع از تعرض دیگران به افشــاکنندگان تخلفات مالی خواهد شد. 
بزودی این طرح در دستور کار کمیسیون  های تخصصی مربوط به خود قرار خواهد 
گرفــت.« به گفته وی »این طرح با همکاری کارشناســان دیوان محاســبات مجلس 

شورای اسامی تنظیم انجام شده است.«
هنوز از محتوای طرح مورد اشــاره ســید فرید موسوی و جزئیات آن اطاع بیشتری در 
دست نیست. اما پیش تر در شهریورماه امسال برخی از رسانه ها خبر دادند که بر اساس 
تصمیمات گرفته شده طی جلسات تعدادی از مسئوان دولتی در همان تاریخ، مقرر 
شده چنانچه صحت ادعای گزارش کننده درخصوص وقوع فسادهایی چون اختاس 
یــا ارتشــا احراز شــود، 5 درصــد از میزان مالی که از ســوی مجرم یا متخلــف به دولت 
بازگردانده یا از اتاف آن به دلیل آن گزارش جلوگیری شده است، به عنوان پاداش از 
محل مزبور و پس از پیش بینی بودجه مد نظر در سال آینده، به وی پرداخت خواهد 
شد. پیش از آن هم در مردادماه ایحه شفافیت در ویرایش نهایی به تأیید کمیسیون 

مربوط رسید و اکنون در حال رسیدگی در هیأت دولت است.
موضوع تشــویق افشاکنندگان فسادهای اقتصادی از آنجا اهمیت دارد که سابقه 
افشــای برخی فســادهای رخ داده نه تنها با تشــویق و مصونیت همــراه نبوده که 
حتی منجر به برخورد با فرد افشاکننده نیز شده است. بارزترین نمونه این اتفاق 
در سال های اخیر شاید پرونده یاشار سلطانی باشد. روزنامه نگاری که بعد از افشای 
برخی از تخلفات شــهرداری تهران، گرفتار بازداشــتگاه و زندان شــد و رسانه او به 

تعطیلی کشیده شد.

گزارش 
سیاسی

w w w . i r a n - n e w s p a p e r . c o m
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مصاحبه سفیر آلمان، میشائیل کلور-برشتولد
 

با روزنامه  ایران
  دیپلماسی مخفی

مربوط به قرن نوزدهم بود
  یادداشت / چقدر از اموال سلطان ها به خزانه می رود

  سؤال هفته/ بررسی بودجه در مجلس چقدر مهم   تفاوت در شباهت ها
است؟

داستان  سیاست

   درگذشتگان  2018 نگاهی به  وقایع مهم 2019

داستان  جهان

   2018؛ خستگی از  جنگ های 
نظامی و آغاز نبردهای تجاری

داستان یک رویداد

داستان  زندگی و فرهنگ

وقت آن رسیده که رویکردمان را به مفهوم 
آموزش اجباری تغییر دهیم و راه حل هایی برای 

سپیده اکبرپوران/ مشق شب و تحدید زندگی روزمره مریم صداقت/ تکلیف خانه: آیا مسأله این است؟!میترا فردوسی/ حکایت تکلیف خانه و مهارت زندگی

  رنج مدرسه

   داستان عکس های 2018

داستان عکس ها

آقای حکایتی حال خوب 
و خاطرات سه نسل 

گفت وگوی »ایران« با بهرام شاه محمدلو

حت
 فا

هره
  طا
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داستان یک چهره
سوریه، خشکســـالی زمین، بحران های محیط  زیستی، همه و کشـــتار مردم در نوار غزه و یمن، داستان جنگ چندین ساله کشـــتار در سراســـر دنیا بوده ایـــم. زورآزمایی سیاســـتمداران، همچون ســـال های گذشـــته شـــاهد تکرار خشـــونت، جنگ و ســـال 2018 چند روز دیگر به پایان می رســـد. ما در این ســـال 

مجموعه عکس شـــاهد روابط شگرف انسانی، شاهد داستان هویت و معجزه های نظاره گر لحظاتی دشوار هستیم. لحظاتی پر از احساس صبر و استقامت، ما در این احســـاس غـــرور و اراده و زیبایی درونی کیتی را ببینیم. مـــا در این مجموعه عکس پیونـــد صورت ناقص و آســـیب دیده  وی شـــدند ولی ما می توانیـــم در این عکس گرفـــت که در آخرین آن که 31 ســـاعت به طول انجامید پزشـــکان موفق به عمل خودکشـــی نافرجام. کیتی زنده ماند و طی 3 ســـال 30 بار مورد عمل جراحی قرار یک مسأله احساســـی به وسیله تفنگ ســـاچمه ای اقدام به خودکشی کرده است؛ داســـتان دختری 21 ســـاله به نام کیتی استابلفیلد که در ســـن 18 سالگی به خاطر کلیولند به نام »داستان یک چهره« چاپ کرده است. تصویری ایـــن عکاس را به همراه گزارش جوانا کانرز گزارشـــگر روزنامه پلبن دیلر عکاســـی کرده است. مجله نشـــنال جئوگرافیک در شماره ماه سپتامبر خود روایت جئوگرافیک طی 35 ســـال گذشـــته از شرایط و موضوعات انســـانی در سراسر دنیا گروه women vision اســـت. لین جانســـون دیگر همکار همیشـــگی مجله نشنال خاطر عکس هایش در مورد روابط انســـانی و موضوعات اجتماعی یکی از اعضای عکاس آژانس عکس و همچنین همکار همیشگی مجله نشنال جئوگرافیک که به استابلفیلد را عکاسی کرده اند. استیبرز را می توان جزء عکاسان مؤلف برشمرد. اســـتیبرز و لین جانســـون رز روند انجام »پیوند صورت« کیتی یادماندنی ترین و زیباترین عکس های امســـال اســـت. مگلی جئوگرافیـــک به عنـــوان »داســـتان یـــک چهـــره« چهـــره بـــه در کنـــار همـــه زشـــتی ها مجموعه عکـــس و گزارش نشـــنال همه جزو خاطرات بد استمراری امسال است.
خارق العاده پزشکی هستیم.

یادداشت

آرش خاموشی
 عکاس

Rebecca Blackwell/AP Photo . فینال جام جهانی 2018 روسیه
Mustafa Hassona /Anadolu Agency.درگیری ها در نوار غزه بعد از افتتاح سفارت امریکا در اورشلیم که نزدیک به 58 شهید فلسطینی برجا گذاشت

داستان عکس های 2018

 کتی استابلفیلد در آغوش خانواده اش بعد از عمل پیوند صورت
جراحان 16 ساعت برای عمل پیوند صورت کتی استابلفیلد وقت گذاشتند

 کتی استابلفیلد پیش از عمل پیوند صورتش

گفت وگو با بهرام شاه محمدلوروحانی در جلسه هیأت دولت:

-  هدف اول ایحه بودجه 98 بهبود معیشت مردم است
 - کسانی که در حادثه اتوبوس در دانشگاه آزاد قصور داشتند 

باید به مردم اعام شوند

2

2021

پیکر آیت اه هاشمی شاهرودی در قم به خاک سپرده شد

 بدرقه رئیس فقید 
مجمع تشخیص مصلحت نظام

گــــزارش
گـروه سیاسی

رئیس جمهوری در جلســه روز گذشته دولت، 
خواســتار معرفــی مقصرین حادثــه دلخراش 
واژگونــی اتوبوس دانشــگاه آزاد به مردم شــد. 
حجت ااســام حســن روحانی همچنیــن از همه وزیــران و اعضای 
دولت خواســت طرح هــا و پروژه های حوزه کاری خــود را برای مردم 
تشــریح کنند. او به مردم هم گفت کــه یارانه برق، آب و بنزین قطع 
نمی شود. به گزارش پایگاه اطاع رسانی ریاست جمهوری، روحانی 
در جلســه دیروز دولت، حادثه واژگونی اتوبوس در واحد مرکز علوم 
و تحقیقات دانشــگاه آزاد اســامی را بســیار دلخــراش و متأثرکننده 
توصیــف کــرد و گفــت: کمتر تصــور می شــود کــه به خاطــر اهمال و 

بی احتیاطی در داخل دانشگاه جان جوانان دانشجو به خطر بیفتد. 
این حادثه را به همه خانواده عزیزان دانشــجو تســلیت گفته و برای 
مصدومان شفای عاجل مسألت دارم. اینگونه مسائل از موضوعاتی 
اســت کــه حتماً باید مورد رســیدگی قــرار بگیرد و نبایــد بگذاریم که 
چنیــن حوادثی تکرار شــود. وی تصریح کرد: آنان کــه در این حادثه 
قصور و تقصیری داشــتند باید مشــخص و به مردم اعام شــود چرا 
که حادثه بســیار دردناکی برای همه مردم بویژه دانشــگاهیان بود و 
به همه اعام می کنیم که در غم و درد آنها شریک هستیم و دولت 

به سهم خود تاش می کند که این 
صفحه 3 را بخوانیدقبیل حوادث اتفاق نیفتد.

یارانه برق، آب و بنزین 
قطع نمی شود

 صفحات ویژه »ایران« 
ازرویدادها و عکس های 

 2018

 آقای حکایتی
 حال خوب 

و خاطرات سه نسل 

پس از اقامه نماز توســط رهبر معظم انقاب مراســم بدرقه پیکر آیت اه 
هاشمی شاهرودی با حضور گسترده مردم و مسئوان برگزارشد

مذاکره 
ایران با 
طالبان

شمخانی در خال سفر 
به افغانستان تأیید کرد

 مجموعه ارتباطات 
و گفت وگوهای انجام 

شده با گروه طالبان 
با اطاع دولت 

 افغانستان بوده 
و ادامه خواهد یافت

اتوبوس فرسوده ، جاده غیراستاندارد ، پیمانکار متخلف
3 مقصر اصلی مرگ دانشجویان

-همراه با گفت و گو با  سفیر آلمان در تهران
- پرونده ای درباره مشق شب

 دربرخورد
 با سرقت علمی 

خط قرمزی نداریم 

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت 
علوم در گفت و گو با »ایران«:

2

یرنا
 / ا

زیار
ل پا

عاد

ضمیمه ایران جمعه
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 شمخانی در دیدار با عبداه عبداه

حمایت مولوی عبدالحمید از توسعه روابط ایران و عمان
مولــوی عبدالحمیــد امــام جمعــه مســجد مکی اهل 
ســنت زاهــدان از تاش هــای جمهــوری اســامی ایــران 
و عمــان بــرای توســعه روابــط دوجانبــه حمایــت کــرد. 
بــه گــزارش ســفارت ایــران در مســقط، مولــوی عبدالحمیــد در دیــدار بــا 
حجت ااســام محمدرضا نوری شاهرودی سفیر ایران در عمان همچنین 
از تاش هــای ســفارت کشــورمان برای تســهیل روادیــد ایرانیــان متقاضی 
ســفر به این کشــور تشــکر کــرد و گفت  اقداماتــی که برای توســعه و تقویت 
روابــط دوجانبــه بــا کشــور عمــان به عمل آمــده قابــل تقدیر اســت. وی از 
عمان به عنوان کشوری نام برد که در راستای اعتدال در جهان اسام قدم 
برمی دارد و ابراز امیدواری کرد که ســایر کشورهای اسامی نیز مانند عمان 

بتوانند اعتدال را سرلوحه برنامه های خود قرار دهند.

استیضاح حجتی یکشنبه برگزار می شود
یــک عضو هیأت رئیســه مجلس شــورای اســامی با بیــان اینکه حدود 
۱۰ نفر از اســتیضاح کنندگان وزیر جهاد کشــاورزی امضای اســتیضاح خود 
را پــس گرفتنــد، گفــت که جلســه اســتیضاح حجتی یکشــنبه آینــده برگزار 
می شــود.علی اصغر یوسف نژاد در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: ۳۷ نفر بر 
اســتیضاح باقی هســتند. با توجه به اعام وصول اســتیضاح، حتی اگر یک 
نفر متقاضی اســتیضاح وزیر جهاد کشاورزی باشد، جلسه استیضاح برگزار 
خواهد شــد. یوســف نــژاد در پایــان گفت که طبــق هماهنگی هــای صورت 
گرفته با وزارت جهاد کشــاورزی جلســه استیضاح حجــــــــــتی یکشنبه نهم 

دی ماه برگزار خواهد شد.

 تاش مجلس برای تهیه طرح ساماندهی دانشگاه آزاد و 
پاسخگو کردن مسئوان آن

ســخنگوی کمیســیون اصل ۹۰ مجلس با بیان اینکه مجلس حادثه تأثر 
برانگیز روز ســه شنبه دانشــگاه علوم تحقیقات را پیگیری می کند، از تاش 
بــرای تهیه طرحی جهت پاســخگو کردن دانشــگاه آزاد و قــرار دادن آن به 
عنــوان زیرمجموعه وزارت علوم تأکید کرد. بهرام پارســایی در گفت وگو با 
ایســنا با بیان اینکه رئیس دانشــگاه آزاد نباید دغدغه و مســئولیت دیگری 
داشــته باشــد و بایــد تمــام تمرکــز خــود را روی مدیریت مجموعــه بزرگ 
دانشــگاه آزاد بگــذارد، تصریــح کرد: در راســتای شــفاف ســازی مســئوان 
دانشــگاه آزاد اعــام کننــد درآمــد ســاانه ایــن دانشــگاه از محــل شــهریه 
دانشــجویان به چه میزان بوده و از شــروع تا امروز چند هزارمیلیارد درآمد 
کســب کرده اند که این اتوبوس سرویس دانشجویانش است. البته دانشگاه 
آزاد خودمختــار اســت و بــه هیچ کس پاســخگو نیســت. دانشــگاه آزاد باید 
زیرمجموعــه وزارت علوم باشــد کــه هم نظارت پذیر گــردد و هم از موازی 
کاری آن در عرصه هــای علمــی و آموزشــی جلوگیــری شــود. ســخنگوی 
کمیســیون اصل ۹۰ مجلس با بیان اینکه کل مجلس در قبال این موضوع 
مســئول است، خاطرنشــان کرد: مجلس روی کلیات موضوع وارد می شود 
و ایــن حادثه تأثــر برانگیز را پیگیری می کند. البته کمیســیون های اصل ۹۰ 
و خصوصــاً آمــوزش و تحقیقات بیشــتر در این باره مســئول هســتند و باید 
تاش  کنیم طرح ســاماندهی دانشــگاه آزاد و پاســخگو کردن مسئوان این 
دانشــگاه را در مجلس تهیه کنیم و ان شــاءاه آن را در کمیســیون آموزش 

پیش ببریم.

درنـــگ

اخبــــار

محمدجواد ظریف، وزیر امورخارجه 
و حجت ااســام علــی یونســی دســتیار 
ســابق رئیس جمهــوری در امــور اقوام و 
اقلیت های دینــی و مذهبی، در پیام های 
جداگانه ای به مناسبت سالروز درگذشت 
او را  یــاد  »زرتشــت« پیامبــر زرتشــتیان، 

گرامی داشتند.
»یــاد  نوشــت:  »توئیتــر«  در  ظریــف 
زرتشــت، پیامبر بــزرگ ایرانی، ســراینده 

گاتاهــا و پایــه گــذار اصــول پنــدار، گفتــار 
او  در ســالروز درگذشــت  نیــک  کــردار  و 
گرامی باد.« یونســی هم با صدور پیامی، 
ضمــن تأکید بــر اینکه ایــران، مهد ادیان 
و یکتاپرستی اســت و ایرانیان، کهن ترین 
ملت یکتاپرست دنیا هستند، اظهار کرد: 
حضرت زرتشــت، پیامبر بزرگ پروردگار 
و »اوســتا« )گاهــان( کتــاب آســمانی این 
پیــام آور صلح، راســتی و درســتی اســت. 

اشوزرتشــت، مردمــان ایــن ســرزمین را 
بــه پرســتش اهورامــزدا یا همــان خدای 
دانای بزرگ هســتی بخش، دعوت کرد و 

همگان را از چندگانه پرستی، پرهیز داد.
دستیار سابق رئیس جمهوری با بیان 
اینکــه حضــرت زرتشــت، قدیمی تریــن 
پیام آور یکتاپرســتی، رعایت حقوق بشر، 
راســتی و درســتکاری در جهــان بــود کــه 
ایرانیــان را بــه پندارنیــک، گفتــار نیــک و 

کــردار نیــک، دعــوت کــرد، این آمــوزه را 
از تعالیــم مشــترک همــه ادیان آســمانی 
دانســت و تصریح کــرد: در قانون اساســی 
جمهوری اسامی ایــــــــــــــران و در بیانات 
امام خمینی )ره( و مقام معظم رهبری، 
به درستی بر حضور و مشارکت فرهنگی، 
سیاســی و اجتماعــی زرتشــتیان و همــه 
ایرانیــان پیــرو ادیــان توحیــدی و رعایت 
و  جامعــه  در  آنــان  شــهروندی  حقــوق 

حکومت، تأکید شده است. بدین جهت، 
کرامــت  و  اجتماعــی  عدالــت  رعایــت 
انســانی تمام شهروندان ایرانی از اقوام و 
پیــروان ادیان توحیدی، بر همگان ازم و 

ضروری است.
یونســی خاطرنشــان کــرد: امســال که 
چهلمین ســال پیروزی انقاب اســامی 
ایران است، بسیار بجاست که از همراهی، 
همدلــی و همبســتگی زرتشــتیان و همه 

پیــروان ادیــان توحیــدی با نظــام،  تقدیر 
شــده و یــاد و خاطره شــهدا، ایثارگــران و 
جانبازان معظم آنان نیز، گرامی داشــته 
شود. همچنین، دفاع حکومت از حقوق 
آنــان را ارج نهیــم و بــر تــداوم آن، تأکید 
کنیم.دیروز، 5 دی ماه ســالروز درگذشت 
زرتشــت، پیامبر ایرانی بود که  هموطنان 
زرتشــتی در شــهرهای مختلف با نیایش 

همگانی آن را گرامی داشتند.

پیام ظریف و یونسی در سالروز درگذشت »زرتشت«

دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در 
خال ســفر یک روزه ای که با همراهی 
سیاســی،  عالــی  مقامــات  از  هیأتــی 
افغانســتان  بــه  امنیتــی  و  نظامــی 
داشــت و دیدارهایــی که بــا مقام های 
بلندپایــه این کشــور از ســر گذرانــد، از 
و  ایــران  میــان  جــاری  گفت وگوهــای 
طالبان خبــر داد و تأکید کرد که دولت 
ارتباطــات و  از مجموعــه  افغانســتان 
گفت وگوهــای ایــران با طالبــان اطاع 
داشــته و ایــن رونــد همچنــان ادامــه 
خواهد یافت. مذاکــره ایران با طالبان 
و ادعای حمایت کشورمان از این گروه 
تروریســتی موضوعی بــوده که پیش تر 
از سوی شماری از مقام های امریکایی 
و ســران نهادهای امنیتی افغانســتان 
مطرح شده بود. ادعایی که حمیدرضا 
بهرامی، ســفیر ایران در کابل آن را رد 
کــرده و گفته بــود: »با طالبــان تماس 
داریــم و حتــی ایــن تمــاس را تبدیــل 
بــه ارتبــاط نکردیــم زیــرا نخواســتیم 
برای طالبان مشــروعیت زایی شــود.« 
بهرامــی برقــراری ایــن تماس هــا را با 
هــدف ترغیــب کــردن گــروه طالبــان 
بــه پیوســتن به رونــد مذاکــرات صلح 
بــود.  دانســته  افغانســتان  دولــت  بــا 
حــاا دبیــر شــورای عالی امنیــت ملی 
کشــورمان در تأییــد چنیــن موضعی، 
و  ایــران  بیــن  جــاری  گفت وگوهــای 
طالبــان را راهــی بــرای کمک بــه رفع 
مشکات امنیتی موجود در افغانستان 
می داند. شــمخانی این اظهارات را در 
دیــدار روز گذشــته خــود بــا »حمداه 
خــود  افغانســتانی  همتــای  محــب«، 
مطــرح کــرد. او همچنیــن گفــت کــه 
مجموعــه ارتباطــات و گفــت وگوهای 
انجــام شــده با گــروه طالبان بــا اطاع 
دولــت افغانســتان بــوده و ایــن رونــد 
همچنــان ادامــه خواهــد یافــت. تأیید 
مذاکــره ایــران و طالبان از ســوی دبیر 
شــورای عالی امنیــت ملی کشــورمان 
در حالــی اســت کــه نماینــدگان گــروه 
طالبان هفته گذشــته در امارات، گفت 
وگوهــای ســه روزه ای را بــا مقام هــای 

امریکایــی از ســر گذرانده انــد. درایــن 
مذاکرات نمایندگانی از دفتر سیاســی 
و نظامــی طالبان در قطــر، نمایندگان 
کشــورهای  از  نمایندگانــی  و  امریــکا 
پاکســتان، عربســتان و امارات شــرکت 
داشتند. در حالی که مقام هایی هم به 
نمایندگی از دولت افغانســتان در این 
نشست حضور یافته بودند، طالبان در 
چند روز گذشــته با انتشــار بیانیه هایی 
تأکید کردند که حاضر نیستند با هیأت 
دولت افغانســتان گفت وگو کنند. این 
در حالی اســت کــه یکــی از مهم ترین 
اهدافــی کــه مقام هــای کشــورمان در 
مذاکــره با این گروه جســتجو می کنند، 
هدایت کردن آنها به مشــارکت جدی 
در فراینــد صلح داخلی افغانســتان و 
با حضور همه گروه های مؤثر از جمله 

طالبان است.
 
ë  تأکیــد بــر ســاز و کارهــای مبتنــی بــر

گفت وگوی مستمر
حمــداه  دیــدار  در  شــمخانی 
محب، همتای افغان خود به توافقات 
ســازنده نشســت امنیتی منطقه ای که 
با حضــور دبیــران و مشــاوران امنیت 
ملی ایران، افغانســتان، روسیه، چین 
و هنــد در تهــران برگــزار شــد، اشــاره 
کــرد و ایجاد ســاز و کارهــای مبتنی بر 
گفت وگوی مســتمر و مشــارکت فعال 
فرآیندهــای  در  منطقــه  کشــورهای 
و  ثبــات  کننــده  تضمیــن  را  امنیتــی 
توســعه پایدار برای ملت های منطقه  
دانســت. دبیــر شــورای عالــی امنیت 
ملــی بــا اعــام حمایــت از برگــزاری 
منطقــه ای  امنیتــی  نشســت  دومیــن 
در کابــل ابــراز امیــدواری کــرد کــه دو 
طرف در نشســت آتی بــا حضور مؤثر 
کشــورهای دیگــر شــاهد همگرایــی و 
هــم افزایی بیشــتر در مســیر مقابله با 
تروریســم و افراطی گــری باشــند. او با 
جــدی ارزیابی کــردن خطر گســترش 
دامنه نفــوذ داعش در افغانســتان بر 
ضرورت اتخاذ اقدامــات عملی برای 
مقابلــه با این نقشــه شــوم که توســط 

حمایــت  منطقــه  ارتجــاع  و  امریــکا 
شــمخانی،  کــرد.  تأکیــد  می شــود، 
همچنیــن حفــظ، تقویــت و گســترش 
حفــظ  بــرای  را  مــرزی  پاســگاه های 
امنیت مرزها بســیار ضروری دانســت 
و خواســتار همکاری بیــش از بیش دو 
کشــور در ایــن زمینــه شــد. بازگشــایی 
بازارچه هــای مــرزی، تســریع در حــل 
و فصــل اختافــات مــرزی و برگزاری 
نشست مشترک مرزی بین کشورهای 
ایــران، افغانســتان، پاکســتان، ترکیــه 
و ترکمنســتان از دیگــر عوامــل مــورد 
اشــاره دبیر شــورای عالی امنیت ملی 
ایــران بــود که بنا بــه گفتــه او می تواند 
بــه افزایــش ضریــب امنیتــی مرزهــا 
ملــی  امنیــت  مشــاور  شــود.  منتهــی 
رئیــس جمهــوری افغانســتان نیــز در 
جریــان این دیدار، جمهوری اســامی 
ایــران را یکــی از اصلی تریــن پایه های 
برقراری امنیت در منطقه  دانســت و 
تأکید کــرد که همکاری های مشــترک 
امنیتــی  رفــع مشــکات  دو کشــور در 
امروز افغانستان بسیار کارگشا خواهد 
بــود. او ابــراز امیــدواری کــرد که ســفر 
شــمخانی به کابل، روند نهایی سازی 
و  امنیتــی  دفاعــی،  سیاســی،  اســناد 
اقتصادی بین دو کشور را تسریع کرده 

و بــرای امضای رؤســای جمهوری دو 
کشور آماده شود.

 
ë  مرزهــای ســازی  ناامــن  بــه  هشــدار 

مشترک
شمخانی همچنین در دیدار اشرف 
افغانســتان  رئیــس جمهــوری  غنــی، 
و  امنیــت  دشــمنان  کــه  داد  هشــدار 
آرامــش منطقــه در اقدامــی ســازمان 
یافته بــه دنبال نا امن ســازی مرزهای 
انتقــال عناصــر  بــه منظــور  مشــترک 
شکســت خورده داعش به افغانستان 
و حمایت از توسعه تروریسم تکفیری 
در ایــن کشــور هســتند. دبیــر شــورای 
عالــی امنیــت ملی کشــورمان بــا بیان 
اینکه امنیت و پیشــرفت افغانستان را 
امنیت و پیشــرفت ایران می دانیم، بر 
لزوم تسریع در نهایی سازی و امضای 

سند جامع روابط دو کشور تأکید کرد.
ضــرورت  بــر  تأکیــد  بــا  شــمخانی 
تــاش مســتمر دو کشــور در برقــراری 
مشــترک  مرزهــای  در  امنیــت  کامــل 
اشــرار،  تحــرکات  بــا  مقابلــه  بــرای 
قاچاقچیــان مــواد مخــدر و گروه هــای 
آمادگــی  و  هوشــیاری  تروریســتی، 
بــا  مقابلــه  بــرای  منطقــه  کشــورهای 
تهدیــدات جدید تروریســم تکفیری را 

و  دانســت  حیاتــی  و  ناپذیــر  اجتنــاب 
تصریــح کــرد: »هرگونــه غفلــت و بی 
توجهــی بــه ایــن تهدیــدات می توانــد 
حــوداث تلخ و دهشــت باری، مشــابه 
آنچــه که در عــراق و ســوریه رخ داد را 

تکرار کند.«
نیروهــای  خــروج  شــمخانی 
فرصتــی  را  افغانســتان  از  امریکایــی 
طایــی بــرای تقویــت توانمندی های 
دفاعــی و نظامــی ایــن کشــور بــا اتــکا 
درون  و  داخلــی  ظرفیت هــای  بــه 
منطقه ای دانست و افزود: »ملت های 
منطقــه بــرای خــروج کامــل نیروهای 
امریکایــی کــه حضورشــان جــز جنگ 
لحظــه  نداشــته،  حاصلــی  ناامنــی  و 

شماری می کنند.«
 
ë  تأکید اشرف غنی بر ساز و کار مشترک

دستگاه های اطاعاتی و امنیتی
رئیــس جمهــور افغانســتان نیز در 
این دیدار ضرورت ایجاد سازوکارهای 
بیــن دســتگاه های  و فعــال  مشــترک 
بــرای  کشــور  دو  امنیتــی  و  اطاعاتــی 
افزایــش تحــرک در حــوزه مقابلــه بــا 
و  یافتــه  ســازمان  جرایــم  تروریســم، 
مبــارزه با قاچــاق مواد مخــدر را مورد 
تأکید قــرار داد و افزود: »امنیت پایدار 

اصلی تریــن  مشــترک،  مرزهــای  در 
اســت.«  افغانســتان  دولــت  اولویــت 
او رویکــرد افغانســتان بــه جمهــوری 
اســامی ایــران را برگرفته از سیاســتی 
و  تــداوم  چارچــوب  در  و  راهبــردی 
ارتقای مناســبات در افقــی بلندمدت 
»فعال ســازی  افــزود:  و  کــرد  عنــوان 
ظرفیت هــای اقتصــادی قابــل مبادله 
بویــژه در حــوزه ترانزیــت کاا، تجارت 
کننــده  تضمیــن  مــرزی  مبــادات  و 
شکل گیری مناسبات پایدار و مبتنی بر 

منافع بلندمدت دو کشور است.«
 
ë  حمایــت ایــران از روند صلــح درون

افغانی
دبیــر شــورای عالــی امنیــت ملــی 
همچنیــن در ادامــه برنامــه ســفر یک 
روزه خــود بــا عبداه عبــداه، رئیس 
و  دیــدار  افغانســتان  اجرایــی  هیــأت 
پیرامون مســائل مورد عاقه دو کشــور 
گفت وگــو کرد. شــمخانی در این دیدار 
بــر حمایت جمهوری اســامی از روند 
صلح در افغانســتان بــا رویکرد درون 
افغانــی تأکیــد کــرد و هرگونــه اقــدام 
بر خــاف این رونــد را آســیب زدن به 
خوانــد.  افغانســتان  ثبــات  و  امنیــت 
عبداه عبداه رئیــس هیأت اجرایی 
ماقــات،  ایــن  در  نیــز  افغانســتان 
مهم تریــن چالش امــروز افغانســتان 
را وجــود چالش هــای امنیتــی نگــران 
کننده دانســت که غلبه بــر آن نیازمند 
همکاری مشــترک و مســاعی ســازنده 
ایجــاد  بــرای  همســایگان  مجموعــه 
ثبات و امنیت در افغانســتان است. او 
با اشــاره به تاش گروه های تروریستی 
بــرای  افغانســتان  در  شــده  شــناخته 
اســتفاده از ابزار خشــونت و خونریزی 
بــه منظور تحمیل اراده خود به دولت 
قانونــی ایــن کشــور گفــت: »انتخابات 
کــه  داد  نشــان  افغانســتان  پارلمانــی 
اراده سیاســی مــردم مــا تنهــا بایــد از 
طریق صندوق های رأی و بدون فشــار 
و تهدیــدات تروریســتی بــروز و ظهــور 

پیدا کند.«

مذاکره ایران با طالبان
مجموعه ارتباطات و گفت وگوهای انجام شــده با گروه طالبان با اطاع دولت افغانستان بوده و ادامه خواهد یافت

شمخانی در سفر به افغانستان تأیید کرد

بازی سازی های  بدون محاسبه 
علیه دولت

این گــزاره که اگر شــما یــک بــازی را در عالم سیاســت 
شروع کنید، الزاماً ادامه دادن و تمام کردنش هم به دست 
شما نیســت، گزاره ای است که به نظر می رسد هنوز بخش 
عمده ای از سیاســیون کشــورمان به معنایش پی نبرده اند. 
در یک ســال اخیر حداقل دو نمونــه از بازی هایی که برخی 

شروع کردند اما ادامه اش به دست دیگران افتاد را می توان یاد کرد.
ســال قبل در چنین روزهایی موجی در مشــهد آغاز شــد که هدفش انتقاد 
از دولت بابت مســأله مؤسســات مالی غیرمجاز بود. ترتیــب دهندگان این 
اقدام شــاید می خواســتند با این کار دولــت رقیب خــود را در انظار عمومی 
کــم اعتبار کننــد. قرار بود این اقــدام تقصیر یک اتفاق مهــم در حوزه پولی و 
بانکی کشور را منحصراً متوجه دولت حسن روحانی کند و قابل تصور است 
که طراحان این حرکت باور داشــته اند این اتفاق می تواند در وزن کشی های 
سیاســی به افزایش اعتبار عمومی آنها منجر شود. چنین اتفاقی در سال اول 
دولــت دوازدهم یعنی یک افق روشــن برای روزهای پــس از این دولت. اما 
در عمل چه شــد؟ طراحان این بازی حتی به مدت 24 ساعت هم نتوانستند 
مدیــر میدانــی که خــود علیه دولــت گشــوده بودنــد، باقی بماننــد. حرکت 
آنها خیلی زود توســط گروه های دیگری مصادره شــد. در ایــن مصادره هدف 
اعتراضــات در کمتر از یک روز از دولت حســن روحانی به کلیت نظام تغییر 
کرد و ماجرای مؤسســات مالی و اعتباری غیرمجاز هم کامًا به حاشیه رفت. 
تنها یک روز بعد از شــروع ماجرا چند ده شــهر کشــور درگیر آشــوب شــدند و 
هر بهانه درســت و غلطی به عامل تخریب شــهرها و برهــم خوردن آرامش 
عمومی کشورتبدیل شــد. آنجا بود که  مشخص شد طراحان این اعتراضات 
از کوچکترین محاسبه سیاســی هم در این موضوع دریغ کرده بودند تا بدین 
ترتیــب حرکتی که تندترین بخش جناح اصولگرا کلید زد، در کمتر از یک روز 

به کام افراطی ترین مخالفان  نظام شود.
نمونــه دوم ایــن ماجراهــا و اشــتباه محاســبات را در هفته هــای اخیــر در 
مجلس می بینیم. ابتدا سه هفته قبل نمایندگان استان اصفهان در اعتراض 
به موضوع آب اســتعفا دادند. آنها تصور می کردند که فشــار سیاسی شــان در 
چارچوب یک سیاست منطقه گرایی غیرملی در آستانه تقدیم ایحه بودجه 
می تواند به نفع این منطقه تمام شــود. به عبارتی نمایندگان استان اصفهان 
باور داشــتند که بــاا بردن صدایشــان می تواند منجر به گرفتن امتیاز بیشــتر 
در رقابــت با اســتان های دیگری چون چهارمحــال و بختیــاری، کهگیلویه و 
بویراحمد و خوزستان شود. سه استانی که با اصفهانی ها اختافات زیادی بر 
ســر منابع آب دارند. اما اتفاقات جلسه تقدیم ایحه بودجه، محاسبه اشتباه 
اصفهانی هــا را نشــان داد؛ جایی که صدای خوزســتانی ها و دیگــر رقبای آنها 
بلندتر شــده بود. اصفهانی ها می اندیشــیدند که حرکتی تنــد و رادیکال برای 
گرفتن امتیاز انجام داده اند اما رقبای آنها پرده جدیدتری از اعتراضات تند را 
نمایان کردند تا نشان دهند در این جنس رفتارها می تواند دست روی دست 
زیادتر باشد. حرکتی را که اصفهانی ها برای گرفتن امتیاز آغاز کردند، دیگران 
کــه در واقع رقیب منطقه ای آنها هســتند ادامــه داد ند و معلوم نیســت این 
ســیکل تا کجا ادامه یابد. کما اینکه این رفتارها از سیاســیون مناطق مختلف 
می تواند یک بازتاب مخرب در ابعاد اجتماعی به شــکل نزاع های منطقه ای 
و قومی هم داشــته باشد. آنجاست که صحنه گردان درگیری ها نه نمایندگان 
اصفهان خواهند بود، نه نمایندگان خوزســتان و نه هیچ مســئول رســمی در 
چارچوب جمهوری اســامی. اغتشاشــات آن صحنه را فقط براندازان نظام 
هدایت می کنند. نمونه واضح آن اعتراضات تابســتان در خوزســتان بود که 

هزار و یک نمونه دروغ و شایعه نیزبه آن آغشته شد.
منطقه گرایی و جناح زدگی افراطی دو آسیب عمده فضای سیاسی امروز 
ایران هســتند که باعث به حاشــیه رفتن منافع ملی در برابر امتیازات بخشی 
می شــوند و درســت در این چارچوب اســت کــه بازی های سیاســی جدیدی 
بــدون محاســبه گری کامــل و آینده نگــری ازم طراحی می شــوند که معلوم 

نیست ادامه آن با چه کسی و پایان دادنش توسط چه تفکری خواهد بود.

مراســم تشــییع و اقامــه  نماز بــر پیکر 
هاشــمی  ســیدمحمود  آیــت اه 
شــاهرودی، صبــح روز چهارشــنبه در 
مصــای امــام خمینــی تهــران برگزار 
بــا حضــور  ایــن مراســم کــه  شــد. در 
رؤســای سه قوه، مســئوان و قشرهای 
رهبــر  شــد،  برگــزار  مــردم  مختلــف 
معظــم انقاب بــر پیکر رئیــس فقید 
مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام، 
نمــاز اقامه کردند و رحمت و مغفرت 
الهــی را بــرای آن مرحــوم از خداونــد 

مسألت کردند.
پــس از اقامــه نمــاز توســط رهبــر 
معظم انقاب اسامی مراسم بدرقه 
شــاهرودی  هاشــمی  آیــت اه  پیکــر 
تشــخیص  مجمــع  فقیــد  رئیــس 
مصلحــت نظــام بــا حضــور گســترده 
مردم و مســئوان کشــوری و لشــکری 
در محل مصــای تهران برگزار و پیکر 
فقیــه عالیقــدر و اســتاد بــزرگ حــوزه  
علمیــه بــرروی دســتان مــردم تهران 
تشــییع شد تا برای خاکسپاری به شهر 

مقدس قم منتقل شود.
فقیــد  رئیــس  پیکــر  انتقــال  بــا 
نظــام  مصلحــت  تشــخیص  مجمــع 
بــه قم، مــردم قدردان این شــهر پس 
از اقامــه نمــاز ظهــر و عصــر، خــود را 
بــرای وداع آخــر بــا یــار وفــادار امام و 
انقــاب و رهبــری به مســجد مقدس 

امــام حســن عســکری)ع( رســاندند. 
ســاعت ۱4 دیروز، مراســم تشییع این 
عالــم مجاهد و جلیل القــدر با حضور 
گســترده آحــاد مختلــف مــردم بویژه 
شاگردان ایشان بر دوش مردم وایت 
مــدار قــم تا حــرم مطهر تشــییع تا در 
جوار حــرم کریمــه اهل بیــت)س( به 
آیــت اه  پیکــر  شــود.  ســپرده  خــاک 
هاشــمی شــاهرودی پــس از برگزاری 
در  مرثیه ســرایی  و  عــزاداری  مراســم 
جوار حضرت فاطمه معصومه )س( 
در مســجد بااســر، مجــاور قبــور پاک 

علما به خاک سپرده شد.
آیت اه محمدی گلپایگانی رئیس 
دفتــر مقــام معظــم رهبــری، آیت اه 
خاتمــی امــام جمعــه موقت تهــران، 
آیت اه حسینی بوشهری دبیر شورای 
عالی حــوزه علمیــه، آیــت اه اعرافی 
مدیر حوزه های علمیه کشــور، آیت اه 
اراکــی رئیس مجمع تقریــب مذاهب، 
عظــام  مراجــع  بیــوت  نماینــدگان 
تقلید، حجت ااســام محســنی اژه ای 
امیرآبــادی  قضائیــه،  قــوه  ســخنگوی 
فراهانــی عضو هیأت رئیســه مجلس، 
ســید عبــاس صالحــی وزیــر فرهنــگ 
و ارشــاد اســامی، حســینعلی امیــری 
معــاون پارلمانــی ریاســت جمهــوری 
و جمعــی از علمــای نجــف و کربــا از 
جملــه شــخصیت های شــرکت کننده 

همچنیــن  بودنــد.  مراســم  ایــن  در 
علــوی  ســیدمحمود  حجت ااســام 
حجت ااســام  و  اطاعــات  وزیــر 
معــاون  شــهیدی  ســیدمحمدعلی 
رئیــس جمهوری و رئیس بنیاد شــهید 
چهارشــنبه  عصــر  ایثارگــران،  امــور  و 
بــه نمایندگی از ســوی حســن روحانی 
و هیــأت دولــت، در مراســم تدفیــن و 
ترحیم عالم مجاهد حضرت آیت  اه 
هاشــمی شــاهرودی  در شــهر مقدس 

قم شرکت کردند.

ë  بزرگداشــت مراســم  برگــزاری 
آیت اه هاشمی شاهرودی در حسینیه 

امام خمینی )ره(
نمــاز  اقامــه  از  پــس  و  دیشــب 
مغــرب و عشــاء، مراســم بزرگداشــت 
ایــن عالــم ربانی از ســوی دفتــر مقام 
معظم رهبــری در مســجد اعظم قم 
برگــزار شــد. همچنین طبــق اطاعیه 
امــروز  دفتــر مقــام معظــم رهبــری، 
پنجشــنبه از ســاعت ۱۰ تا ۱۱:۳۰ صبح 
فقیــد  رئیــس  بزرگداشــت  مراســم 

مجمــع تشــخیص مصلحــت نظام با 
حضــور رهبر انقاب در حســینیه  امام 

خمینی)ره( برگزار خواهد شد.
ë  پیــام تســلیت آیت اه سیســتانی و

رئیس دولت اصاحات
در ادامه پیام های تسلیت، آیت اه 
سیســتانی مرجــع تقلیــد شــیعیان در 
پیامی درگذشــت آیت اه شــاهرودی 
را تسلیت گفت. در متن پیام حضرت 
آیت اه سیســتانی آمده است: جناب 
حجت ااسام آقای سیدعاء هاشمی 

خبــر  توفیقاتــه؛  دامــت  شــاهرودی 
ارتحــال والــد مکــرم جنــاب آیــت اه 
آقای ســیدمحمود هاشمی شاهرودی 
تأثــر  و  تألــم  موجــب  ثــواه(  )طــاب 
را  وارده  مصیبــت  اینجانــب  گردیــد. 
بــه جنابعالی و دیگر بســتگان محترم 
و بــه حــوزه علمیــه مقدســه قــم و بــه 
همه دوســتان و عاقه مندان آن فقید 
واامقــام تســلیت عــرض نمــوده و از 
درگاه قــادر متعــال مســألت دارم کــه 
ایشان را با اجداد طاهرین شان محشور 
و به همه بازماندگان شان صبر جمیل 

و اجر جزیل عنایت فرماید.
ســید محمدخاتمــی رئیــس دولت 
اصاحــات هم با صــدور پیامی، رحلت 
را  شــاهرودی  هاشــمی  ســیدمحمود 
تســلیت گفــت. در متــن پیام تســلیت 
سیدمحمد خاتمی آمده است: رحلت 
عالــم بزرگوار و فقیه متبحر و خدمتگزار 
انقاب اسامی، حضرت آیت اه جناب 
حاج سیدمحمود هاشمی شاهرودی را 
به همه دوســتداران انقاب و شــاگردان 
بــه  بخصــوص  ایشــان  ارادتمنــدان  و 
خانواده شــریف هاشــمی شــاهرودی و 
همه بستگان عزادار تسلیت می گویم و 
از درگاه حضــرت حق جــل و علی برای 
آن فقید ســعید آمرزش و رحمت الهی 
و علــو درجات و بــرای بازماندگان معزز 

صبر و اجر و سامتی مسألت می کنم.

پیکر آیت اه هاشمی شاهرودی در قم به خاک سپرده شد

بدرقه رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت
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5 سال اخیر دوره طایی مراودات ایران و جمهوری آذربایجان
جمهــوری  ملــی  مجلــس  رئیــس 
آذربایجان گفت: پنج ســال اخیر دوره 
و  ایــران  مقامــات  مــراودات  طایــی 
جمهوری آذربایجــان بوده و بر همین 
اساس زمینه توســعه روابط اقتصادی 
فراهم  شــده اســت.  بــه گــزارش ایرنا، 
در  چهارشــنبه  روز  اســداف«  »اکتــای 
دیــدار بــا اســتاندار آذربایجــان غربــی 
افــزود: در پــی ایــن مــراودات، شــاهد 
رشــد 40 درصــدی روابط تجــاری بین 

ایــران و جمهوری آذربایجان در ســال 
2018 نسبت به سال 2017 بودیم. وی 
بــا ابــراز خرســندی از دیدارهای خوب 
دوجانبه طی روزهای گذشــته با رئیس 
جمهوری، رئیس مجلس، دبیر شورای 
عالی امنیــت ملی و وزیــر امور خارجه 
ایــران، بیان کرد: در ســایه این دیدارها 
بــه دنبــال افزایــش روابــط هســتیم و 
مجلــس آذربایجــان در این خصوص 
مصمم به برداشــتن گام های اساســی 

اســت. وی جمهــوری اســامی ایــران 
را یکــی از نخســتین کشــورهای دارای 
روابــط عمیق با جمهــوری آذربایجان 
طــی 27 ســال گذشــته عنــوان کــرد و 
ادامــه داد: روابط دیپلماتیک 2 کشــور 
در ســال های طوانــی گذشــته همواره 
رو به پیشــرفت بوده است و از این پس 
نیــز همین روند ادامــه می یابد. رئیس 
مجلــس جمهــوری آذربایجــان تأکید 
کــرد: البته روابط کنونــی نیز با توجه به 

ظرفیت های 2 کشور قابل قبول نیست 
و افزایــش ایــن میــزان باید در دســتور 
کار قــرار گیرد. وی با ابراز خرســندی از 
حضــورش در ارومیه اضافه کــرد: این 
شــهر همــواره شــهر قهرمانان شــهید 
بوده است و امیدواریم ارتباط بیشتری 
با این شــهر و آذربایجان غربی داشــته 
اینکــه  بــه  بــا اشــاره  باشــیم. اســداف 
ارتقــای روابط بــا اســتان های مختلف 
ایــران بویــژه اســتان های مرزی بســیار 

برای جمهوری آذربایجــان با اهمیت 
اســت، گفت: این روابــط اقتصادی در 
حد مطلوبی نیســت و بایــد ارتقا یابد . 

محمدمهدی شــهریاری استاندار 
آذربایجــان غربــی هــم در این 
ایــن  مــراودات  گفــت:  دیــدار 
استان با جمهوری آذربایجان 

تاریخی و گسترده است و باید با 
استفاده از ظرفیت های 2 طرف 
در حوزه های مختلف ارتقا یابد.

یارانهبرق،آبوبنزینقطعنمیشود
روحانی در جلسه هیأت دولت:

وزرا طرح های خود را برای مردم تشریح کنند
روز  جلســه  در  جمهــوری  رئیــس 
معرفــی  خواســتار  دولــت،  گذشــته 
مقصریــن حادثــه دلخــراش واژگونی 
مــردم  بــه  آزاد  دانشــگاه  اتوبــوس 
شــد. حجت ااســام حســن روحانــی 
همچنیــن از همــه وزیــران و اعضــای 
دولــت خواســت طرح هــا و پروژه های 
حوزه کاری خود را برای مردم تشــریح 
کننــد. او به مــردم هم گفت کــه یارانه 

برق، آب و بنزین قطع نمی شود.
اطاع رســانی  پایــگاه  به گــزارش 
ریاســت جمهوری، روحانی در جلســه 
دیروز دولت، حادثــه واژگونی اتوبوس 
تحقیقــات  و  علــوم  مرکــز  واحــد  در 
بســیار  را  اســامی  آزاد  دانشــگاه 
دلخــراش و متأثرکننده توصیف کرد و 
گفت: کمتر تصور می شود که به خاطر 
داخــل  در  بی احتیاطــی  و  اهمــال 
دانشگاه جان جوانان دانشجو به خطر 
بیفتــد. ایــن حادثه را به همــه خانواده 
عزیزان دانشــجو تســلیت گفته و برای 
مصدومان شفای عاجل مسألت دارم. 
اینگونه مسائل از موضوعاتی است که 
حتماً باید مورد رســیدگی قرار بگیرد و 
نباید بگذاریم که چنین حوادثی تکرار 
شــود. وی تصریح کرد: آنان که در این 
حادثــه قصور و تقصیری داشــتند باید 
مشخص و به مردم اعام شود چرا که 
حادثه بسیار دردناکی برای همه مردم 
بویژه دانشگاهیان بود و به همه اعام 
می کنیــم که در غم و درد آنها شــریک 
هســتیم و دولت به ســهم خود تاش 
می کنــد که ایــن قبیــل حــوادث اتفاق 

نیفتد.
ë  لزوم مقاوم ســازی اقتصاد نسبت به

تحریم
رئیس  جمهــوری در بخش دیگری 
از ســخنان خــود، با اشــاره بــه اینکه در 
زلزله ســال قبل کرمانشــاه بســیاری از 
ساختمان ها و زیربناهای شهر تخریب 
شــد، امــا آنچه کــه از پارســال ســاخته 
شــده بــود، در برابــر زلزلــه هیچ گونــه 
آســیبی ندیده و مقاومت کرده اســت، 
اظهــار کرد: امــروز بایــد در اقتصاد نیز 
راهــی را در پیــش بگیریــم که بــا زلزله 
تحریم و فشــار دشمنان، آسیبی نبیند 
و در ایــن راســتا هر آنچه ازم باشــد در 
دولت و ســایر قوا و شــورای هماهنگی، 

تصمیم گیری خواهیم کرد.
روحانــی با اشــاره به اینکــه با وجود 
شرایط سخت فشار و تحریم خارجی، 
توانســتیم بودجــه را در زمــان معیــن 
بررســی و آمــاده تقدیــم بــه مجلــس 
شورای اسامی کنیم، اظهارکرد: حتی 
چنــد روز قبل از 15 آذر که زمان معین 
برای ارائه ایحه بودجه بود، دولت آن 
را آماده کرده بود، در همان ایام، نکاتی 
نیز مورد نظر رهبر معظم انقاب بود 
کــه آنها را هم در اســرع وقــت مدنظر 

قرار داده و در ایحه اعمال کردیم.
وی با بیــان اینکه ایحــه بودجه در 
هــدف اول بهبــود معیشــت و زندگــی 
مــردم را مــورد توجــه جدی قــرار داده 
اســت، گفت: باید تــاش کنیم که رنج 
مــردم در فشــار تحریــم کاســته شــود. 
البته تا زمانی که تحریم برقرار اســت، 
نمی توان به طور صددرصد مشــکات 
آن را برطــرف کرد، اما با اقدامات خود 
می توانیم تبعات ناشی از فشار تحریم 
را کاهــش دهیــم و این کاری اســت که 

دولت با هماهنگی ســایر قــوا، فعاان 
اقتصادی و مردم می تواند انجام دهد.
رئیس جمهــوری اضافه کــرد: باید 
تــاش کنیــم قیمــت اجناســی کــه در 
اختیــار مــردم قــرار می گیــرد، کاهــش 
صــورت  کنتــرل  ازم  حــد  در  و  یابــد 
بگیرد و در این راســتا همه دســتگاه ها 
از جملــه ســتاد تنظیم بازار و ســازمان 
تعزیرات فعال تر باشــد و آیین نامه ها 
و چارچوب هایی که در دولت تصویب 
می شــود ایــن مــوارد مــورد توجــه قرار 

مــردم  بــه  خطــاب  روحانــی  بگیــرد. 
تصریــح کــرد: دولــت تــاش خواهــد 
کــرد  یارانــه ای را کــه در خدمات وجود 
دارد یــا کاهــش ندهد یا مقــدار کاهش 
آن اندک باشــد. دولــت در بخش آب، 
برق، نفت، بنزیــن، گازوئیل، خدمات 
آموزشــی و بهداشتی، یارانه های بسیار 
باایــی پرداخت می کنــد و قصد ندارد 
آنهــا را حــذف کنــد. رئیــس جمهوری 
خاطرنشــان کــرد: 900 هــزار میلیــارد 
تومان مبلغ یارانه ها است و برای سال 

آینــده برای کااهــای اساســی 60 هزار 
میلیارد تومان یارانه پرداخت خواهیم 
کرد، البته باید در بلندمدت به گونه ای 
مدیریت شــود کــه یارانه هــا به صورت 
حساب شده و هدفمند پرداخت گردد.

ë یارانه باید هدفمند پرداخت شود
دولــت  تقویــت  لــزوم  روحانــی 
الکترونیــک را مــورد تأکیــد قــرار داد و 
گفــت: امــروز در ایــن حــوزه ضعیــف 
هستیم و اطاعات دقیق در خصوص 
دهک های پاییــن جامعه وجود ندارد. 
تقســیم بندی هایی  کاغــذ  روی  البتــه 
مــورد  و  دارد  وجــود  زمینــه  ایــن  در 
اســتفاده قرار می گیرد که آمــار و ارقام 
آن نمی توانــد دقیــق باشــد، لــذا یکی 
از وظایــف مهــم وزارت تعــاون،کار و 
رفــاه اجتماعــی توجه به ایــن موضوع 

می باشد.
رئیس جمهوری تصریح کرد: یارانه 
همیشه باید پرداخت شود، منتها باید 
و  مشــروط  هدفمنــد،  یارانه هــا،  ایــن 
موقت باشــند. برای سال آینده شرایط 
بهداشــت و درمان و تحول ســامت را 
ادامه داده و حقوق کارکنان، شــاغان، 
را  بازنشســتگان  و  مســتمری بگیران 
حدود 20 درصد افزایش خواهیم داد.

ë گزارش وزیران به مردم
روحانــی وزیــران و مســئوان را بــه 
و  اقدامــات  از  شــفاف  گــزارش  ارائــه 
فعالیت هــای خــود بــه مــردم توصیه 
کــرد و گفت:  وزیــران بایــد اقداماتی را 
که قصــد دارنــد در حوزه های مختلف 
مســئولیت خود در ســال آینــده انجام 
دهنــد، بــا شــفافیت و وضــوح و طــی 
هفته های آتی به مردم گزارش دهند. 
از جملــه وزارت دفــاع اعام کــرده که 
در بسیاری از زمینه ها می تواند مشکل 
خودروسازان را برطرف کند و کشورمان 
را بی نیاز سازد. ازم است اینگونه موارد 
هــم عملیاتی شــده و بــه مــردم گفته 
شــود. رئیــس جمهــوری خاطرنشــان 
کــرد: مــردم باید بــا دیــدن اقدامات و 
خدماتی که در کشــور انجام می شــود، 
احســاس امید به آینده و نشاط داشته 
باشــند. روحانــی در بخــش دیگــری از 
ســخنان خــود بــا تأکید بــر اینکــه باید 
در سیاســت خارجــی گام هــای مهمی 
برداشته شــود، اظهارکرد: در این راستا 
همــه وزارتخانه هایــی کــه از ارتبــاط و 
تبــادات خارجــی برخــوردار هســتند، 
باید وارد عرصه شوند و روابط خارجی 
را هر چه بیشــتر گسترش دهند چرا که 
روابط خارجی غیر از سیاست خارجی 
اســت و در عرصه سیاست خارجی نیز 
وزارت خارجه سیاســتگذاری های ازم 

را انجام می دهند.
کــرد:  تصریــح  جمهــوری  رئیــس 
در شــرایط فعلــی بایــد اولویــت را بــه 
برقــراری روابــط نزدیــک و راهبــردی 

بــا همســایگان قائــل شــویم و در ایــن 
زمینــه ظرفیت های خوبــی وجود دارد 
و اگــر روابــط صمیمی و گســترده ای با 
کشورهای همسایه برقرار کنیم براحتی 
کنیــم.  عبــور  مشــکات  از  می توانیــم 
روحانــی گفــت: در آســتانه چهلمیــن 
ســالگرد پیروزی انقاب اســامی باید 
تاش ها را مضاعف و ارتباطات خود را 

صمیمی تر کنیم.
تقویــت  لــزوم  جمهــوری  رئیــس 
بخــش خصوصــی و واگــذاری امــور به 
آنهــا را مــورد تأکیــد قــرار داد و گفــت: 
دولــت ســهام و مالکیت هــای فراوانی 
مــردم  بــه  بایــد  کــه  دارد  اختیــار  در 
واگــذار شــود و در ایــن راســتا بانک ها و 
وزارتخانه هــای مختلف باید پیشــقدم 
باشــند. روحانی خاطرنشــان کرد: باید 
با تاش مضاعف و هماهنگی با مردم 
عزیز سالگرد پیروزی انقاب اسامی را 
با نشــاط و ســرافرازی برگزار کنیم و به 
فضل الهی سال آینده نیز، سال خوبی 

برای مردم خواهد بود.
رئیس جمهــوری در بخش دیگری 
بــا تســلیت رحلــت  از ســخنان خــود 
آیــت اه هاشــمی شــاهرودی گفــت: 
آیت اه شاهرودی تاش های فراوانی 
در حــوزه علمیه قــم و در حــوزه فقه و 
اصــول، تحقیقات بســیار ارزشــمندی 
دارنــد و فهرســت بســیار مهمــی را در 
کتاب بســیار مهم جواهر نگاشته است 
بــه نحــوی کــه مــورد اســتفاده فقهــا، 
مدرســان و محققــان قــرار می گرفت. 
آیت اه شــاهرودی در کارهای اجرایی 
و مدیریتــی از جمله خبــرگان رهبری، 
تشــخیص  مجمــع  قضائیــه،  قــوه 
مصلحت نظام و هماهنگی بین قوای 
ســه گانه تاش های فراوانی داشــتند و 
ارتحــال ایشــان را به خانــواده محترم، 
شــاگردان، دوســتداران و مــردم ایــران 
تســلیت می گویــم. وی همچنیــن در 
بخش دیگری از سخنان خود با تبریک 
ایام میاد حضرت عیسی مسیح)ع( و 
آغاز ســال جدید میادی طی روزهای 
آتی، گفت: حضرت عیسی مسیح)ع( 
به تحمل، صبر، ایثار، ازخودگذشتگی، 
همزیســتی  و  محبــت  و  مهربانــی 
مسالمت آمیز در میان مردم معروف 
بودند و این روز را به همه عاقه مندان  
راه و رسم پیامبران الهی و همه آنهایی 
کــه در پی صلــح و همزیســتی و مهر و 

محبت هستند تبریک می گویم.
روحانــی تصریح کرد: امــروز روزی 
اســت که همــه جهان بیش از گذشــته 
نیاز دارد که از چنین راه و رسمی پیروی 
کند و شرایط در سطح منطقه و جهان 
به گونه ای است که بدون تحمل، صبر 
و بردبــاری و روابــط دوســتانه، ادامــه 
زندگی دشــوار اســت، لذا باید در مسیر 

صلح و ثبات حرکت کنیم.

 مهر تأیید  وزیر اقتصاد 
بر رفتار کارمندان گمرک

■ خبر اول اینکه وزیر اقتصاد درباره اینکه گفته شــده 
در برخــورد بــا نماینــده مجلــس از ســوی مأمــوران 
گمرک تخلف صورت گرفته است، گفت: کارگروهی 
از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل و ابعاد این موضوع بررسی 
شد. به گزارش ایرنا، فرهاد دژپسند افزود: یکی از شبهه هایی که در این باره 
مطرح شده، این است که کارکنان گمرک فیلم این برخورد را در شبکه های 
اجتماعی منتشر کرده اند که بررسی ها نشان داد چنین چیزی نبوده است. 
وی افزود: شبهه دیگر مربوط به بیرون انداختن نماینده بود که بر اساس 
بررســی ها مشــخص شــد همکاران گمــرک چنیــن کاری انجــام نداده اند 
بنابراین هیچ کدام از این دو شــبهه ایجاد شده ربطی به همکاران گمرک 
نداشته است. دژپسند گفت: مأموران گمرک هیچ رفتار خارج از ضوابط و 

مقررات نداشته اند و بنابراین هیچ برخوردی با آنها نخواهد شد.

درخواست مصالحه مالباختگان و متهم پرونده سکه ثامن
■ خبــر دیگــر اینکه وکیل مدافــع مالباختگان پرونده ســکه ثامن گفت: 
مــا می خواهیــم مالباختگان هر چــه زودتر بــه وجوه خود برســند و اگر 
پــول آنهــا برگردانده شــود رضایــت می دهیم. رســول کوهپایــه زاده در 
گفت وگو با ایسنا، با بیان این مطلب افزود: تمرکز ما روی پرداخت پول 
مالباختــگان اســت و پرداخت پــول هم تا زمانی کــه رأی قطعی صادر 
نشود، انجام نمی شود و باید به دادگاه های بدوی و تجدیدنظر و اجرای 
احکام برود تا قطعی شــود لذا درخواســت مان این است که در مرحله 
دادســرا تدبیــری اندیشــیده شــود تــا بین شــکات و متهــم مصالحه ای 
صــورت گیــرد. وی گفت: مــا می خواهیم پول هایی کــه از متهم توقیف 

شده  به شکات برگردانده شود و مالباختگان هم ادعایی ندارند.

درخواست نامه نگاری مجلس به رهبری
■ دست آخر اینکه محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس به تازگی 
در صفحــه توئیتر خــود اعام کرد: »اکنون ایحه اصــاح قانون داخلی 
مبارزه با پولشــویی، پس از تأمین نظر شورای نگهبان و تصویب نهایی 
آن در مجلــس، در مجمع تشــخیص دســتخوش تغییر شــده اســت.« 
صادقی همچنین در پاســخ به این پرســش ایرنا که مجلس قرار اســت 
چه برخوردی با این موضوع داشــته باشد، گفت: من به عنوان نماینده 
مجلــس ایــن موضــوع را اعــام می کنم. علــی مطهری، نایــب رئیس 
مجلــس هم تذکــر دادند. ما از هیأت رئیســه و ریاســت مجلس انتظار 
داریــم کــه دربــاره ایــن موضــوع رســماً به رهبــری و مجمع تشــخیص 

مصلحت نظام، نامه بنویسند و از این تداخل قوا جلوگیری کنند. 

 دیـــــگه
چه خبر؟

رئیس دفتر رئیس جمهوری خواستار شد

 برخورد انضباطی مجلس با نمایندگان اخالگر
در سخنرانی رئیس جمهوری

جمهــوری،  رئیــس  دفتــر  رئیــس 
ضمن انتقــاد از تجمع معدودی از 
نماینــدگان حین ســخنرانی رئیس 
جمهــوری در مجلــس، خواســتار پیگیــری و برخــورد 
انضباطــی مجلــس بــا ایــن نماینــدگان شــد. محمود 
واعظــی، بــا اشــاره بــه این کــه حتــی اعتراض یــا طرح 
دارد  را  خــود  ســازوکارهای  مجلــس،  در  درخواســت 
و ایــن نماینــدگان نیــز می بایســت از ایــن مســیر عمل 
می کردنــد، اقدام سه شــنبه گذشــته این نماینــدگان را 

خارج از ضوابط رفتاری مجلس توصیف کرد.
سه شنبه گذشــته هنگام سخنرانی رئیس جمهوری 
دربــاره ایحه بودجه، جمعی از نمایندگان خوزســتان 
مقابل تریبون او حاضر شده و نسبت به سخنان رئیس 
جمهــوری دربــاره وضعیــت آب اعتــراض کردنــد. به 
گزارش ایرنا، واعظی که در حاشیه جلسه هیأت دولت 
در ایــن باره ســخن می گفــت، اظهارکرد: رفتــار برخی 
نمایندگان مجلس هنگام ســخنرانی رئیس جمهوری 
در شأن خانه ملت نبود و اگر نمایندگان مشکلی دارند 

باید از طریق ساز و کارهای قانونی آن را رفع کنند.
وی با اشاره به این که مجلس نزد افکار عمومی جایگاه 
بســیار باایــی دارد و رفتار آن باید متناســب با جایگاه آن 
در قانون اساســی باشد، افزود: هر مشــکلی هم در دولت 
و هــم در مجلــس ســاز وکار خــود را دارد. آیین نامه هــای 
داخلی مجلس اجــازه می دهد هر نماینــده ای درباره هر 
موضوعی ســؤال خود را مطرح کند. ما نباید اجازه دهیم 
برخی از اقداماتی که بعضی افراد انجام می دهند جایگاه 

این دستگاه عظیم را کاهش دهد.

رئیس دفتررئیس جمهوری ادامه داد: این که چند 
نفــر از نماینــدگان در یک امر بســیار مهمــی که تقدیم 
ایحه بودجه سال 98 است و تقریباً می خواهد تکلیف 
دولــت و کشــور را بــرای یــک ســال مشــخص کنــد، به 
دلیــل مشــکل آب، در کار مجلــس و دولــت اختال به 
وجــود آورند، ایــن رفتار را در شــأن مجلس نمی دانیم 
و خواهــش کردیم که اگــر نمایندگان مطلبــی دارند از 

طریق ساز و کارهای خود مطرح کنند.
وی افزود: معاون اول رئیس جمهوری روز دوشنبه 
برای همین موضوع با نمایندگان جلسه برگزار کرد که 
برخی از آنها حضور نیافتند اما باز هم وی وقت جلسه 
دیگری را مشــخص کــرد تا نمایندگان درخواســت ها و 
حرف هــای خود را اعــام کنند. امیدوار هســتیم هیأت 
رئیســه و رئیــس مجلس با ایــن اتفاقی کــه در مجلس 

افتاد برخورد انضباطی کنند که دیگر تکرار نشود.
واعظی ادامه داد: برای اعام مشــکات نمایندگان 
روش هــای مختلــف و کمیســیون های مختلفــی وجود 
دارد. روشی که ما از سوی سه یا چهار نفر از نمایندگان 
شــاهد بودیــم، روش درســتی نبــود. وی آب را دغدغه 
دولــت و نظــام دانســت و تصریح کــرد: حقآبــه در هر 
شــهری برای کشــاورزی باید فراهم شــود و استانی هم 
کــه صنعــت می خواهد بایــد آب آن را فراهم کنیم. به 
همین دلیل اســت که وقتی مشخص شــد که بارندگی 
کم است آب های زیرزمینی کافی نیست، این پیشنهاد 
را دادیم تا بتوانیم همانند بسیاری از کشورها از آبی که 
هــم در دریای خلیج فارس و خزر وجود دارد با راهکار 

آب شیرین کن بتوانیم مشکل مردم را حل کنیم.
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توضیح دبیرخانه شورای اطاع رسانی دولت:

برخورد با خبرنگاران ارتباطی با نهاد ریاست جمهوری نداشت
میان  ناهماهنگــی 
حفاظت  نیروهای 
نهــاد  کارکنــان  و 
ریاســت جمهــوری، بــه همــراه رفتار 
نامناســب برخــی از مأمــوران، باعث 
شــد خبرنــگاران حوزه دولــت در یک 
از  بگیرنــد  تصمیــم  جمعــی  توافــق 
پوشــش جلســه دیروز هیــأت وزیران 

خودداری کنند.
متعاقــب ایــن رویــداد، دبیرخانــه 
بــا  دولــت  اطاع رســانی  شــورای 
صــدور اطاعیــه ای، ضمــن دلجویی 
از خبرنــگاران، اعــام کــرد کــه آنــان 
به صــرف رفتــار نامناســب یــک فرد، 

بــه توقــف وظیفــه حرفــه ای و چرخه 
اطاع رسانی رضایت نمی دادند.

به گــزارش »ایــران« ماجــرا از آنجا 
مطابــق  خبرنــگاران،  کــه  شــد  آغــاز 
معمــول هــر هفتــه، پــس از تحویــل 
دوربین هــای  و  ریکــوردر  موبایل هــا، 
خــود به واحــد »چک و خنثــی« راهی 
گیت بعد شــدند تا پــس از ارائه کارت 
شناســایی، در اتاق انتظــار خبرنگاران 
روال  برخــاف  امــا  شــوند.  مســتقر 
معمول، مأمــور حاضر در این بخش، 
بــا ایــن توجیــه کــه بــرای طــی کــردن 
فاصله 5 متری این گیت تا اتاق انتظار 
)یــک فضای بــاز که تنها چنــد قدم تا 

اتــاق انتظار فاصلــه دارد( حتمــاً باید 
یک »نیروی آماده« از نهاد هم حاضر 

باشد، مانع از عبور خبرنگاران شد.
در ایــن هنــگام، آمــدن یــک یــک 
خبرنــگاران بــه این گیت، ســبب شــد 
ناخواسته تجمعی از خبرنگاران شکل 
بگیرد؛ چرا که برخاف هفته های قبل، 
این بار نمی توانستند از این گیت عبور 
کننــد. این تجمــع، درنهایت اعتراض 
رویــه  ایــن  بــه  نســبت  خبرنــگاران 
بی ســابقه را به دنبــال داشــت. در این 
حین، میان برخی از مأموران حفاظت 
درگیــری  خبرنــگاران  از  برخــی  و 
لفظــی صــورت گرفــت کــه درنهایت 

همــه  جمعــی،  تصمیــم  یــک  در 
خبرنــگاران حاضــر تصمیــم گرفتنــد 
غیرمعمــول  رویــه  بــه  اعتــراض  در 
جدید، از پوشــش اخبار حاشیه جلسه 
دیــروز هیأت دولــت خــودداری کنند. 
ســاعتی پــس از قرارگرفتــن خبــر این 
تصمیم خبرنــگاران حوزه دولت روی 
دبیرخانــه  خبرگزاری هــا،  خروجــی 
شــورای اطاع رســانی دولت با صدور 
از  تأســف  ابــراز  ضمــن  اطاعیــه ای 
آنچــه دیــروز موجــب رنجــش برخی 
از خبرنــگاران محتــرم حــوزه دولــت 
شــده اســت، ابــراز امیــدواری کــرد که 
مســئوان  بیشــتر  هماهنگی هــای  بــا 

مرتبط، این گونه مشکات حل شود.
در ایــن اطاعیــه آمده اســت: »از 
بابــت مشــکل پیــش آمــده از همــه 
خبرنگاران محترم دلجویی می کنیم 
امــا انتظــار داریم خبرنــگاران عزیز و 
محتــرم حــوزه دولت کــه همــواره با 
نهایت صبوری و همراهی و همدلی، 
اخبــار دولــت را پوشــش داده اند، به 
فــرد،  یــک  نامناســب  رفتــار  صــرف 
به توقــف وظیفــه حرفــه ای و چرخه 
نمی دادنــد.  رضایــت  اطاع رســانی 
اتفاقــی که دیــروز در خصــوص ورود 
خبرنــگاران محترم به حیــاط دولت 
برای پوشش خبری افتاد اگرچه هیچ 

ارتباطــی به نهاد ریاســت جمهوری، 
و  ارتباطــات  معاونــت  از  اعــم 
اطاع رسانی دفتر و دبیرخانه شورای 
اطاع رســانی دولــت نــدارد؛ موجب 
تأسف شد و تمامی مساعی به عمل 
هماهنگی هــای  بــا  تــا  آمــد  خواهــد 
تکــرار  از  مرتبــط،  مســئوان  بیشــتر 
مسائل مشــابه این چنینی جلوگیری 
شــود. درعیــن حــال قصــور یــک نفر 
نباید بــه گونه ای جلوه داده شــود که 
خدای نکــرده مأموریت ها و زحمات 
مجموعه نیروهای محترم و مســئول 
در برقــراری امنیت و نظم زیر ســؤال 

برود.«

بازتــاب

 از نماینده سراوان تا نماینده کره؛
از پراید تا هیوندای

ماجــرای نماینــده ســراوان یک نمونــه خارجی مشــابه هم 
پیدا کرد؛ توهین نماینــده پارلمان کره جنوبی به یک مأمور 
فــرودگاه. امــا وقتــی دو ماجــرا را بــا جزئیات بررســی کنیم، 
متوجه می شویم که تنها تشابه آنها درهمان توهین است و 
گر نه ادامه دو ماجرا هیچ شباهتی به هم ندارند. دو ماجرایی 
که تفاوت هــای آنها را باید تفاوت های سیاســت ورزی در دو 
بستر کامًا متفاوت دانست. تفاوتی که تکنولوژی آنها را بعد 
از شــش دهه اتومبیل ســازی به غول هایی به نام هیوندای یا 
کیاموتــورز می رســاند و تکنولوژی مــا را در همین مدت روی 

پرایدی که همان کره ای ها 30 سال قبل طرحی کرده اند متوقف می کند.
شــنبه همین هفته ماجرایی شبیه ماجرای نماینده سراوان در آن سوی آسیا 
تکرار شــده بود؛ رســانه های کره جنوبی خبر دادند که یــک نماینده پارلمان این 

کشور به یک مأمور امنیتی فرودگاه بین المللی سئول توهین کرده است.
ماجرا از این قرار بوده که شــامگاه پنجشــنبه گذشته کیم جونگ-هو نماینده 
مجلس کره جنوبی قصد داشته از سئول به پوسان پرواز کند که یک مأمور جوان 
بازرسی به کنترل او پرداخت. مأمور از کیم جونگ-هو می خواهد کارت شناسایی 
خود را نشان دهد. نماینده پارلمان کیف پول خود را باز می کند و کارت شناسایی 
خــود را کــه در کیفش و پشــت یک برگه پاســتیکی شــفاف بود نشــان می دهد. 
مأمور فرودگاه از او می خواهد که کارت شناســایی اش را بیرون آورد تا از نزدیک 
آن را کنتــرل کنــد؛ اما نماینده مجلس امتناع می کنــد و همین هم در نهایت به 
توهیــن نماینده بــه مأمور فرودگاه می انجامــد. پس از بازتاب وســیع این ماجرا 
در رســانه ها، مردم کره جنوبی این نماینده مجلس را به سوء اســتفاده از قدرت 
متهم کردند و حتی رســانه ها خواســتار اخراج او از پارلمان شدند. اما در نهایت 
کیم جونگ-هو، بعد از ظهر روز سه شــنبه در یک نشســت مطبوعاتی با حضور 
خبرنگاران رسانه ها شرکت و از این مأمور امنیتی عذرخواهی کرد. او گفت عمیقاً 

از »رفتار سخیف و شرم آور« خود پوزش می خواهد.
اما این تمام ماجرا نیســت؛ چرا که یک ســخنگوی مأمــوران امنیتی فرودگاه 
گیمپو که عضو فدراســیون اتحادیه های کره جنوبی است نیز روز سه شنبه اعام 
کرد که کیم جونگ-هو ساعت 11 صبح با مأمور مذکور تماس تلفنی گرفته و از او 
شخصاً عذرخواهی کرده است. جالب تر اینکه به گفته این اتحادیه، مأمور جوان 

که 2۴ سال سن دارد نیز اعام کرده که پوزش نماینده مجلس را می پذیرد.
این ماجرا حاا باز هم باعث مقایســه رفتار سیاسیون ایرانی با همتایان خود 
در کشورهای توسعه یافته شده است. اما موضوع نماینده کره جنوبی جنبه های 
دیگر هم دارد؛ اولین جنبه تفاوت آنها اینجاست که از ماجرای نماینده سراوان 
در ایــران یــک فیلم کامًا واضح و مشــخص وجود داشــت؛اما توهیــن نماینده 

پارلمان کره به مأمور فرودگاه تنها مستند به شهادت چند شاهد بود.
جنبــه دوم آنجاســت که نه تنها نماینده ســراوان بلکه بخشــی از سیاســیون 
پارلمــان ایــران با وجود یک فیلم واضح، نه تنها رو بــه انکار اصل ماجرا آوردند 
بلکه مدعی شــدند که کارمنــد گمرک بوده که اقدام بــه توهین مذهبی و قومی 
کرده است. آنها حتی مدعی بودند که این کار با برنامه قبلی انجام شده. درازهی 
چند روز مدام تأکید داشــت که این فیلم دســتکاری شــده اســت و هیچ گاه هم 
از ایــن ادعاهــا کوتاه نیامد. حتی آنجا که معلوم شــد مدت معطل شــدنش در 
گمــرک نه 45 دقیقه که کمتر از 10 دقیقه بوده اســت. یا جای دیگری که روشــن 
شــد نه برای راه انداختن کار مردم بلکه در معیت یک واردکننده عمده خودرو 
به گمرک مراجعه داشــته اســت. در آن ســوی آســیا اما حتی بدون وجود فیلم 
و عکس، شــهادت چند شــاهد آنقدر قوت و اســتحکام در برابر واکنش نماینده 
پارلمان داشــت که این نماینده برای عبور از بحران پیش آمده دســت به دامن 
روایت های ســاختگی و دروغین نشــود. شــاید چون می دانسته که اگر چنین کند 

وضعیت خود را چقدر پیچیده تر خواهد کرد.
جنبه ســوم تفــاوت؛ در این حادثه ادعا شــد که نماینده ســراوان عذرخواهی 
کــرده، آن هــم کجــا؟ در جلســه غیــر علنی مجلــس. همان جلســه ای کــه البته 
فیلمــش هــم بیرون آمد و در اظهارات درازهی هیچ نشــانی از کوتــاه آمدن او از 
ادعاهایش نداشت که هیچ؛ بلکه خواستار برخورد با کارمند گمرک و رئیس این 
مجموعه هم شد. نماینده کره اما در یک نشست رسمی خبری و در برابر چشم 
رســانه ها به عنوان نمایندگان افکار عمومی دســت به این کار زد. رسانه هایی که 
در ایــران یــک هفته اســت نماینده ســراوان از آنها فــرار می کند. تفــاوت چهارم 
آنجاســت که در کره نماینده مجلس باید منتظر پذیرفته شدن عذرخواهی اش 
توســط کارمند 24 ســاله فرودگاه باشــد؛ اما در ایران حامیان نماینده ســراوان نه 

تنها به دنبال برخورد با آن کارمند که در پی برکناری وزیر اقتصاد افتاده اند.

یادداشت

احسان بداغی
خبرنگار



»اقتصــاد قــوی اســت. رهبــری متزلزل 
اســت. کــدام یــک در ســال 2019 برنــده 
خواهنــد بــود؟« ایــن ســه جملــه کوتاه، 
تیتر گزارشی در نیویورک تایمز است که 
با دو گــزاره خبری و یک گزاره پرسشــی، 
وضعیــت  دربــاره  را  جالبــی  نــکات 
نیــل  نشــان می دهــد.  اقتصــاد جهــان 
ایرویــن، تحلیلگــر نیویــورک تایمــز در 
ایــن گــزارش می نویســد:»در چنــد مــاه 
و  رکــود  یــک  از  پیش بینی هــا  گذشــته، 
یــا بحــران اقتصــادی گســترده در ســال 
2019 از دیدگاهــی منحــرف و دروغیــن 
به یــک خردمندی منطقی تبدیل شــد. 
ایــن درســت اســت کــه اوضــاع اقتصاد 
جهانــی مغشــوش اســت، بــازار ســهام 
در بدتریــن دوران خــود از دهــه گذشــته 
از   500  S&P شــاخص  و  دارد  قــرار 
20 ســپتامبر تــا روز دوشــنبه 19 درصــد 
دربــاره  بخصــوص  امــا  یافتــه  کاهــش 

اقتصاد امریکا، احساس یأس و بدبینی 
نســبت به واقعیت پیشــی گرفته است. 
غیرقابــل  چالش هــای  واقعــی،  خطــر 
حــل اقتصــادی نیســتند، بلکــه رهبری 
ضعیفــی اســت که شــوک های معمول 
اقتصــادی را به بحــران تبدیــل می کند. 
ترکیبــی از دمدمــی مزاجی هــای رئیس 
جمهوری و یک دولت ناقص در امریکا، 
بحــران بالقــوه مواجهــه بــا اقتصادهای 
بــزرگ و فقــدان اعتماد میــان متحدان 
و شــرکای تجــاری می توانــد چالش های 
عادی اقتصادی را به شــرایطی بسیار بد 

بکشاند.«
ماجــرا از ایــن قــرار اســت کــه امریــکا در 
آســتانه یک بحران بانکی قــرار گرفته تا 
جایی کــه برخــی پیش بینی ها، شــبحی 
از بحــران مالــی ســال 2008 را بــر فــراز 
اقتصــاد جهــان مشــاهده می کننــد. در 
چنیــن شــرایطی هــر اقدامــی از ســوی 
دولــت امریــکا، اثرات جــدی بــر بازارها 
می گذارد. سه روز پیش وزیر خزانه داری 
در  منوچیــن  اســتیون  ترامــپ،  دولــت 

شــرایط ســقوط ادامــه دار وال اســتریت، 
با ســران شــش بانک بــزرگ این کشــور 
تمــاس گرفت تا یک تیم برای حفاظت 
از ســقوط تشکیل دهد. همچنین وزارت 
خزانــه داری در بیانیــه ای اعــام کرد که 
این بانک های بزرگ از داشتن نقدینگی 
کارهــا  و  کســب  بــه  وام  اعطــای  بــرای 

اطمینان حاصل کنند.
منوچین این کار را برای اطمینان بخشی 
به صاحبان کســب و کار انجــام داده بود 
امــا حــاا پژوهش هــا نشــان می دهد که 
همیــن تماس باعــث ایجــاد ناامیدی و 
بدبینی در بین مدیران ارشد شرکت های 
بزرگ شــده است. چرا که این کار، نوعی 
افشــاگری از شــرایط خطر بود. نیویورک 
تایمــز می نویســد:»مثًا اگــر یــک مقام 
بلندپایه در حوزه ســامت اعام کند که 
بــا مدیــران شــرکت های بــزرگ دارویی 
تماس گرفته اســت تا مطمئن شــود که 
کمبود دارویی ایجاد نخواهد شد، شما در 
اولین واکنش احساس آرامش نخواهید 
کرد بلکه می پرسید:»صبر کن، آیا ما باید 

نگــران کمبود دارو باشــیم؟!« این اقدام 
نســنجیده وزیــر خزانــه داری امریــکا بــا 
ایجاد حس بدبینی اوضاع بازارها را بدتر 
کرد و دامنه اشتباه ساده او آنقدر گسترده 
بود که ســه روز بعد از ماجرا، رسانه ها در 
تمــام جهــان از تأثیرات آن می نویســند 
و سرزنشــش می کننــد. ســی ان ان مانی 
روز گذشــته نوشت:»اســتیون منوچیــن 
بســیاری از مــردم را بــه فکر فرو بــرد. در 
تــاش بــرای القــای ایــن اطمینــان کــه 

اوضــاع بانک ها ســالم اســت، او ســؤال 
جدیــدی را پیــش روی مردم گذاشــت و 
اضطــراب جدیــدی ایجــاد کــرد. دنیس 
گــروه  مالــی  اصاحــات  مدیــر  کلیهــر، 
می گوید:»مشــکل   Better Markets
اصلــی این اســت کــه منوچیــن احتماًا 
چیــزی را می داند که بقیه نمی دانند.«« 
دامنه این اضطراب، به بازارهای ســهام 
آســیایی هم کشیده شــده است. گاردین 
در این بــاره می نویســد:»بازارهای مالی 

جهــان در انتهای ســال بعــد از بی ثباتی 
سیاسی وال استریت در فضایی غبارآلود 
قرار گرفته اند. روز دوشــنبه وال استریت 
سقوط سنگینی داشــت و بعد از آن هم 
در آســیا در روز کریســمس بــورس توکیو 
5 درصــد بــه خاطــر عصبانی و دلســرد 
بودن ســرمایه گذاران نســبت به موضع 
خصمانه ترامپ به فدرال رزرو در امریکا 
افت کرد.« بر اساس این گزارش، سهام 
آســیا در روز چهارشنبه هم متزلزل بود. 
شــاخص MSCI آســیا و پاســیفیک 0.4 
درصــد افــت کــرد. شــاخص کامپوزیت 
شــانگهای 0.3 درصد و شاخص کاسپی 
کره جنوبی هم 1.2 درصد کاهش یافت. 
استیفان اینز، رئیس بخش تجارت آسیا 
اقیانوســیه در مؤسســه OANDA در  و 
هنگ کنــگ می گوید:»بازارها در حالت 
پانیک)حملــه عصبی( هســتند. چرا که 
اقتصــاد امریکا متزلزل شــده اســت. اگر 
اقتصــاد امریــکا بــه ســمت بدی بــرود، 
بازارهــای ســرمایه جهــان بــا دنیایــی از 

آسیب مواجه خواهند شد.«
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 هزار تومان 
حباب سکه

ابراهیم محمدولی، رئیس اتحادیه 
فروشندگان و سازندگان طا، جواهر، نقره و 
سکه تهران با اشاره به ارزش 12۷3 داری 

اونس جهانی گفته بررسی ها نشان از آن دارد 
که حباب سکه 390 تا ۴00 هزار تومان است.

400
 واحد 

رشد شاخص بورس
در جریان دادوستدهای دیروز بازار سرمایه تعداد 3 

میلیارد و 464 میلیون سهم و حق تقدم به ارزش یک 
هزار و 122میلیارد تومان در 1۷6هزار نوبت مورد داد و 
ستد قرار گرفت و شاخص بورس با رشد 1493واحدی 

در ارتفاع 158هزار و 443 واحد قرار گرفت.

۱4۹۳
 درصد 

خاک ایران در نوار زلزله 
 هوشنگ عشایری معاون وزیر راه و شهرسازی با 
اعام این که 3.۵ میلیون خانه در کشور نیازمند 

نوسازی است، گفت:  90 درصد از خاک ایران در 
نوار زلزله واقع شده و 33 نوع از ۴3 بای طبیعی 
ثبت شده در جهان در کشور ما به وقوع می پیوندد.

۹0
 هزار پرونده تخلف صنفی 

در استان تهران
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت 

استان تهران گفته حدود 42۷ هزار و 155 مورد 
بازرسی از ابتدای امسال تا پایان آذر از واحدهای 
اقتصادی و صنفی استان تهران انجام و 52 هزار 

و ۷1 پرونده برای متخلفان تشکیل شده است.

52 اخذ مجوز سران قوا برای فروش 
3میلیون بشکه نفت در بورس

»مرحلــه ســوم عرضه نفــت در بورس شــاید هفتــه آینده  
انجام شــود. مجوز ازم از ســران ســه قوه اخذ شــده تا ســه 
میلیون بشــکه نفت در بورس به صورت 100 درصد ریالی 
بــه فــروش برســد.« این خبــر را وزیــر نفــت در گفت و گو با 
خانه ملت اعام کرد و توضیح داد: گزارش این دو مرحله 
فروش به شورای عالی اقتصادی قوای سه گانه ارائه و مجوز 
جدید از ســران سه قوه برای مرحله جدید فروش نفت در 
بورس اخذ شــد. بیــژن نامدار زنگنــه با بیان اینکــه بزودی 
اطاعیه ای درباره مرحله ســوم فروش نفت در بورس منتشــر می شــود، افزود: 
در این راســتا مجوز ازم از ســران ســه قوه اخذ شده تا سه میلیون بشکه نفت در 
بورس به صورت 100 درصد ریالی با نرخ ارز سامانه سنا به فروش برسد. زنگنه 
بیان کرد: اگر فردی به خرید ارزی نفت در بورس تمایل داشت نفت به صورت 
ارزی به این شخص ارائه و اگر فردی به خرید ریالی نفت تمایل داشت عرضه به 
صورت ریالی انجام می شود. پس از تصویب شورای عالی هماهنگی اقتصادی 
اولین عرضه نفت در بورس در تاریخ 6 آبان ماه انجام شد که طی آن 8 محموله  
35 هزار بشــکه ای )280 هزار بشکه( به قیمت ۷4.85 دار به فروش رسید. 20 
آبان ماه موعد دومین عرضه نفت خام ایران در بورس انرژی بود. در این عرضه 
۷00 هزار بشکه نفت با قیمت 64.9۷ دار توسط شرکت های داخلی و خارجی 
خریداری شــد. گــزارش این دو مرحله فروش به شــورای عالی اقتصادی ظاهراً 
مورد تأیید بوده و بار دیگر شــورای عالی هماهنگــی اقتصادی تداوم اجرای این 
راهکار ضدتحریمی را در جلســه 2۷ آذرماه تصویب کرده اســت. تاکنون، شیوه 
فروش نفت در بورس انرژی 20 درصد ریالی و 80 درصد ارزی بوده، اما با توجه 
به درخواست ها و پیشنهادات مطرح شده قرار است از این پس امکان خرید به 
صورت 100 درصد ریالی نیز فراهم شود. بیژن زنگنه با اشاره به وضعیت فروش 
نفت های خریداری شــده در بورس، نیز تصریح کرد: خریداران نفت در بورس 
توانسته اند طای سیاه را صادر کنند و مشکلی در این زمینه وجود نداشته است.

»منافع برخی ها«؛ دلیل افزایش قیمت ها
فرهــاد دژپســند، وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی در حاشــیه 
جلســه هیــأت دولت و در جمــع خبرنگاران با اشــاره به آغاز 
رونــد کاهش قیمت برخــی کااها در هفته هــای اخیر گفت: 
منافع برخی، به شــکل های مختلف اجازه نمی دهد کاهش 
قیمت ها اعمال شــود. با این حــال وزارت صنعت، معدن و 
تجارت، نظام نظارت بر ساماندهی بازار را بخوبی انجام داده 
است و انتظار می رود آثار این کار در هفته های آتی بر قیمت کااها تأثیر گذار باشد. 
وی ادامــه داد: رونــد کاهــش قیمت ها در برخی گروه های کاایــی در یکی دو هفته 
اخیر اعمال شده است و مردم این کاهش قیمت ها را حس کرده اند. ابتدا نیاز بود 
روند افزایش قیمت ها کنترل شــود که این امر محقق شده است اما باید با دقت و 
حساسیت بیشتر اعمال مدیریت صورت گرفته و سپس تبدیل به کاهش قیمت ها 
شــود. البته چنین رونــدی زمان بر خواهد بود و منافع برخــی اجازه اعمال کاهش 

قیمت ها را نمی دهد. / ایرنا

دار را چه کسی باا انداخت
 پــس از حــدود یک ماه کــه دار درکانــال 10 هزار تومــان و با 
دامنه نوســانی محدود به ســرمی برد، از روز چهارم دی ماه 
و همزمــان با تقدیم ایحه بودجه 98 به یکبــاره این ارز وارد 

کانال 11 هزار تومان شد و تا نزدیکی 12 هزار تومان هم پیش رفت.
براین اساس دربازار دیروز دار به 11 هزار و 400 تومان، یورو 13 هزار و 450 تومان، 
پونــد 14 هــزار و 300 تومــان، درهــم 3 هــزار و 210 تومان و لیرترکیه 2 هــزار و 230 
تومان قیمت خورد. درخصوص این که چه عواملی باعث جهش دار در یک روز 
به کانال قیمتی بااتر شــد، مهمترین دلیل به ایحه بودجه ســال آینده و اعداد و 
ارقام آن مربوط می شــود.  تدوین ســند مالی 98 در دو ســقف متفاوت و برجسته 
شــدن تحریم دردخل و خرج دولت باعث ارســال ســیگنالی منفی به بازار شــد، 
هرچنــد کــه دیروز قیمت ها دربازار ارز و طا نســبت به روز چهــارم دی ماه اندکی 
ریزش دارد. عاوه براین به طور معمول با نزدیک شــدن به آغاز ســال نو میادی 

تقاضا برای ارز در بازار ایران از دو جهت افزایش می یابد. 
دریک جهت تسویه حساب ارزی برخی از شرکت ها که با کشورهای خارجی مراوده 
دارند و از ســوی دیگرفصل ســفرهای خارجی  تقاضا برای ارز را افزایش می دهد. 
برهمین اســاس هر ســاله دراین ایام با رشــد مقطعی نرخ ارز در بازار آزاد مواجه 
بودیم که پس از عبور ازآن دوباره و به تدریج قیمت ها به عقب برمی گشــت. اما 
در آستانه زمستان سال گذشته با وجودی که فرض می شد رشد قیمت ها در بازار 
ارز مقطعی باشــد، ولی دخالت عوامل دیگری مانند اعام امریکا برای خروج از 
برجام و بازگشت تحریم ها و همچنین اعتراضات دی ماه سال گذشته در برخی از 

شهرها باعث شد تا دامنه نوسانات افزایش یابد و روزانه به آن افزوده شود.
تداوم نوســانات ارزی با ورود به ســال 9۷ با خروج رسمی امریکا از برجام افزایش 
یافــت به طــوری کــه در مقطعی نــرخ دار از مرز 18 هــزار تومان هم گذشــت. اما 
بــا تغییــر ریل سیاســت های ارزی بانــک مرکزی و ورود شــورای عالــی هماهنگی 
اقتصادی با حضور سران سه قوه این روند تغییر کرد و ارز دوباره به عقب برگشت 
تا این که پس از ماه ها دار به کانال 9 هزار تومان بازگشت. در این زمینه کارشناسان 
اعتقاد دارند که رشد روزهای اخیر نرخ ارز به طور عمده به مسائل سیاسی و روانی 
جامعــه برمی گــردد و انتظار می رود با تداوم سیاســت های بانک مرکزی شــاهد 

ادامه ثبات نسبی و کاهش تدریجی قیمت ها دراین بازار باشیم.

مسیر کاهشی قیمت خودرو
قیمــت خــودرو طــی روزهای اخیر مســیر کاهشــی خود 
را پیــش گرفته اســت و روز گذشــته قیمت هــا در بازار با 
کاهشی که بین یک تا سه میلیون تومان بود ترمز کرد. 

ایــن قیمت ها به قیمت کارخانه ای خودروها نزدیک شــده اســت و به نظر 
می رسد تا چند هفته ای قیمت ها با نوسان روبه رو نشود. 

فعاان بازار خودرو می گویند: بازار خودرو شرایط آرامی دارد و این آرامش 
به جهت رکودی است که دامنگیر بازار خودرو شده است. 

اگــر بــازار رونق داشــت و مــردم به دنبال خرید خــودرو بودنــد به طور قطع 
قیمت هــا دســتخوش تغییر می شــد و شــاهد جهش قیمــت در این بخش 
بودیم. بدین جهت خودروسازان از فضای رکودی که در بازار خودرو حاکم 

شده است باید به بهترین شکل بهره ببرند و تولید را افزایش دهند. 
اگر این امر مورد پیگیری قرار نگیرد نزدیک به هفته های پایانی سال شاهد 

رشد دوباره قیمت ها خواهیم بود.
در این میان قیمت خودروهای خارجی هم روند کاهشــی داشــته و به طور 

متوسط قیمت ها بین 5 تا 10 میلیون تومان ارزان تر شده است.

چهره هـا

بازارنامه

خودرو

از  بســـــــــــــیاری    / اقتصــــــادی  گــروه 
اقتصاددانان اعتقــاد دارند که به جای 
ایــن کــه ارز را عامــل اصلــی افزایــش 
بایــد  کنیــم  معرفــی  کااهــا  قیمــت 
نقدینگی را متهم ردیــف اول گرانی ها 
در  نقدینگــی  بــزرگ  حجــم  بدانیــم. 
ســال های اخیــر باعــث شــده اســت تا 
اقتصاددانــان توجــه بیشــتری بــه این 
شــاخص و راهکارهایی نیــز برای مهار 

آن ارائه کنند.
درهمیــن زمینــه مرکــز پژوهش هــای 
مجلــس بــه عنــوان بــازوی پژوهشــی 
پارلمــان ضمــن بررســی نقدینگــی و 
رونــد حرکتــی آن درســال های اخیردر 
ســه ســرفصل اصلــی 11 راهــکار بــرای 

مدیریت نقدینگی ارائه کرده است.
مرکزحجــم  ایــن  گــزارش  براســاس 
نقدینگی از 506 هزارمیلیارد تومان در 
میانه سال 1392)مقطع تخلیه تورمی 
قبل(بــه 16۷3هزارمیلیــارد تومــان در 
کــه  پایــان شــهریورماه 139۷ رســیده 
گواه بر بیش از 3 برابر شــدن نقدینگی 
طــی دوره مذکور اســت. ایــن درحالی 
اســت که تازه ترین آمــار بانک مرکزی 
از نقدینگی 1693 هزار میلیارد تومانی 
در پایــان مهرماه ســال جاری خبر داده 
اســت که درمقایســه با نقدینگــی 164 
هــزار میلیارد تومانی ســال 86 بیش از 

10 برابر شده است.
ë موعد تخلیه آثار تورمی نقدینگی

پژوهش هــای  مرکــز  گــزارش  برپایــه 
مجلس، رشــد نقدینگی درســال های 
پس از نیمه 1392 با ســهم باای شــبه 
پول همراه بوده و متوســط نسبت پول 
به شــبه پول طی دوره مذکور به حدود 
15 درصــد رســیده اســت. ایــن ترکیب 
نقدینگــی بــا کاهــش ســرعت گردش 
نقدینگــی بــه واســطه نرخ باای ســود 
بانکــی، آثار تورمی را به تأخیر انداخته 
و درصورتی که ترکیب نقدینگی تغییر 
کرده و سهم پول افزایش یابد )سرعت 
یابــد(،  افزایــش  نقدینگــی  گــردش 
می تواند به بروز تورمی افسارگســیخته 
منجر شــود که شــواهد آن تــا حدی در 
نیمه نخســت ســال 9۷ مشــاهده شد. 
ایــن نگرانــی زمانــی جدی تر می شــود 
که بدانیم توزیع نقدینگی کشــور بسیار 
نامتــوازن و نابرابر اســت و بخش قابل 
توجهی از سپرده ها در اختیار اشخاص 
)حقیقی و عمدتــاً حقوقی( محدودی 
است؛ بنابراین تغییرترکیب نقدینگی 
و آثــار تورمی اشــاره شــده تنهــا در گرو 
تصمیــم افــراد معــدودی قــرار دارد. 
همه مســائل یادشده در کنار انتظارات 
تورمــی بــاا در شــرایط تحریــم، ایــن 
دغدغــه و نگرانــی را ایجــاد می کند که 

دوره آتــی می توانــد موعد تخلیــه آثار 
تورمی نقدینگی خلق شده در اقتصاد 
)بیش از آنچه در نیمه نخســت ســال، 

تجربه شد( باشد. 
از  جلوگیــری  بــرای  راســتا  درهمیــن 
شــوک تورمــی )تخلیه دفعی شــکاف 
تورمــی ســال های اخیر( در ســه محور 
خلق نقدینگی جدید، کنترل نقدینگی 
نقدینگــی  حجــم  کاهــش  و  موجــود 

پیشنهادهایی ارائه شده است.
ë  مدیریــت خلــق نقدینگــی جدید از

مسیر بانک ها
شــورای  مجلــس  کارشناســی  بــازوی 
اســامی بــرای نخســتین محــور یعنی 
مدیریت کردن خلــق نقدینگی جدید 
و جلوگیــری از رشــد آن چهــار راهــکار 
پیشــنهاد کــرده اســت کــه تمــام آنهــا 
می شــود.  مربــوط  بانکــی  شــبکه  بــه 
محدودیــت  اعمــال  اســاس  برایــن 
بویــژه  بانک هــا  ترازنامــه  رشــد  بــر 
بانک های مشــکل دار، نظارت شــدید 
از  بــه منظــور ممانعــت  بــر بانک هــا 
بازانــه  ســفته  فعالیت هــای  در  ورود 
و  زیرمجموعــه  شــرکت های  توســط 
ســایر اشــخاص مرتبط، کنترل اعطای 
تســهیات کان توســط مقــام ناظــر و 
کاهــش نــرخ ســود ســپرده های کوتــاه 
مدت مســیرهایی اســت کــه ازدید این 
مرکز از خلق نقدینگی جدید جلوگیری 

می کند.
ë  جلوگیــری از ورود نقدینگی بــه بازار

دارایی ها
پژوهش هــای  مرکــز  دوم  درمحــور 
مجلــس کنتــرل نقدینگــی موجــود یــا 
جلوگیــری از افزایــش ســرعت گردش 
نقدینگــی، با هدف کنترل ســفته بازی 
ملتهــب  بــازار  بــه  نقدینگــی  ورود  و 
دارایی هــا )اعــم از ارز، طــا، امــاک و 
مســتغات و...( را مــد نظــر قــرار داده 
راهــکار   5 نیــز  محــور  درایــن  اســت. 
پیشــنهاد شــده اســت که ســه مورد آن 
همچنــان از مســیر بانک هــا می گذرد. 
طبق پیشــنهادهایی که ایــن مرکز ارائه 
داده اســت، کنترل ســپرده های کان و 

تراکنش های آنها، اعطای مجوز افتتاح 
ســاله  دو  ســرمایه گذاری  ســپرده های 
اوراق و دارایی هــای  بااتــر، فــروش  و 
دولتــی و ســپرده گذاری منابع حاصله 
جمــع آوری  هــدف  )بــا  بانک هــا  در 
نقدینگــی مــردم و وارد نکــردن آن به 
از  ســتانی  مالیــات  اجــرای  اقتصــاد(، 
عایدی ســرمایه و ثبات بخشی به بازار 
ارز و سکه برای کنترل نقدینگی موجود 

ضروری است.
ë کاهش حجم نقدینگی

درخصــوص ایــن کــه چگونــه حجــم 
یابــد،  کاهــش  موجــود  نقدینگــی 
راهکارهای مختلفی ارائه شــده اســت 
و دولت نیز ســعی کرده است در قالب 
بودجه های ســنواتی خــود و همچنین 
کــردن  اهــرم  بــا  جداگانــه  طرح هــای 
دارایی های غیرمولد خود این مشــکل 
را حل کند. مرکز پژوهش های مجلس 
نقدینگــی  حجــم  کاهــش  بــرای  نیــز 
موجود دو راهکار پیشــنهاد داده اســت 
که شــامل فروش اموال مازاد بانک ها 
و تسویه مطالبات غیرجاری بدهکاران 
بانک ها با ســپرده های ایــن بدهکاران 
در بانک هــای دیگر می شــود که عاوه 
بروصــول مطالبــات بانک هــا، حجــم 

نقدینگی کاهش می یابد.
ایــن نهاد پژوهشــی تأکید کرده اســت، 
اجرای راهکارهای ارائه شــده متضمن 
اطــاع کامــل نســبت بــه اطاعــات و 
سوابق عملکردی و همچنین ذینفعان 
حســاب های  دارنــدگان  کلیــه  اصلــی 
ســپرده ای در شــبکه بانکی )با اولویت 
تراکنش هــای  و  کان(  ســپرده های 
آنهاست. از ســوی دیگر ضروری است 
بانــک مرکزی نظام کنترلی دقیق تری 
را بــر بانک هــا اعمــال کند بــه گونه ای 
کــه ضمن تســهیل رصــد و نظــارت بر 
سپرده های کان و تراکنش های بزرگ 
مدیــره  هیــأت  برتصمیمــات  بانکــی 
وهیأت عامل درباره اعطای تسهیات 
کان و ســرمایه گذاری هــای بانک ها و 
همچنین نرخ ســود ســپرده ها نظارت 

فعال داشته باشد.

11 راهکار برای مهار نقدینگی
بازوی پژوهشی مجلس پیشنهاد کرد
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گروه اقتصــــادی /  مرکز آمار ایران تصویر 
اقتصاد ایران درنیمه نخست سال جاری 
را ارائه داد. براســاس نتایج حســاب های 
ملی فصلی این مرکز برمبنای ســال پایه 
1390 نرخ رشد محصول ناخالص داخلی 
)بــه قیمــت بــازار( در شــش ماهــه اول 
ســال جاری 0.4 درصــد اعام شــد. نتایج 
مذکــور حاکی اســت رشــته فعالیت های 
گروه کشــاورزی منفــی 2.5 درصــد، گروه 
صنعــت شــامل اســتخراج نفت خــام و 
صنعــت،  معــادن،  ســایر  طبیعــی،  گاز 
انــرژی و ســاختمان منفــی 1.2 درصــد و 
فعالیت های گــروه خدمــات 2.3 درصد 
رشــد داشته اســت. این درحالی است که 
مرکــز آمار ایــران برای فصل بهار امســال 
رشــد 1.۷ درصدی با نفت و 1.9 درصدی 
بدون نفت را محاســبه کرده بود. مقایسه 
نرخ رشــد گروه هــای اصلی دربهــار 9۷ با 
شــش ماهه اول امسال نشان می دهد که 
تولید ناخالص داخلی تمــام این گروه ها 
افت کرده است. براین اساس درحالی که 
نرخ رشد گروه کشاورزی در بهار منفی 0.8 
درصد بوده در شش ماهه امسال به منفی 
2.5 درصــد افــت کرده اســت. همچنین 
گــروه صنعت که در شــش ماهه امســال 
منفی 1.2 درصد کاهش داشــته اســت در 
بهار 0.4 درصد رشــد مثبت داشته است. 
بخش خدمــات نیز با وجودی که درنیمه 
نخســت سال همچنان رشــد مثبت خود 
را حفظ کرده اســت اما با افت 0.9 درصد 
مواجه شــده اســت دربهار نرخ رشــد این 

گروه 3.2 درصد اعام شده بود.
ë  هــزار  373 داخلــی  ناخالــص  تولیــد 

میلیارد تومانی
براســاس اعــام مرکــز آمــار، محصــول 
ناخالــص داخلی با نفت به قیمت ثابت 
ســال 1390در شش ماهه اول سال 139۷ 
به رقم 3۷3 هــزار و 889 میلیارد تومان 
رســیده اســت. این رقــم بدون احتســاب 
نفــت 289 هــزار و 959 میلیــارد تومــان 

رسیده است.
ایــن درحالــی اســت کــه تولیــد ناخالص 
داخلــی در شــش ماهــه نخســت ســال 
گذشــته با نفت 3۷2 هزار و 462 میلیارد 
تومان و بدون محاسبه نفت آن 289 هزار 
و 18۷ میلیارد تومان بوده است که نشان 
از رشــد 0.4 درصــدی محصول ناخالص 
داخلی با نفــت و 0.3 درصدی محصول 
ناخالــص داخلــی بــدون نفت در شــش 

ماهه اول سال 139۷ دارد.
محاســبات فصلی در مرکز آمــار ایران در 
قالب 18 بخش اصلی متشکل از 42 رشته 
فعالیت انجام می شــود.  گــروه خدمات 
شــامل زیــر بخش هــای عمــده وخــرده 
فروشی، فعالیت  های خدماتی مربوط به 
تأمین جا وغذا، حمل ونقــل، انبارداری، 

پســت، اطاعــات و ارتباطــات، فعالیت  
هــای مالــی و بیمــه، مســتغات، کرایــه 
وخدمات کســب وکار ودامپزشــکی، اداره 
امورعمومی وخدمات شــهری، آموزش، 
فعالیت های مربوط به ســامت انســان 
و مــددکاری اجتماعــی و ســایرخدمات 
عمومــی، اجتماعــی، شــخصی وخانگی 

است.
ë بار اصلی رشد اقتصاد بر دوش خدمات

درحالی که طی ســال های گذشته درکنار 
بخــش خدمــات، گروه هــای کشــاورزی و 
صنعت با رشــد قابــل توجه خــود موتور 
رشــد تولیــد ناخالــص داخلی محســوب 
می شدند، از ابتدای امسال سهم و نقش 
آنهــا در رشــد اقتصــادی کاهــش یافــت 
کــه در شــش ماهــه نخســت  به طــوری 
امســال با منفی شــدن رشــد این دو گروه 
بار اصلی حفظ رشد مثبت تنها بردوش 
بخش خدمات بوده اســت. بدین ترتیب 
بخــش خدمــات بــا رشــد 2.3 درصــدی 
خود توانسته است تا حدودی تأثیر منفی 
افــت تولید ناخالص داخلی در گروه های 
و  ببــرد  بیــن  از  را  و صنعــت  کشــاورزی 
همچنــان مانــع منفــی شــدن نرخ رشــد 
اقتصــادی کل در نیمــه نخســت امســال 
شــود. پیــش ازایــن مرکــز پژوهش هــای 
مجلــس دریک پژوهش رشــد اقتصادی 
کشــور را درپایــان ســال جاری پیش بینــی 
رشــد  پژوهــش  بنابرایــن  اســت.  کــرده 
اقتصــادی ایــران بــا در نظــر گرفتــن دو 
ســناریو در پایــان ســال 9۷، منفی خواهد 

بــود. براســاس نتایج این مطالعه، رشــد 
اقتصادی سال 9۷ در سناریوی اول منفی 
0.5 درصد و در ســناریوی دوم منفی 2.8 
درصد خواهد بود. عاوه بر این، براساس 
ایــن پیش بینی میزان رشــد بــدون نفت 
در ســناریوی خوش بینانــه 1.9 درصــد و 
در ســناریوی بدبینانــه 0.8 درصد برآورد 
می شــود. طبق این گــزارش دلیل اصلی 
تفاوت این دو ســناریو، به همکاری نسبی 
یــا عدم همکاری اروپا با ایران در مواجهه 
بــا تحریم  هــای امریــکا مربوط اســت. در 
ســناریوی اول کــه خوشــبینانه تر اســت، 
در نظــر گرفته شــده کــه ۵00 هزار بشــکه 
صــادرات نفت ایــران در نیمه دوم ســال 
کاهــش یافتــه و تولید خودرو از ســه ماهه 
دوم ســال افــت 22 درصــدی را تجربــه 
کنــد. عــاوه براین، ســایر صنایــع )به جز 
صنایع غذایی، صنایع شیمیایی و فلزات 
اساسی( از نیمه دوم سال شاهد افت 2.5 
درصدی باشند و واردات نیز از نیمه دوم 

سال کاهش 9 درصدی را شاهد باشد.
در ســناریوی دوم نیــز فرض شــده اســت 
کــه یــک میلیــون بشــکه صــادرات نفت 
ایران در نیمه دوم ســال کاهش پیدا کند، 
تولید خودرو از ســه ماهه دوم ســال افت 
۴۵ درصــدی را تجربــه و ســایر صنایــع 
)به جز صنایع غذایی، صنایع شیمیایی و 
فلزات اساســی( از نیمه دوم سال کاهش 
۵ درصدی داشــته باشــند. عــاوه براین، 
واردات نیــز از نیمــه دوم ســال 18 درصد 

کاهش یابد.

رشد مثبت ماند
رشد 0.4 درصدی اقتصاد ایران در نیمه اول سال

نرخ رشد شش ماهه نخست 97 نام بخش
)درصد(
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یک بازار سهام خصوصی در مالزی؛ روز گذشته بیشتر بازارهای آسیایی در وضعیت قرمز بودند. 
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سیدمحمد بهشتی از روزهای دشوار جشنواره می گوید

 جشنواره فیلم فجر زیر بمباران
دبیر اســبق جشــنواره فیلم فجر بــا تأکید براینکــه در برپایی 
جشــنواره فیلم فجر نگاه مان به دیگر کشــورها نبوده اســت، 
گفــت: جشــنواره فیلــم فجر یــک حلقــه از زنجیــره تولید در 

سینمای ایران است نه یک حلقه مستقل.
ســیدمحمد بهشــتی، مدیرعامل اســبق بنیــاد فارابی که ســابقه ۱۰ ســال دبیری 
جشنواره فیلم فجر را در کارنامه خود دارد، با بیان اینکه جشنواره فیلم فجر ویترین 
فعالیت یک ساله سینمای کشور است به ایسنا گفت: در واقع جشنواره فیلم فجر 
جایی ست که سینمای ایران محصولش را درو می کند و به ارزیابی می نشیند. شاید 
توصیف بهتر این باشد که بگوییم جشنواره فیلم فجر نوروز سینمایی ایران است. 
در جشنواره فجر است که می فهمیم سینمای کشور در یک سال گذشته چه کرده 
است. او با اشاره به نگاهی که در جشنواره فیلم فجر دنبال می شود، تأکید کرد: اگر 
سینمای ایران فرازونشیب داشته این موضوع در جشنواره فیلم فجر هم منعکس 
شــده اســت. یک سال خشکسالی بوده، یک ســال رونق بوده است. در هر صورت 
محصوات سینمایی کشور در جشنواره عرضه می شوند. این صاحب نظر عرصه 
سینما ادامه داد: در شرایطی که شهر تهران بمباران می شد و هر لحظه ممکن بود 
آژیر قرمز کشیده شود ما به نحوی جشنواره را اداره می کردیم که صف های طوانی 
جلوی سالن های سینما وجود داشت. این رفتار حتی غیرعادی هم بود. یعنی در 
دیگر نقاط دنیا اگر کشوری در معرض چنین وضعیتی قرار بگیرد، مردم به خانه 
هایشان پناه می برند و از اینکه در فضای عمومی مثل سینما حضور داشته باشند، 
پرهیز می کنند. ما در آن سال ها توانسته بودیم فضای سینما را آنقدر گرم کنیم که 

اینچنین صف های طوانی را در مقابل سینماها شاهد باشیم.

نمـــــــا

این روزها بازار انتشار کتاب سلبریتی ها 
بســیار داغ اســت و انــگار کتــاب چــاپ 
نکــردن بــرای بازیگــران نوعــی ضعف 
محســوب می شــود. بــا این حال شــاید 
کتاب هــای  پرحاشــیه ترین  از  یکــی 
۳۰۰هــزار  کتــاب  انتشــار  ســلبریتی ها 
تومانــی صابــر ابر بــود کــه واکنش های 
زیــادی به همراه داشــت. تازه ترین نوع 
ایــن واکنش ها اظهارات لیلی گلســتان 

دربــاره ایــن کتــاب اســت. او انتقادهای 
وارد شــده به صابر ابر را غیرکارشناسی 
می دانــد و معتقــد اســت این کتــاب با 
قیمتــی بســیار ارزان تــر از آنچه قیمت 
واقعی آن اســت، عرضه شده. گلستان 
با قیــاس قیمت کتــاب پرویــز تناولی و 
صابــر ابر به ایبنا گفته: »چرا وقتی برای 
کتــاب ۲۵میلیونی پرویز تناولی جشــن 
امضا برگزار کردند، سکوت کردید و اان 

بــرای کتــاب ۳۰۰هزارتومانــی صابر ابر 
نگران وضع اقتصادی مردم هستید.«

 او در ادامه و در پاســخ به سؤالی درباره 
قیــاس این دو نفــر گفته: »مــن تفاوتی 
نمی بینم. به نظر شما مخاطبان تناولی 
کمتر از مخاطبان ابر هستند؟ اصًا من 
نمی خواهــم درباره حواشــی این کتاب 
و اتفاقات جشــن امضا و رفتار صابر ابر 
صحبت کنم؛ چراکه به نظرم این موارد 

چندان اهمیــت ندارد و اگر من و شــما 
نقــدی داریم باید به کتــاب وارد کنیم و 
بگوییم کــه کتاب چنیــن ایــرادی دارد، 
نه اینکه بگردیم و از صابر چیزی پیدا و 

مطرح کنیم.«
 ایــن مترجم بــا اشــاره به حاشــیه های 
ایجاد شده در یک ســخنرانی ، پیرامون 
مقایسه احمد محمود و نسیم مرعشی 
هــم گفته:  »مــن هیچ وقــت نگفتم که 

نســیم مرعشــی بهتر از احمــد محمود 
است، بلکه گفتم نوشــته های او به آثار 
احمــد محمود پهلــو می زنــد. به نظرم 
کتــاب »هــرس« بســیار عالــی اســت و 
شــاهکاری در ادبیات ماســت و بزودی 
جهانی می شود.« گلستان در بخشی از 
صحبت هایش با تأکید بر اثرگذاری این 
کتــاب گفته که به چندین نفر پیشــنهاد 
کرده که از روی این کتاب، فیلم بسازند.

قیاس پرویزتناولی با صابر ابر از نگاه لیلی گلستان

ارکستر سازهای ملی در جشنواره فجر می نوازد
ارکســتر ســازهای ملی ایران به رهبری علی اکبر قربانی و خوانندگی 
وحید تاج همزمان با برگزاری سی و چهارمین جشنواره موسیقی فجر 
کنســرتی را برگزار خواهد کرد. علی اکبر قربانی رهبر ارکستر سازهای 
ملی ایران در این باره گفت: به دعوت ستاد برگزاری جشنواره موسیقی فجر کنسرتی با 
همراهی ارکستر سازهای ملی ایران به خوانندگی وحید تاج برگزار خواهد شد که در این 

کنسرت آثاری به آهنگسازی بنده در قالب چند قطعه بی کام و با کام اجرا می شود.

مراسمی برای سالروز تولد سلینجر
»یک روز با ســلینجر«عنوان مراســمی  اســت  که به میزبانی مرکز فرهنگی شهر کتاب 
همزمان با صدمین سالروز تولد این نویسنده معاصر امریکایی که در کشورمان با آثاری 
همچون »ناتور دشت« نزد عاقه مندان به ادبیات جهان مشهور شده برگزار می شود. در 
این مراسم به مباحثی همچون جایگاه سلینجر در ادبیات قرن بیستم، ویژگی های آثار او 
و دیدگاهی که درباره مرگ و حیات داشته پرداخته می شود. در این مراسم که با همکاری 
مؤسسه نوین کتاب گویا ساعت ۱6:۳۰ روز سه شنبه، یازدهم دی ماه برگزار می شود، امیر 
پوریا، ابوالفضل حری، نیما رئیسی، گاره عباسی و مصطفی مستور و همراهی محمد 
بحرانی، مهدی پاکدل، علی خدایی، حبیب رضایی، سارا ساار، مهراوه شریفی نیا، هوتن 
شکیبا، ســروش صحت، هوشنگ گلمکانی و نسیم مرعشــی حضور خواهند داشت. 

حضور در این جلسه ادبی برای عموم عاقه مندان آزاد است.

»نیمه پنهان« در گالری آس
نمایشگاه گروهی نقاشی با عنوان »نیمه پنهان« جمعه ۷ دی ماه ساعت ۱6 الی 

۲٤ در گالرى آس افتتاح خواهد شد.

تغییرمدیرگروه فیلم و سریال شبکه دو
در پی استعفای جوادحاتمی که حدود یکسال مدیریت گروه فیلم و سریال شبکه 

دو سیما را برعهده داشت، حمیدرضا دیبایی جایگزین او در این سمت شد.

سینما پرشده از فیلم های جعلی
مجید برزگر کارگردان و تهیه کننده سینما معتقد است: وضعیت فعلی سینما که 
در آن فیلم های داستانی جعلی بی شماری ساخته می شود، نتیجه بی توجهی 

جریان اصلی سینما به سینمای مستند است.

 »شاید فردا« در گالری فرشته
آیین افتتاحیه نمایشگاه »شاید فردا« با مجموعه آثاری از کمال الدین قطب، عصر آدینه 

هفتم دی ماه ساعت ۱۶ در گالری مجموعه فرهنگی - هنری فرشته برگزار خواهد شد.

پروژه »هفت شهرعشق« توقیف شد
اجرای پروژه »هفت شهر عشق« به کارگردانی محمد عبدی با اعام امور رسانه ای این 
اجرا به دایلی که هنوز عنوان نشده، توقیف شد. این در حالی است که بلیت های ۹ شب 
اول این اجرای نمایشی – موسیقایی در سامانه فروش بلیت به مخاطبان ارائه شده بود.

روی خط 
خبـــــر

سید رضا صائمی
خبرنگار

پیشتازی کمدی بر پرده سینما
گزارش »ایران« از وضعیت اکران سینما در روزهای منتهی به جشنواره فیلم فجر

مولــوی پژوهــان و عاقــه منــدان ادبیــات 
کاســیک فارسی در حالی شــاهد برگزاری 
همایش»مهر موانا«خواهند بود که محور 
برپایی هشــتمین دوره این رویداد ادبی به 
موضوع»صلح« در آثار این شــاعر و عارف 

قرن هفتم اختصاص دارد.
مریــم موســوی، مؤســس و مدیر مؤسســه 
ایــن نشســت دو  ســروش موانــا دربــاره 
روزه کــه با همکاری مرکزاســناد وکتابخانه 
فرهنگــی- معاونــت  همچنیــن  و  ملــی 

اجتماعی شهرداری تهران برگزار می شود 
در تشــریح بیشــتر موضوعی کــه به عنوان 
محور هشــتمین دوره این همایش درنظر 
گرفته شــده به »ایران« گفت:»شرایطی که 
طــی ســال های اخیر بر کشــورهای منطقه 
خاورمیانه حاکم بوده ما را برآن داشت که 
ایــن دوره مهر موانا را بــا موضوع صلح از 

نظرگاه موانا برگزار کنیم.«
 به گفتــه این فعــال فرهنگی، در ایــن دوره 
شاهد حضور مولوی پژوهانی از کشورهایی 
دارای  موانــا  دربــاره  کــه  بــود  خواهیــم 
اشتراکاتی با آنها هستیم، کشورهای ترکیه 
و افغانستان و البته تاجیکستان که با وجود 
تمایــل حضــور مولــوی پژوهــان تاجیک، 
موفق به دریافت موافقت مســئوان خود 
برای شرکت در این رویداد فرهنگی نشدند. 
با این حال این پژوهشگران مقاله های خود 
را بــه شــکل ویدئویی ارســال کرده اند که در 

مراسم پخش می شود.
آن طــور کــه مدیر مؤسســه ســروش موانا 
گفــت، اســداه شعور)پژوهشــگرافغان از 
کانادا(، سرو رسا رفیع زاده و شکوفه اکبرزاده 

از افغانســتان، حجابی قرانقیــچ، عدنان 
قارا اســماعیل اوغلو و علی تمیــزال هم از 
ترکیه در این مراسم شرکت کرده و به ارائه 
مقاله هــای خــود طــی ســخنرانی خواهند 
پرداخت. البته حجابی هم بواسطه حضور 
در قطــاری که طــی روزهای اخیــر در ترکیه 
دچار ســانحه شــده به احتمال بســیار قادر 
به ســفر به کشــورمان نخواهد بود، منتهی 
مقاله ای که با این موضوع نوشته را در اختیار 

مسئوان این همایش خواهد گذاشت.
فراخــوان  نشــدن  اعــام  دلیــل  موســوی 
عمومی برای جمع آوری مقاله هایی با این 
عنوان را مشکات کار اجرایی و بحث مالی 
آن عنوان کرد، هرچند که تأکید کرد به این 
مســأله در مراسم ســاانه همایش »نظام 
اخاقی موانا« توجه خواهد شد و از عاقه 
مندان طی فراخوانی ثبت نام خواهد شد. 
آن همایش هم، در بهمن ماه ســال جاری 

برگزار خواهد شد.

مدیــر مؤسســه ســروش موانــا بــا اشــاره 
بــه میــزان همــکاری ســازمان های دولتی 
همچــون وزارت فرهنگ و ارشــاد اســامی 
نیزگفت:»شــرایط مؤسســه های فرهنگی 
کشــورمان به گونه ای شــده که اغلــب آنان 
از  مالــی  حمایــت  بحــث  در  ناتوانــی  از 
برنامه هــای بخــش خصوصــی می گویند. 
البتــه مســئوان کتابخانــه ملــی همکاری 
بسیاری کردند و محل برگزاری همایش را 

به رایگان دراختیارمان گذاشتند.«
وی ضمن گایه از برخی دعواهایی که طی 
ســال های اخیر در خصوص با تاش برای 
تصاحب موانا توسط برخی کشورها شده، 
ادامــه داد:»بهتــر اســت بــه جای پــاره پاره 
کردن موانا و تاش برای اینکه ثابت کنیم 
به مــا تعلق دارد یا به فان کشــور، ســعی 

کنیم از آموزهای آن بهره بگیریم.«
او با اشاره به  سلسله همایش هایی که از سال 
۹۲ با عنوان »زمین از دریچه آسمان« برگزار 

می شود و کتابی که با همین نام به هدایت 
مصطفــی ملکیــان و با سرپرســتی علمی 
محمدعلی موحد منتشر شــده گفت:»در 
خال برگــزاری این همایش و کتابی که به 
آن اشــاره شــد تاش کرده ایــم تا به همین 
بحث بپردازیم، اینکــه در گفته های موانا 
چه یافته ای برای انســان امروز اســت و چه 

راهکارهایی پیش روی او خواهد گذاشت.«
وی دلیل انتخاب کشــورهای تاجیکستان، 
ترکیه و افغانســتان برای دعــوت از مولوی 
پژوهــان آنها به حضــور در ایــن همایش را 
جلب مشــارکت ادبای ملت هایــی عنوان 
کــرد که هــر یک به نوعی میــراث دار موانا 
هستند و از دایره جغرافیایی خراسان بزرگ 
قدیم، ســرزمینی که در گذشــته زادگاه این 
شاعر فارسی زبان بوده است برخاسته اند. 
آن طور کــه این فعال فرهنگی عنــوان کرد 
قرار شــورای سیاســتگذاری این مؤسسه به 
جلــب نظــر فعــاان فرهنگی کشــورهای 
مذکور به میزبانی این همایش در دوره های 
آینده اســت، آنچنان که در صــورت انجام 
همکاری های ازم ســال آینده همایش در 

بلخ و دو سال بعد نیز در قونیه برگزار شود.
وزارت  مســئوان  تــاش  بــه  نســبت  وی 
فرهنــگ وارشــاد اســامی بــرای امضــای 
تفاهمنامه های فرهنگی هم ابراز امیدواری 
مســئوان  داد:»امیدواریــم  ادامــه  و  کــرد 
فرهنگــی کشــور بیــش از پیــش در ایجــاد 
زمینه های همکاری با دیگر کشورها تاش 
کنند، زمان تفاهمنامه ای که ســال گذشته 
میان ایران و ترکیه منعقد شده بود به پایان 
رسیده، امیدوارم دوباره تمدید شده و حتی 
مفاد تازه ای به آن اضافه شــود.« موســوی 
دربــاره میزان اطــاع از پژوهش هایی که از 
ســوی مولوی پژوهان خارجــی در ارتباط با 

آثار موانا انجام شده گفت که این مؤسسه 
از ســال گذشــته تحقیقاتــی در ایــن زمینه 
آغــاز کــرده که به احتمال بســیار نتیجه آن 
تا دو ســال آینده اعام خواهد شــد. گفتنی 
اســت کــه ایــن همایــش، روزهای شــنبه و 

یکشنبه برابر با هشتم و نهم دی ماه جاری 
از ســاعت ۱5 الــی ۱۹:۳۰ بــه میزبانــی تاار 
همایش هــای مرکز اســناد و کتابخانه ملی 
برگزار شد و حضور برای عموم عاقه مندان 

آزاد خواهد بود.

به جای پاره پاره کردن موانا از آموزه هایش بهره بگیریم
مدیر مؤسسه سروش موانا در گفت و گو با »ایران« عنوان کرد

همایش دوروزه مهر موانا با محوریت صلح ، شنبه و یکشنبه در کتابخانه ملی ایران برگزار می شود

مریم شهبازی
خبرنگار

با آمدن فصل زمســتان فیلم های جدیدی 
هــم به روی پرده رفتند تا این فصل ســرد با 
فصل گرم اکران های تــازه گره بخورد. هفته 
گذشــته ســینماها در ادامــه اســتقبالی که از 
یک هفته قبل تر از فیلم های جدیدی چون 
»بمب یک عاشقانه« و »کلمبوس« شده بود 
رونقی اساســی به خود دیدند و سهم نسبتاً 
زیادی از این اســتقبال بــه جدیدترین فیلم 
اکران شــده یعنــی »مارموز« کمــال تبریزی 
برمی گــردد، فیلمی که لقب سیاســی ترین 
فیلم ســینما را به دنبال خود یدک می کشد 
و از حضــور بازیگران چهره  و شــناخته شــده 
زیادی هم بهره برده است. قطعاً نام کمال 
تبریزی و فیلمی در ژانر کمدی تداعی کننده 
خاطــره خــوش مارمولک اســت کــه نقش 
مهمی در استقبال از این فیلم و رفتن مردم 
بــه ســینما دارد. ضمن اینکــه حضور حامد 
بهــداد و اولیــن همکاری او بــا کمال تبریزی 
در نقــش و گریمــی متفاوت را نبایــد در این 
اقبال بی تأثیر دانســت. استقبال از »میلیونر 
میامی« دیگر فیلمی که یک هفتــه زودتر از 
»مارموز« روی پرده آمد نیز با فروش نســبتاً 
خوبــی همــراه بود و بایــد آن را جزو باشــگاه 

میلیاردی های این فصل قرار داد.
ë متفاوت ترین فیلم روی پرده

از چهارشــنبه هفته گذشــته فیلم سینمایی 
»مارمــوز« بــه کارگردانــی کمــال تبریــزی و 
تهیه کنندگی جواد نوروزبیگــی اکرانش را در 
سینماها آغاز کرد تا مخاطبان بتوانند به زعم 
ســازندگان این اثر به تماشای اثری سیاسی 
بنشــینند. فیلمی که در زمان ساخت و پس 
از آن به دلیــل مضمونــش بــا حاشــیه هایی 
همــراه بــود و در آغــاز اکران هم با اســتقبال 
خوبی از سوی عاقه مندان به سینما مواجه 
شــده و در دو روز اول اکرانــش ٤۰۰ میلیــون 
تومان فروخته اســت. مواجهــه با این فیلم 
البتــه در یک فضــای دو قطبی قرار داشــت 
بــه این معنا که یا آن را خیلی پســندیدند یا 

فیلم نتوانسته انتظار آنها را برآورده کند. این 
فیلم با مضمونی کمدی و سیاســی روایتگر 
داســتان زندگــی شــخصی به نــام قــدرت با 
بازی حامد بهداد اســت که ســودای رسیدن 
بــه قــدرت  دارد. بــه غیــر از بهــداد، ویشــکا 
آســایش، آزاده صمــدی، رضــا ناجی، مانی 
حقیقی، محمد بحرانی، عیسی یوسفی پور، 
ســیاوش چراغی پور و... نیز از بازیگران فیلم 
کمال تبریزی هســتند که در ابتدا »خودسر« 
نام داشــت و حاا با نام »مارموز« روی پرده 
رفته اســت. شــاید متفاوت ترین فیلم روی 
پرده از حیث ژانری همین مارموز باشــد که 
یک کمدی سیاسی است. ژانری که کمتر در 
سینمای ایران در بستر آن فیلمی تولید شده 

یا دست کم فیلم های قابل توجهی نبودند.
ë یک داستان عاشقانه زیر بمباران

دو فیلم »بمب یک عاشــقانه« به کارگردانی 
پیمــان معادی و »کلمبوس« ســاخته هاتف 
علیمردانــی کــه از چهارشــنبه دو هفتــه قبل 
به جمع آثار روی پرده پیوســتند، با اســتقبال 
زیاد مخاطبان مواجه شــدند و در عرض یک 
هفته رقم فروششــان به یک میلیــارد تومان 
رســید. گرچه میزان رضایــت مخاطبان بعد 
از تماشای »کلمبوس« چندان باا نیست اما 
فیلم پیمان معادی که فضایی نوســتالژیک 
دارد و قصــه اش در دهه شــصت و ســال های 
جنگ می گذرد توانسته نظر مثبت مخاطبان 
و تماشــاگران را در پی داشته باشد.در خاصه 
داســتان ایــن فیلــم که لیــا حاتمــی، پیمان 
معــادی، ســیامک انصاری، حبیــب رضایی، 
صبا گرگین پور، بهادر مالکی و... از بازیگرانش 
هستند آمده است: در بحبوحه جنگ ایران و 
عراق در ســال۱۳6۷، تهران بی وقفه بمباران 
می شد. عشــق، محبت، امید و زندگی؛ ترس 
از مــرگ را در روزهــای پر اضطــراب آن زمان 
بــرای مردمی کــه درگیرجنــگ بودنــد از بین 
می برد. اغلب عشق به سختی درک می شود 
اما مــرگ واقعیتی اســت ترســناک. »بمب؛ 
یــک داســتان عاشــقانه« نشــان می دهــد که 
عشق و امید چطورحتی در مواجهه با تاریکی 
مرگ، راهشــان را پیدا می کننــد. فیلم روایت 

انسان هایی اســت که هیچ گاه فرصت عاشق 
شدن و به دلخواه خود زندگی کردن را نداشته  
و تنها برای لقمه نانی به سختی کار کرده اند. در 
واقع این فیلم روایت انسان هایی است که در 
استبداد زمان و مکان به دام افتاده اند اما گویی 
که آرزوهای برباد رفته  آنها هم چنان گریبانگیر 
ما است. گویی با تمام آن آرزوها از دوردست ها 
آمده انــد و بــه انتظار هســتند که داستانشــان 
روایت شــود، یا شاید کسی دوباره آن  را زندگی 
کند: داستانی از عشقی انسانی و ساده. فاصله 
بین دو فیلم پیمان معادی یعنی »برف روی 
کاج ها« و »بمب، یک عاشقانه« هم از حیث 
محتوایی است و هم از حیث زاویه دید و شیوه 
کارگردانــی. البتــه باید عنصر زمــان و تاریخ را 
هــم در ایــن قیاس لحــاظ کرد. »بمــب؛ یک 
عاشقانه« از آن عنوان هایی است که به نوعی 
فضا و رویکرد فیلم و فیلمساز را در نامگذاری 
خود روشــن می کنــد و به مخاطــب می گوید 
که با یک فیلم عاشــقانه روبه رو اســت. با این 
حال آنچه که در این عنوان بندی جالب است 
تضادی اســت که بین »بمب« و »عاشــقانه« 
وجــود دارد و نوعــی پارادوکــس مضمونــی را 
تداعی می کنــد. واقعیت این اســت که فیلم 
پیــش از اینکــه روایتی از زیســت اجتماعی در 
دهــه 6۰ و دوران جنــگ باشــد و اصــاً پیــش 
از اینکــه دربــاره تأثیــرات جنگ باشــد درباره 

حسرت زندگی نکردن است. 
ë حال و هوای کمدی در اکران با دو فیلم دیگر

»کلمبــوس« هم یک کمدی متفاوت اســت 
از حضــور بازیگرانــی چــون فرهــاد اصانی، 
ســعید پورصمیمی، شــبنم مقدمی، مجید 
صالحی، هانیه توســلی، فریده سپاه منصور، 
گیتــی قاســمی و... بهره برده اســت و به نظر 
می رســد بــا وجــود همــه نظــرات موافــق و 
مخالــف به فــروش خوبــش در گیشــه ادامه 
دهــد. حشــمت اه خــان )بــا بــازی ســعید  
پورصمیمی( به همراه دو فرزندش و عروس 
و داماد و نوه هایش در یک خانه باغی زندگی 
می کنند. فرزند سوم حشمت اه خان، ناصر، 
مدت هاســت که در کلمبــوس اوهایو زندگی 
می کند و با کمک برادر خود منوچهر در ایران 

)بــا بازی مجید صالحی( کــه دفتر مهاجرت 
دارد در پــی انجــام مقدمات مهاجرت ســایر 
اعضــای خانــواده هســتند. گرین کارت هــای 
حشــمت اه  خــان و هالــه )بــا بــازی شــبنم 
مقدمی( و فرزند خردسالش صادر می شوند؛ 
این افراد به امریکا می روند و سایرین ازجمله 
ســیروس )با بــازی فرهــاد اصانی( همســر 
هالــه منتظــر می مانند تــا به محــض آمدن 
گرین کارت هایشــان بــه آنهــا ملحق شــوند. 
در پی این شــکاف، مشــکاتی بــرای خانواده 
پیــش می آید که جبــران آن ناممکن اســت. 
»کلمبــوس« قصــه ســراب ها و بر بــاد رفتن 
آرزوهاست، داستان بســیاری از خانواده های 
ایرانــی که داروندار خــود را در قمار مهاجرت 
از دست داده اند. کسانی که زندگی را در جای 
دیگــر می بیننــد و به جای مانــدن و جنگیدن 
بــرای آن، می رونــد تــا در ســرزمین دیگــری 
طرحی نو براندازند!  »میلیونر میامی« ساخته 
مصطفی احمدی نیز دیگر فیلــم روی پرده 
است که حال و هوایی کمدی دارد، این فیلم 
در مقایســه با دو فیلم دیگری که همزمان با 
هم اکران شدند یعنی »بمب یک عاشقانه« و 
»کلمبوس« روند کندتری در فروش داشته و تا 
پایان هفته بیش از 5۰۰ میلیون تومان فروخته 
اســت. دومین تجربه فیلمســازی مصطفی 
احمدی بعد از »نزدیک تر«، در فضایی کامًا 
متفاوت می گذرد و زمین تا آسمان با آن فرق 
می کند. مصطفی احمدی در اولین فیلمش 
به سراغ معضل اعتیاد رفته و تاش کرده بود 

با ریشه یابی روان شناختی، نگاهی دقیق تر به 
این موضوع بیندازد. »نزدیک تر« با یک ریتم 
کند، شــخصیت های فراوان که چندان خوب 
پرداخت  نشــده بودند، در بطن خــود خبر از 
ظهور فیلمســازی مــی داد کــه نگاهی جدی 
بــه ســینما دارد و می تواند نواقــص کارش را 
برطرف کند و حضور جدی تری در ســینمای 

ایران داشته باشد.
ë  دو فیلم اجتماعی و یک ژانر کودک در

سبد اکران
همچنیــن در ایــن ایام دو فیلــم با مضمون 
اجتماعی نیز روی پرده است. »اتاق تاریک« 
تازه تریــن ســاخته روح اه حجازی کــه از ۲8 
آذرمــاه اکــران اش آغاز شــده در اولین هفته 
فروش با در اختیار داشــتن حدود ۳8 سالن 
فروشی باای ۱6۰ میلیون کسب کرده است. 
در این فیلم که ســاره بیات و ســاعد سهیلی 
ایفاگر نقش های اصلی هســتند به موضوع 
پدوفیلیا یا آزار جنســی کودکان و پنهان کاری 
خانواده ها پرداخته شده است. »اتاق تاریک« 
رویکــردی آسیب شناســی و اجتماعــی دارد 
و می تــوان آن را در دســته فیلم های تربیتی 
حــوزه کــودک و نوجــوان هم محســوب کرد. 
»بی نامی« ســاخته علیرضا صمدی حدود 
یک هفته قبل از »اتاق تاریک« اکرانش آغاز 
شــده اما چنــدان در جــذب مخاطب موفق 
نبــوده و با وجود در اختیار داشــتن ٤٤ ســالن 
در دو هفتــه اکــران به فروشــی نزدیک به ۲5 
میلیون تومان دست یافته است. این فیلم با 

بازی باران کوثری و حســن معجونی روایتگر 
داســتان زن و شوهری است که سال ها پیش 
دانشجوی تئاتر بودند و با هم ازدواج می کنند 
و در یک کافی شاپ مشغول به کار می شوند، 
اما بر حسب اتفاق یکی از همکاران آنها گم 
می شــود. قهرمان قصه به بهانه یافتن او به 
دنبال خود نیز در گذشته می گردد. ژانر کودک 
و نوجوان هم از روز گذشــته )5 دی ماه( یک 
سهمیه از اولین هفته اکران زمستان به دست 
آورد و اکــران »دزد و پری ۲« حســین قناعت 
بــه ســرگروهی ســینما ایــران به جــای فیلم 
»بی نامــی« آغاز شــد. این فیلــم ماجراهای 
عجیب یک پدر را نشان می دهد که به نوعی 
خــود را دانشــمند فــرض می کنــد و مدعــی 
است قرص هایی برای رشد و فعالیت سریع 
کــودکان اختراع کرده اســت.  بــرزو ارجمند، 
بیژن بنفشه خواه، بهنوش بختیاری، آناهیتا 
همتــی، ارژنگ امیرفضلی، نادر ســلیمانی، 
شــهرام قائــدی، عبــاس محبــوب و یوســف 

کرمی جمعی از بازیگران این فیلم هستند.
نگاهی اجمالی به فیلم های تازه اکران شده 
نشان می دهد که اکنون بیشترین فیلم های 
روی پــرده در ژانــر کمــدی اســت و واقعیت 
این اســت که سطح کیفی فیلم های کمدی 
همچنــان مطلوب نیســت و حتــی ظرفیت 
ازم بــرای جــذب مخاطــب را نــدارد. با این 
حال با این چیدمان موجود شاید بتوان فصل 
زمستان را دســت کم قبل از شروع جشنواره 

فجر فصل نسبت خوب گیشه ها دانست.

عی
شجا

ین 
حس

میر
ا

نمایی از فیلم »اتاق تاریک«
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اینترنت که از آن به عنوان بزرگ ترین 
سامانه ساخته شــده توسط انسان یاد 
می کننــد فضای عمومی میــان مردم 
جهــان محســوب می شــود کــه امکان 
جابه جایی آســان اطاعــات را فراهم 
را  انســان ها  میــان  ارتبــاط  و  می کنــد 
ارتقا داده اســت. با وجود این در پایان 
ســال 2018 میادی در آخرین نســخه 
»شــاخص  بین المللــی  گــزارش  از 
اینترنــت فراگیــر« اعــام شــد کــه اگر 
قــرار باشــد بــرای این فضــای مجازی 
جنســیت مشــخص کنیم، بــه صورتی 
می توانیم آن را »مرد« یا جنس مذکر 

بدانیم.
مطالعــه  پایــه  بــر  گــزارش  ایــن 
روی کاربــران 86 کشــوری کــه بیــش 
از 91 درصــد ســاکنان کــره زمین را در 
خــود جــا داده انــد بــه انجام رســید و 
کارشناســان در پایــان آن دریافتند در 
برخــی نقــاط از جمله مناطــق فقیر، 
فضاهای شــهری و... تعــداد مردانی 
کــه آناین بودند نســبت بــه زن ها دو 

به یک بوده است.
نابرابری جنســیتی برای دسترسی 
به فناوری های مدرن و دنیای مجازی 
از جمله مباحثی اســت کــه این روزها 
بســیار مورد توجه قــرار می گیرد. زنان 
در گســتره جهانــی دسترســی کمتری 
بــه آمــوزش دارند و به همین نســبت 
درصد شــانس آنها برای ورود به بازار 
کار پایین تر است و حتی گفته می شود 
میــزان درآمد ماهانه زن ها نســبت به 
مردان یک چهــارم کمتر اســت. جای 
تعجب نیست که وقتی در مورد موانع 
می آیــد،  میــان  بــه  صحبــت  آنایــن 
تفــاوت جنســیتی بــرای دسترســی به 

اینترنت هم به چشم بخورد.

ë زنان پشت درهای دنیای مجازی
اگرچــه براســاس آخرین نســخه از 
گــزارش »شــاخص اینترنــت فراگیر« 
کارشناسان، جنسیت اینترنت را مذکر 
اعــام کردنــد، ولــی میزان دسترســی 
زنــان و مــردان بــه دنیای مجــازی در 
نقــاط مختلــف جهــان متفــاوت بوده 
اســت. در قــاره آفریقــا تلفــن همــراه 
در ســال 2018 میــادی موجــب شــد 
دسترســی مردم به اینترنــت افزایش 
یابــد و بــا وجــود ایــن اینترنــت بــرای 
آفریقایی هــا همچنــان به عنــوان یــک 
کاای گران قیمت محســوب می شود. 
دریافــت  بــرای  مــردم  آفریقــا  در 
اینترنــت ماهانــه یــک گیگابایتی روی 
تلفــن همــراه کــه معــادل 13 دقیقــه 
روزانــه در وب محاســبه  گشــت وگذار 
می شــود هزینــه ای معــادل 10 درصد 
پرداخــت  را  خــود  ماهانــه  درآمــد 
می کننــد. ایــن رقم 10 برابر نســبت به 
هزینه ای که ســاکنان کشــورهای عضو 
ســازمان همکاری و توسعه اقتصادی 

)OECD( می پردازند بیشتر است.
شــرکت های مخابراتــی آفریقایــی 
جــذب  و  انگیــزه  افزایــش  به منظــور 
مشترکان بیشتر سرویس هایی را برای 
پخــش برنامه های ورزشــی تلویزیونی 
کاربــران خــود می گذارنــد  اختیــار  در 
و نکتــه قابــل ماحظــه اینجاســت که 
ســرویس های مذکور به صورت عمده 

برای مردان جذابیت دارند.
»دانــارج تاکــور« مدیــر تحقیقــات 
بنیــاد جهانــی وب در ایــن خصــوص 
ایــن  بــه  شــرایط  آفریقــا  »در  گفــت: 
صــورت اســت کــه ممکن اســت فقط 
مــرد در خانــواده تلفن همراه داشــته 
باشــد و زن به چنین ابزاری دسترســی 
کــه  گزارشــی  طبــق  باشــد.«  نداشــته 
»اتحادیــه جهانی اینترنــت مقرون به 
صرفــه« این مــاه منتشــر کــرد، هزینه 
اســتفاده از اینترنت بــرای تمام مردم 
جهــان بایــد معــادل 2 درصــد درآمد 

ماهانه آنها محاسبه شود.
البتــه باید توجه داشــت کــه هزینه 

محســوب  عواملــی  تنهــا  دانــش  و 
در  جنســیتی  شــکاف  کــه  نمی شــوند 
عرصــه دیجیتالی را تشــدید کرده اند. 
به طــور میانگیــن می توان گفــت زنان 
بیش از مردان کارهای مراقبتی بدون 
درآمــد را در خانــه انجــام می دهنــد و 
به همیــن خاطــر زمــان کمتــری برای 
گشــت وگذار اینترنتی در اختیار دارند. 
وب«  »بنیــاد  کــه  نظرســنجی  طــی 
بتازگــی در 10 کشــور در حــال توســعه 
انجام داده اســت مشــخص شد زنان 
کشورهای مذکور آناین شدن را صرفاً 

یک کار ارزشمند تلقی نمی کنند.
ë  شــکاف در  تأثیرگــذار  عوامــل 

دیجیتالی
هزینــه، دانش، زمــان و... از جمله 
عوامل تأثیرگذار در شــکاف دیجیتالی 
ایــن میــان  و در  محســوب می شــوند 
کارشناســان با بررســی های اخیر خود 
دریافته اند که اتفاقــات دیگر از جمله 
تفکرات مردســاارانه  هم می تواند در 
این زمینه تأثیرگذار باشــد تا دو جنس 

زن و مرد به شــکل متفاوت بتوانند در 
دنیای آناین حضور یابند.

بــر اســاس مطالعــه اخیر در شــهر 
و مانیــای فیلیپیــن  نــو هنــد  دهلــی 
مشــخص شــد نیمــی از مردم بــر این 
باورنــد کــه مردهــا باید دسترســی زن 
گشــت وگذار  و  مجــازی  دنیــای  بــه  را 
اینترنتــی محدود کننــد و در این میان 
دوسوم ساکنان شهرهای مذکور با این 
مســأله موافق بودند کــه زنان نباید در 
فضاهای عمومی از جمله کافی نت ها 
از اینترنــت اســتفاده کننــد. ایــن قبیل 
هنــد،  ماننــد  کشــورهایی  در  اماکــن 
و...  اندونــزی  فیلیپیــن،  بنــگادش، 
تحت ســلطه مردان قــرار دارد و البته 
بجــز این فضــای تهدیدکننــده عوامل 
دیگری هم در این زمینه دخیل است.
»نانجیــرا ســامبولی« مدیــر مرکز 
سیاســتگذاری بنیاد وب در خصوص 
دیگــر عوامــل تأثیر گذار بــرای حضور 
می گویــد:  نت هــا  کافــی  در  زنــان 
مردم بــر ایــن باورند کــه کافی نت ها 
مکان هــای امــن بــرای حضــور زنــان 
ایــن  پذیرفــت  بایــد  ولــی  هســتند، 
قبیــل اماکــن معمــوًا امنیــت کافــی 
را بــرای زنــان ندارنــد. همچنیــن بــا 
توجه بــه اینکه بیشــتر کافی نت ها در 
مکان هایــی دور از دسترســی شــهری 
قــرار دارنــد و ســاعت فعالیــت آنهــا 
از 9 صبــح تــا 5 عصر اســت به نوعی 
آنهــا  در  نمی تواننــد  شــاغل  زنــان 
حضور داشــته باشــند و از سوی دیگر 
اگــر زنــان هم شــاغل نباشــند در این 
مکان هــا به نوعی زنــان نمی توانند با 
فرزنــدان خود حضور داشــته باشــند 
همیــن عوامل بــه ظاهر کــم اهمیت 
در نهایت باعث می شود حضور زنان 
در دنیای آناین کمرنگ شــود و آنها 

پشت درهای دنیای مجازی بمانند.
نکته دیگری که در این زمینه وجود 

دارد آزار و اذیت هــای پیرامون حضور 
زنان در دنیای مجازی اســت. »تنفر از 
زنان« اصطاحی اســت که این روزها 
اینترنتــی  فعالیت هــای  از  بســیاری 
را تحــت پوشــش قــرار می دهــد. یک 
مطالعــه کــه در ســال 2017 میــادی 
توســط مرکز تحقیقاتی »پیو ریســرچ« 
در شــهر واشــنگتن امریکا انجام شده 
بود نشــان داد یک چهــارم زنان جوان 
در دنیــای مجــازی مورد هــدف آزار و 
اذیت جنســی قــرار گرفته اند و حضور 
آنهــا در دنیــای آنایــن دردســرهایی 
از ایــن دســت را بــرای آنهــا به دنبــال 
داشــته اســت. زنــان در شــهر نایروبی 
در کنیا و شــهر کامپــاا در اوگاندا بیش 
از زنــان دیگر نقــاط جهــان به صورت 
آنایــن  اذیــت  و  آزار  مــورد  گســترده 
قــرار می گیرند و این مســأله برای آنها 
یک هــراس بزرگ ایجاد کرده اســت. 
ازم بــه ذکــر اســت دو شــهر مذکــور 
در  زنــان  حضــور  میــزان  پایین تریــن 
دنیــای آنایــن را در سراســر جهان به 

خود اختصاص داده اند.
برخــی کشــورها ســعی کرده انــد با 
اعمال سیاســت های مختلــف جلوی 
ایــن رونــد را بگیرنــد. در ایــن مناطــق 
بــه  برابــر  به صــورت  مــردان  و  زنــان 
دانشــگاه می روند، زنان بخش اعظم 
را  تحصیــل  حــال  در  دانشــجوهای 
شــامل می شــوند و در اصــل شــکاف 
بــه طــور کامــل  جنســیتی دیجیتالــی 
حذف شــده یا روند معکوس را سپری 
می کنــد. نکته جالب اینجاســت که در 
کشــوری مثــل جامائیکا تعــداد زنانی 
کــه آنایــن هســتند از تعــداد مــردان 
بیشــتر اســت و دیگر کشــورها نیز باید 
به صورت مشــابه سیاست های خود را 
در ایــن عرصــه پیش ببرند تــا آنجا که 
حضور برابر زنان و مردان را در دنیای 

مجازی شاهد باشیم.

ســامانه هوشــمند مدیریــت تجهیزات 
ارتباطــی بــرای آخریــن بار گوشــی های 
مســافری دوســیم کارته را کــه فقط یکی 
از شناســه های خود را در ســامانه گمرک 
وارد کرده اند، تا تاریخ دوم دی ماه، ثبت 

و فعال کرد.
به گزارش »ایران«، کانال اطاع رسانی 
ســامانه هوشــمند مدیریت تجهیزات 
اطاعیــه ای  در  )همتــا(  ارتباطــی 
اعــام کرد: برخــی از متقاضیــان ثبت 

ســیم کارته  دو  مســافری  گوشــی های 
جدیــد  روال  از  نبــودن  آگاه  به دلیــل 
ثبــت گوشــی های مســافری در طــرح 
رجیســتری، فقــط یکی از شناســه های 
گوشــی خود را در ســامانه گمــرک وارد 
کردند و به همین دلیل کد فعالســازی 
تاکنون برای آنها ارســال نشــده اســت. 
به جهت رفع مشکل این افراد، سامانه 
همتا برای آخرین بار کلیه گوشــی های 
دوســیم کارته کــه فقط یک شناســه آن 

بــه گمرک اظهار شــده و تا تاریخ 2 دی 
97 )آخرین فایل ارسالی گمرک( برای 
سامانه همتا ارسال شده است را ثبت و 

کد فعالسازی را ارسال می کند.
ایــن متقاضیان توجه داشــته باشــند که 
پــس از دریافت کــد فعالســازی و انجام 
فعالســازی تلفــن همــراه، فقــط همان 
شناســه ای که در ســامانه گمــرک اظهار 
شــده، فعال خواهد شــد و شناسه دوم را 
باید از طریق فرآیند »افزودن دســتگاه« 

اطاع رســانی  ســامانه  کننــد.  فعــال 
طــرح رجیســتری تأکیــد کــرد: چنانچــه 
در فایل هــای ارســالی بعــدی گمــرک، 
درخواست هایی با چنین مشکلی وجود 
داشــته باشد، توسط ســامانه همتا ثبت 
نخواهــد شــد و بــه گمــرک عــودت داده 
می شود. عاقه مندان به کسب اطاعات 
بیشتر در خصوص رجیستری گوشی های 
ســایت  بــه  می تواننــد  کارتــه  ســیم  دو 

wikiregistry.ir مراجعه کنند. 

توضیح سامانه همتا برای رجیستری گوشی های دو سیم کارته 

چرا نام این دختر »ویستا« و نام این پسر 
»گوگل« است

این روزها استفاده از نام های عجیب برای دختران و پسران 
چندان غیر مرسوم نیست. درواقع والدین امروزی با والدین 

سال های گذشته تفاوت هایی آشکار دارند.
به گزارش انتخاب، شــاید برایتان عجیب باشــد اگر بدانید پسری در جهان زندگی 
می کند که نامش گوگل است و دختری نیز با نام ویستا صدا می شود، اما چرا والدین 

باید نام فرزندان خود را تا این حد عجیب انتخاب کنند؟
13 ســال پیــش هنگامــی کــه یــک پســر بچــه کوچولــو در 12 ســپتامبر 2005 برای 
نخستین بار در این جهان گریه کرد و در سوئد متولد شد، مادر و پدرش او را گوگل 
کای نامیدند؛ موضوعی که بسرعت توجه وباگ ها در سراسر اروپا و ایاات متحده 
را جلب کرد و حتی غول جست و جوی مشهور)گوگل( نیز به مناسبت تولد او یک 
پست منتشــر کرد و نوشــت: »ما برای او آرزوی زندگی طوانی و سامت می کنیم 
و امیدواریــم زندگــی شــادی در انتظار او باشــد.« پدر گوگل کای در همــان زمان در 
موتورجست و جوگر گوگل مشغول به کار بود و صادقانه اعام کرد که نام فرزندش 
را از محل کارش الهام گرفته است. اما گوگل کای 13 ساله تنها فرزند این خانواده 

نیست. پدر و مادر او نام دیگر فرزندانشان را نیز از دنیای فناوری گرفته اند.
گوگل کای در گفت و گو با خبرنگار سی ان بی سی در مورد نام عجیب خود می گوید: 
»من گاهی اوقات از نامم خجالت می کشم. مردم از من می پرسند چرا نام من این 

است و من به آنها می گویم این انتخاب والدینم است.«
او ادامــه می دهــد: »برخی از مــردم توقع دارند من مانند نامم باشــم یعنی مثل 
گوگل همه چیز را بدانم.« چهار سال پیش نیز یک دختربچه به دنیا پا گذاشت که 
ویســتا آوانون سیمزر نام گرفت یعنی همنام سیستم عامل ویندوز مایکروسافت 

نامگذاری شد. پدرش، یک توسعه دهنده نرم افزاری به نام بیل سیمزر بود، او در 
آن زمان نوشــت اگر او و همســرش پسر داشته باشند، نام او توسعه دهنده Dev یا 
DOS خواهد بود. جالب اســت بدانید اخیراً مادر یک کودک به نام الکســا به مدیر 
عامــل آمازون جــف بیزوس پیغام داده و در مورد انتخاب این نام توســط آمازون 
شــکایت کرده اســت. این مادر می گوید: »بچه ها به دختــرم می گویند تلویزیون را 
روشن کن، آب و هوای امروز را بگو.آنها به او می خندند و به عنوان یک خدمتکار با او 
رفتار می کنند و این موضوع مداوم و همیشگی است«. وجه مشترک گوگل و ویستا، 
فعالیت پدرانشان در دنیای تکنولوژی است.درواقع پدر هر دو کودک فعالیت هایی 

داشتند که به نوعی تفکراتشان را به سمت این نام ها سوق داده است. 

40 نفــر از نماینــدگان مجلــس سه شــنبه شــب بــه وزارت 
ارتباطــات و فنــاوری اطاعــات رفته و بــا وزیــر ارتباطات و 

فناوری اطاعات دیدار کردند.
به گزارش »ایران« به گفته یکی از نمایندگان مجلس حاضر در این دیدار، سه شنبه 
شــب 40 نفر از نمایندگان که درباره برخی موضوعــات در حوزه فضای مجازی و 
فناوری اطاعات ابهاماتی داشتند با حضور در وزارت ارتباطات و فناوری اطاعات 
با وزیر دیدار کردند تا توضیحات کارشناسی وی را درباره این موضوعات از نزدیک 
بشنوند. به گفته این نماینده، دیدار مذکور در جوی صمیمانه برگزار شد و نمایندگان 
از نزدیک درباره شایعات محدودیت های احتمالی جدید در فضای مجازی از سوی 
برخی نهادها، میزان اثربخشــی کمک به پیام رســان های داخلی و تردید در ادامه 
اجرای دولت الکترونیک با توجه به کاهش بودجه ict در بودجه 98 با وزیر گفت و گو 

کردند. گفتنی است هنوز جزئیات بیشتری از این دیدار 3 ساعته منتشر نشده است.

 اطاعات نیم میلیون امریکایی 

در دستان هکرها
یک هکر اطاعات شخصی بیش از نیم میلیون امریکایی را 
که در مدارس مختلف سن دیه گوی امریکا کار یا تحصیل 
می کردند، دزدیده اســت.  به گزارش مهر، مقامات محلی 
بــا صدور اطاعیــه ای این موضوع را تأیید کرده اند. هکر یادشــده با اجرای حمله 

فیشینگ توانسته به اطاعات مورد نظر خود دست یابد.
وی با ارسال یک ایمیل با ظاهری قانونی و مشابه با ایمیل های ارسالی سازمان های 
دولتی گیرندگان را فریب داده و آنها را به یک صفحه اگین تقلبی هدایت کرده و از 

افراد خواسته تا اطاعات شخصی و کلمات عبور خود را در این صفحه وارد کنند.
این حمله برای مدت زمان قابل توجهی کشف نشده باقی مانده است و سرانجام 
کارشناسان امنیتی در ماه اکتبر از این موضوع مطلع شده اند. هکر مذکور از ابتدای 
ژانویــه ســال 2018 تــا اول نوامبــر ســال جاری میادی به شــبکه حــاوی اطاعات 
دانش آموزان و کارکنان مدارس ســن دیه گو دسترسی داشته است، اما داده هایی 

که وی به سرقت برده مربوط به سال های 2008 تا 2009 است.
مقامات محلی در ایمیل هایی که برای قربانیان این حمات ارسال کرده اند، به این 
نکته اشاره داشتند به هکر یاد شده اجازه داده اند مدت بیشتری به فعالیت های 
خود ادامه دهد تا بتوانند هویت وی را شناســایی کنند. گفتنی اســت، آنان هکر را 
شناسایی کرده اند، اما در مورد هویت وی توضیحات خاصی را به عموم مردم ارائه 

نکرده اند.

پوشیدن لباس هوشمند برای دانش آموزان چینی 
اجباری شد

دانش آموزان چینی ملزم به پوشیدن لباس های فرم هوشمند شدند. این لباس ها با 
تجهیز به تراشه هایی بسیار حساس، بر ورود و خروج دانش آموزان نظارت کرده و در 

صورت خروج بدون اجازه و غیرقانونی از مدرسه هشدار می دهد.
به گــزارش ایــران آناین، اوایــل هفته جاری رســانه های دولتی چین اعــام کردند 
دانش آمــوزان مــدارس جنــوب چین ملزم به پوشــیدن لباس های فرم هوشــمند 
شدند. پوشیدن این لباس های فرم برای دانش آموزان اجباری است. این لباس ها 
به دلیل وجود تراشه های بسیار ریز در بافت پارچه ها، مکان دانش آموزان را ردیابی 
کرده و به مســئوان مدرســه اطاع می دهد. ران رســینگ مدیر مدرسه ابتدایی در 
اســتان گویو به خبرگزاری فرانســه گفت: هنگام ورود دانش آموزان به مدرســه این 
لباس های هوشــمند تبدیل به ویدئوی ســیالی شده و رفت و آمد آنها را در لحظه و 
مکانی ثبت می کند. وی افزود: در حال حاضر 10 مدرســه در گویو و کوانگزی هر روز 
از این لباس های فرم هوشــمند اســتفاده می کنند. این در حالی است که طی چند 
روز آینده تمامی دانش آموزان ملزم به اســتفاده از این لباس ها شــده و در صورت 

عدم استفاده، از ورود به مدرسه ممانعت به عمل خواهد آمد.
در حال حاضر در ورودی مدارس دســتگاه های مجهز به فناوری تشــخیص چهره 
نصب شده است. این سیستم ها با لباس های هوشمند هماهنگ شده و در صورت 
تعویــض لبــاس با فــرد دیگری هشــدار می دهد. این سیســتم چهــره فــرد را با کد 

مخصوص لباس تشخیص داده و اجازه ورود به مدرسه را صادر می کند.
چنانچــه دانش آموزی بدون اجازه از مدرســه خارج شــود این لباس، هوشــمندانه 
هشــدار داده و مســئوان مدرســه را مطلع می کند. مسئوان مدرســه اعام کردند 
مــا به هیــچ وجه با این فناوری بر رفت و آمد های دانش آموزان در مدرســه نظارت 
نداشــته و تنها بر ورود و خروج آنها نظارت فناوارنه داریم. نتایج جمع آوری شــده 
در دوره آزمایشــی اســتفاده از لبــاس هوشــمند توســط دانش آموزان چینی نشــان 
می دهد این فناوری به حضور بموقع دانش آموزان در مدرســه منجر شــده و تا حد 
بســیار زیادی خروج های غیرقانونی منتفی شــده اســت. پیش بینی شده است این 
لباس های هوشمند در آینده ای نه چندان دور از طریق اتصال به اپلیکیشنی متصل 

به تراشه های یکنواخت، اعان ها و سرمشق ها را نیز به دانش آموزان ارسال کند.

نیجریه با فناوری به جنگ »بوکوحرام« می رود
دولت نیجریه پس از ســال ها جنگ فرسایشــی با گروه شورشــی بوکوحرام، به 
فناوری پناه آورد. ارتش این کشــور برای مقابله با بقایای این گروه تروریســتی 
در منطقه شــمال شــرقی از هواپیماهای بدون سرنشــین و فناوری های نوینی 

همچون لباس های نظامی هوشمند استفاده می کند.
به گزارش ایران آناین، توکور بوراتای، فرمانده ارتش نیجریه اعام کرد، ارتش 
برای نظارت و تحقیق از گروه بوکوحرام از هواپیماهای بدون سرنشین استفاده 
کرده و با در پیش گرفتن این روند در اجرای عملیات مقابله با این گروه بسیار 

خطرناک بسیار موفق عمل کرده است.
ایــن نظامی در عین حال اعام کرد کــه لباس جدید نظامیان ارتش مبتنی بر 
فناوری طراحی شــده اســت. به گونــه ای که تک تک لباس ها به برچســب های 
رهگیری تجهیز شده اند که در صورت رخداد هرگونه خطر و قرارگیری در شرایط 

اضطراری سیگنالی را به فرماندهان و مرکز استراتژیک ارتش ارسال می کند.
فرمانده ارتش نیجریه افزود: ما سال هاست که با گروه تروریستی بوکوحرام در 
حال جنگ هستیم. در همین راســتا، امروز به فکر بهره برداری از فناوری های 
نوین در این جنگ فرسایشی شده و قصد داریم که با ساحی به  نام فناوری به 

مقابله با آنها برخیزیم.
در حــال حاضــر ارتش نیجریه یک مرکــز تحول و نــوآوری در زمینه تجهیزات 
اولیــه طراحی کرده اســت کــه با امکانات علمی و فنــاوری قصد مقابله جدی 
با این گروه تروریســتی را دارد. مراکز نظامی این کشــور همچنین ســخت افزار 
نظامی مدرن، دفاتر و خانه های مسکونی، کلینیک ها و پروژه های هوشمندانه 
را برای بهبود وضعیت نیروهای نظامی ارتش به اجرا گذاشــته اســت. ارتش 
همچنین تعدادی از ماشین آات مدرن را در جاده ها و گذرگاه های شمالی این 
کشور مستقر کرده است تا تصویر هرگونه جابه جایی وسایل نقلیه اسکن شده و 

در اختیار مقامات به منظور تأمین امنیت بیشتر قرار گیرد.  
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 چرا نمایندگان مجلس شبانه به 

وزارت ارتباطات رفتند؟

تجربه یک بازی هیجان انگیز

بــرای تجربه یک بازی پرهیاهو و هیجان انگیز Armed Heist بهترین گزینه اســت. 
این بازی موبایلی یک بازی تیرانداز سوم شخص است که به شما امکان می دهد تا 
تجربه ای متفاوت از دیگر بازی های مشابه با این نوع گیم پلی را تجربه کنید. در واقع 
اگر به عنوان یکی از کاربران پر و پاقرص بازی های موبایلی هیجانی به دنبال یک بازی 
جدید در این زمینه می گردید Armed Heist یکی از بهترین بازی های بزرگ ســوم 
شــخص تیراندازی اســت که می توانید تجربه کنید. این بازی به شما اجازه می دهد 
تا یک قانون شکنی حماسی و جالب را تجربه کنید، در این بازی می توانید با پشت 
سر گذاشتن بیش از 70 چالش منحصر به فرد توانایی هایتان را نشان داده و آنها را 
به بهترین شکل ممکن تکمیل کنید. در این بازی در نقش دزدانی حاضر می شوید 
که با حضور در عملیات مختلف و انجام مأموریت هایشان باید از دست پلیس های 
زرنگ فرار کنید. در این عملیات می توانید نقشه طیف گسترده ای از کارها را انجام 

دهیــد. بــه ایــن صــورت کــه 
بازیکنان می توانند هر چیزی 
مــدت  بــا  ســرقت های  از  را 
زمان کوتاه از جواهر فروشــی 
تا ســرقت های بزرگ گروهی 
از خزانــه بانک هــای بزرگ را 

انتخاب کنند.
ســاح های  بــازی  ایــن  در 

قدرتمنــد برای رســیدن به اهداف می تواند کارســاز باشــد. بــا باز کردن قفل هــر بازی و 
افزایش ســطح شخصیت خود، از توانایی های بااتری بهره مند می شوید و در کنار آن 
هم می توانید ساح هایتان در بازی را بهبود ببخشید. در واقع شما در این بازی فقط باید 
دقیق تر و باهوش تر از دشمنان خود باشید و برای رسیدن به اهداف خود از ماسک ها و 
ساح های مختلف استفاده کنید.این بازی هیجان انگیز به صورت رایگان با پرداخت از 

درون برنامه در اختیار کاربران سیستم عامل اندروید و ios قرار گرفته است.

گیم نت

گجت Adero سیســتم هوشــمندی اســت که با اتصال به کیف یا کوله پشــتی کاربر، بر محتویات داخل آن نظارت کرده و در 
صورت گم شدن هر یک از آنها هشدار می دهد.

به گــزارش »ایــران آنایــن«، گجت هوشــمند Adero از طریق بلوتوث با کاربــر ارتباط برقرار کرده و محتویــات داخل کیف را به 
اطاع وی می رساند. تنها کافی است این سیستم هوشمند را بر کیف، کوله پشتی ورزشی و ساک مسافرتی خود نصب کرده و 
بر محتویات ثبت شــده از طریق یک اپلیکیشن نظارت 
کنید. این سیستم تنها با فشــار یک دگمه فعال شده و 
محتویات داخل کیف را رصد می کند. به محض نبودن 
سیســتم یــا ابزار خاصــی در داخــل کیف، ایــن فناوری 
هشدار داده و کاربر را از نبودن آن مطلع می کند. به طور 
مثال کاربران می توانند این سیســتم را بر کیف دســتی 
خود نصب کرده و برچسب های مخصوص را در تلفن 
همراه یا لپ تاپ خود نصب کنند. چنانچه کاربر تلفن 
همــراه خود را در مکانی دیگر جا بگذارد، این سیســتم 
بافاصله فعال شده و پیام هشداری را به تلفن همراه 

با سیستم عامل iOS, Android ارسال می کند.
در این سیســتم گزینه اعانات فعــال بوده و تنها کافی 
اســت بــا ثبت ســاعت و ابــزار مــورد نظر بــر محتویات 
داخل خود نظارت کنند. چنانچه محتویات مورد نظر در زمان مشخص شده در کیف قرار نگرفته باشد این سیستم هشدار 
می دهد.  این سیستم هوشمند دارای یک چراغ ال ای دی است. چراغ این فناوری در صورت فقدان ابزاری ضروری در داخل 
 کیف قرمز شــده و در صورت عادی بودن شــرایط به رنگ ســبز درمی آید. این سیســتم دارای باتری قابل شــارژی است که با 
هــر بــار شــارژ شــدن برای مدت 2 مــاه عمر مفیــد دارد. این گجت هوشــمند در حال حاضر با قیمتــی برابــر 120 دار در وب 

سایت های عمومی به فروش می رسد.

جلوگیری از گم شدن محتویات کیف با گجت هوشمند

ماهرخ چنگیز
خبرنگار

قاب 
فناوری 

c
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اعام جنسیت غالب در دنیای مجازی  بنا بر گزارش »شاخص اینترنت فراگیر«  

فضای مجازی »مرد« است 
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 مصاحبه سفیر آلمان، میشائیل کلور-برشتولد
با روزنامه  ایران

  دیپلماسی مخفی
مربوط به قرن نوزدهم بود

  یادداشت/ چقدرازاموالسلطانهابهخزانهمیرود
  تفاوتدرشباهتها

  سؤالهفته/بررسیبودجهدرمجلسچقدرمهم
است؟

داستان  سیاست

   درگذشتگان2018نگاهیبهوقایعمهم2019

داستان  جهان

   2018؛ خستگی از  جنگ های 
نظامی و آغاز نبردهای تجاری

داستان یک رویداد
ساعتی در کارگاه دختر جوان کارآفرین

   مامای بیمارستان، خیاِط کارگاه

داستان  زندگی و فرهنگ

وقت آن رسیده که رویکردمان را به مفهوم 
آموزش اجباری تغییر دهیم و راه حل هایی برای 

کاهش فرصت کشی توسط مدارس به کار بگیریم

میترافردوسی/حکایتتکلیفخانهومهارتزندگی
مریمصداقت/تکلیفخانه:آیامسألهایناست؟!

سپیدهاکبرپوران/مشقشبوتحدیدزندگیروزمره

  رنج مدرسه

   داستان عکس های 2018

داستان عکس ها

آقای حکایتی حال خوب 
و خاطرات سه نسل 

گفت وگوی »ایران« با بهرام شاه محمدلو

بعضی وقت ها احساس می کنم کمی بااتر از روی زمین 

راه می روم؛ مثل یک َپر سُبک می شوم؛ احساس آرامش 

و لذت بخشی است. همچنان که پـُرتر می شوم از این 

احساس، احساس وظیفه سنگین تری هم پیدا می کنم. 

هر صدایی که می شنوم، هر کامنتی که می خوانم و هر ابراز 

احساسات پاک و صادقانه ای که می بینم تلنگر تازه ای به 

ذهنم می رسد که چه کار باید کرد و چه می توان کرد
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مریم سااری
خبرنگار

گپ و 
گفت

دیپلماسی مخفی متعلق به قرن نوزدهم بود
گفت و گوی »ایران« با میشائیل کلور برشتولد، سفیر آلمان در تهران

ë  حضور فعالی در رسانه های اجتماعی دارید ارزیابی تان از کارکرد
این رسانه ها چیست؟

امــروزه نمی شــود از کنار رســانه های اجتماعی گذشــت. من با 
این رســانه ها بزرگ نشــده ام، اما می خواهــم در حوزه مباحث 
سیاســی و اجتماعــی به روز باشــم و هر از گاهی بــه آنها نگاهی 

می اندازم.
البتــه فقــط هم به اخبار رســانه های اجتماعی تکیــه نمی کنم. 
بــه روش کاســیک یا قدیمی که همان اســتفاده از رســانه های 
چاپی ســت، مطالعــه می کنــم؛ یعنــی روزنامه هــای واقعی در 
کاغذ واقعی. دو ســال است که خواندن روزنامه های ایران هم 

بخشی از مطالعه  صبحگاهی ام شده است.
رسانه های آناین را هم مطالعه می کنم؛ بخصوص زمانی که 
به نسخه  چاپی آنها دسترسی نداشته باشم، مثل وقت هایی که 
در ایرانم؛ روزنامه هایی از قبیل فرانکفورتر آلگماینه، زودویچه 
وله، بیلد و اشــپیگل از آلمان و یــا روزنامه های نیویورک تایمز، 
واشــینگتن پست یا روزنامه  سوئیســی زوریخ نوین، تا بتوانم از 

زوایای مختلف به مسائل نگاه کنم.
ë  آیا از گذشــته در شبکه های اجتماعی و رســانه های مجازی فعال

بوده اید یا این فعالیت با اقامت در ایران افزایش پیدا کرده است؟
از  بســیاری  چــون  دارم،  حضــور  اجتماعــی  رســانه های  در 
مــردم فعاانــه یــا منفعانــه از آنهــا اســتفاده می کننــد. مــن 
نوشــته های آقایــان روحانــی رئیــس جمهــوری، ظریــف وزیــر 
نوشــته های  می خوانــم.  را  مجلــس  نماینــدگان  و  خارجــه 
روزنامه نگاران، کارشناســان سیاسی، روحانیون، اهالی فرهنگ 
را هم همین طور. مطالب مردم، جوانان و دانشــجویان را هم 
می خوانم و از این طریق سعی می کنم حتی المقدور تصویری 
جامــع از ایــران در ذهن خود درســت کنم. کار مــن هم همین 
اســت. هر دیپلمــات باید تا آنجا کــه می تواند با کشــور میزبان 
خود آشــنا باشــد. احســاس من این اســت که در ایران یک نفر 
از هر دو نفر، از رســانه های اجتماعی استفاده می کند. بسیاری 
از مباحثی که در رســانه های اجتماعی صورت می گیرند برایم 

خیلی جالب هستند.
ë  در کنار فعالیت در رســانه های اجتماعی حضــور پررنگی هم در

میــان مردم ایران داریــد. این اقدامات چگونه بــا مأموریت تان در 
حوزه دیپلماسی گره می خورد؟

دیپلماســی وجــوه بســیار زیــادی دارد. خیلی هــا فکــر می کنند 
دیپلماســی یعنی مذاکرات محرمانه پشــت درهای بسته. این 
هم البته بخشــی از دیپلماسی ســت. برجام نه یک شبه متولد 
شــد و نه مقابل دیــدگان همگان. مذاکرات برجــام بیش از ده 
ســال بــه درازا کشید.ســخت و اغلب طاقت فرســا بــود. چرا که 
طرفیــن باید بر اختافات ســنگین و مســائل سیاســی-امنیتی 
فائــق می آمدند. موضوعاتی اینچنین پیچیده، نیازمند اعتماد 
و رازداری هم هســت. طرفین باید بتوانند به طور متقابل روی 
این موضوع حســاب کنند که همه  آنچه حرفش به میان آمده 
بــه جامعــه درز پیــدا نکند. فقــط این گونه اســت کــه مذاکرات 

می توانند موفق به پیش روند.
دیپلمات هــا،  بــا  بســیاری  محرمانــه   گفت وگوهــای  مــن 
سیاســتمدارها، روحانیــون، پیمانکاران و اهالــی فرهنگ دارم؛ 
امــا در رســانه های اجتماعــی حرفــی از آنهــا نمی زنــم. اگر در 
ایــن فاصلــه، برخــورد و دیداری خــوب، جالــب، غیرمترقبه یا 
صمیمی با مردمان کشــور میزبان خود داشته باشم، آن وقت 
عکســی می گیرم و احســاس و نظر خود را از طریق رســانه های 
اجتماعــی بــه اشــتراک می گذارم. مــن بر این بــاورم که ارزش 

باای دیپلماســی باید بیش از پیش برجســته شــود و به چشم 
بیاید. ما دیپلمات ها هم از جنس خود شماییم و برای خدمت 
بــه انســان ها بــه کار و فعالیــت مشــغولیم. از همیــن رو بــرای 
دیپلماســی عمومی ارزش زیادی قائلم و برای شفافیت سازی 
نیز همینطور. ما اروپایی ها به لطف اتحادیه اروپا یاد گرفته ایم 

که دیپلماسی مخفی مربوط به قرن نوزدهم بوده است.
ë  حتماً انتقادات تند برخی از رســانه ها را درخصوص عملکردتان

در ارتباط با مردم و برنامه هایتان که مشــکوک ارزیابی شــده است، 
خوانده اید؛ بعضی ها با ســوءظن به اینکه با مــردِم کوچه و خیابان 
ماقات می کنیــد، نگاه می کننــد. چگونه بــا این انتقــادات روبه رو 

می شوید؟
مــن از ایــن رفتار آنهــا تعجب می کنــم. چرا باید دســت رد به 
میهمان نــوازی ایرانی هــا بزنــم؟ وقتی یــک موتورســوار از من 
می خواهــد تا با موتورش دوری بزنیم، یا یک تولیدکننده جارو 
مــرا به صرف یک چای در کارگاهش دعوت می کند، یا عشــایر 
مرا به چادرهایشــان دعوت می کنند، خب خوشحال می شوم. 
یــک دیپلمات واقعی دور نمی ایســتد و خود را بــا امور رایج یا 
حتــی قضاوت های موجــود ســرگرم نمی کند. یــک دیپلمات، 
دعوت را می پذیرد، به میان مردم می رود، برای خود تصویری 

از آنها می سازد و در بطن آن کشور و مردمانش قرار می گیرد.
خیلــی وقت ها از این گله دارند که دنیــا تصویری غلط از ایران 
و ایرانی ها دارد. صحت و سقم این حرف ها را زمانی می توانی 
درک کنــی کــه بــه پشــت پــرده نظــری بیندازیــد و با مــردم به 
گفت وگــو بنشــینید. اینکــه ترس ها و آرزوهایشــان را بشناســی. 

واقعیت زندگی شان را درک کنی.
وانگهــی، ایــن کار را دیپلمات هــای ایرانی که در ســفارت ایران 
در برلین حضور دارند و یا آنهایی که در کنســولگری های ایران 

در شــهرهای فرانکفــورت،  هامبــورگ و مونیخ هســتند، نیز به 
همین طریق انجام می دهند. ســفرای ایــران در ایران هم باید 
همــه روزه بســیاری از آلمانی ها را دیده باشــند و بــرای جایگاه  
ایــران تبلیــغ کــرده  باشــند. آنها بدون شــک بــا بســیاری افراد 
دیــدار کرده انــد کــه آلمــان را با همــه  تنوعش به آنهــا معرفی 
کــرده  اســت. دیدارهایــی کــه بــه لطف شــان، درک و شــناخت 
بهتری از ما آلمانی ها حاصل شده است و این امر برای روابط 

دوطرفه مان خیلی هم خوب است.
ë  در رسانه های اجتماعی، اغلب اخبار نادرست و شایعاتی از این

دست که ســفارت آلمان بزودی تعطیل می شود، دست به دست 
می چرخند. نگاه تان به این حرف ها چگونه است؟

آنهایی که تئوری توطئه می ریزند، در همه جای دنیا هســتند و 
خبرهای جعلی را پخش می کنند تا ته دل مردم را خالی کنند. 
از گمــراه کــردن مردم خوششــان می آیــد. با ظهور رســانه های 
اجتماعــی، ایــن پدیــده نیــز شــدت یافتــه و ملموس تــر شــده 
است. به همین خاطر بســیاری از حرف هایی که در رسانه های 
اجتماعــی مطــرح می شــوند را از ایــن و آن ســؤال می کنم و از 
خودم می پرسم که آیا اصًا می توانند حقیقت داشته باشند؟

ایــن شــایعه کــه می خواهیــم ســفارت را ببندیــم، حــرف کامــًا 
بی خودی ســت. اتفاقــاً عکــس ایــن قضیه اســت. در تاشــیم تا 
فضاهای جدیدی برای بخش ویزا و بخش کنسولی فراهم کنیم 
و اگر همه چیز خوب پیش برود، خدماتی که در این حوزه ها ارائه 

می کنیم در سال آینده خیلی مشتری مدارتر ارائه خواهند شد.
دیپلماســی آلمان در جهت بهبود روابط ایران و آلمان، خیلی 
هزینــه می کند. موضوعات زیادی اســت که ما را به هم پیوند و 
یــا  از هم دور می کنند که هم می توانیم و هم باید روی آنها در 
کنــار یکدیگر کار کنیم. برجام یکی از این موضوعات بی شــمار 

است.

حمیدرضــا باقری درمنی ســومین نفر 
از »مفســدین اقتصــادی« اعدام شــد. 
دادســرا به اســتناد کیفرخواســت 325 
صفحه ای آقای باقری درمنی به عنوان 
سرشبکه فســاد به همراه سایر اعضای 
باند بــه اســتناد مــاده 4 قانون تشــدید 
مجــازات مرتکبیــن ارتشــا، اختــاس و 
کاهبرداری به عنوان مفسد فی اارض 
در دادگاه انقاب خواستار کیفر نامبرده 
شــد. پرونده نیز به شعبه 15 دادگاه انقاب اسامی ارجاع و 
برابر گزارش رســانه ها طی 9 جلســه ای که دادگاه به صورت 
علنــی به اتهامــات آقای باقــری درمنی و شــرکای جرمش 
رســیدگی کرد،  به اعدام و رد مال محکوم و با تأیید حکم از 

سوی دیوان عالی کشور حکم اعدام وی اجرا شد.
با توضیحاتی که بازپرس پرونده به خبرگزاری میزان وابسته 
بــه قوه قضائیــه داد، حمید رضــا باقری درمنی 49 ســاله با 
تشــکیل یک شــبکه چند نفری 322 میلیــون و 343 هزار و 
336 کیلوگرم قیر از شــرکت نفت جی، 9 میلیــارد تومان از 
بانک گردشگری، 57 میلیارد تومان از شرکت سرمایه گذاری 
ســامان مجــد، 70 میلیارد تومان از شــرکت خدمــات ارزی 
و صرافــی اقتصــاد نویــن و 41 میلیــارد تومــان از بانک ملی 

کاهبرداری کرده است.
اعدام مفســدین تحــت تعقیب و حذف فیزیکــی آنان این 
پرســش را نــزد طیفــی از افــکار عمومی مطــرح می کند که 
سرنوشــت اموال به دســت آمده از فســاد این مفسدین چه 

می شود؟ 
و  اختــاس  و  ارتشــا  مرتکبیــن  مجــازات  تشــدید  قانــون 
کاهبرداری از آن دست قوانینی است که در شرایط خاص و 
ویژه ماه های اولیه پذیرش قطعنامه توسط مجمع تشخیص 

مصلحت نظام تصویب شده که تا امروزه ازم ااجراست.
ماده 4 این قانون می گوید:  کســانی که با تشــکیل یا رهبری 
شــبکه چنــد نفری بــه امر ارتشــا و اختــاس و کاهبــرداری 
مبادرت ورزند، عاوه بر ضبط کلیه اموال منقول و غیرمنقول 
که از طریق رشــوه کســب کرده  انــد به نفع دولت و اســترداد 
اموال مذکور در مورد اختاس و کاهبرداری و رد آن حسب 
مــورد به دولت یا افراد بــه جزای نقدی معادل مجموع آن 
امــوال و انفصال دائم از خدمات دولتی و حبس از 15 ســال 
تــا ابــد محکــوم می شــوند و در صورتی که مصداق مفســد 
فی اارض باشــند، مجازات آنها مجازات مفســد فی اارض 

خواهد بود.
آقای باقری درمنی و نیز آقای حمید مظلومین و شریکش 
به عنوان مفســد فی اارض به دار مجازات آویخته شــدند و 
علت آن اعمال موضوع ماده 4 قانون تشدید و دیگر قوانین 
موضوعه می باشــد که مجازات را به دو بخش تقسیم کرده 

است.
بخــش نخســت مجازات افســاد فــی اارض برمی گــردد به 
حــذف فیزیکی مفســد یعنی اعــدام او؛  بخــش دوم نیز به 
مجازات های مالی برمی گردد که مجازات های مالی هم به 
دو بخش تقســیم می شوند. بخش نخست اســترداد اموال 
و رد آن حســب مــورد به دولت یا افراد و بخــش دوم جزای 

تشــبیه و مقایســه دونالد ترامپ رئیس جمهوری امریکا و 
محمــود احمدی نژاد رئیس جمهوری ســابق ایران حرف 
تازه ای نیســت. نخســتین بار آبــان 95  روزنامه واشــنگتن 
پست بود که بافاصله پس از پیروزی ترامپ در انتخابات 
با یادآوری دو ویژگی »پوپولیست« و »غیرقابل پیش بینی« 
او را نسخه امریکایی احمدی نژاد معرفی کرد، هرچند آنها 
را کــه یکی تاجر ثروتمند نیویورکی بود و دیگری فرزند یک 
آهنگر و مذهبی در ایران کامًا منطبق بر یکدیگر ندانست. 
از آن زمــان دو ســال گذشــته و اگــر چــه  تفاوت هایی میان 
این دو سیاستمدار خبرســاز تغییری نکرده اند اما مدام بر 
شباهت هایشــان افزوده شده است. از میان این شباهت ها 

هــم نگاه شــخصی، آنی و خــارج از قاعده آنهــا به کابینه و 
وزرای دولت است.

در تازه ترین این اتفاقات وقتی گفته شد که »جیمز متیس« 
وزیــر دفــاع و »بــرت مک گــورک« فرســتاده واشــنگتن در 
ائتاف ضدداعش در اعتراض به تصمیم ناگهانی ترامپ 
به خروج از ســوریه اســتعفا کرده اند، این ترامپ بود که در 
رشــته توئیتی نوشــت پــس از اخراج متیس توســط اوباما، 
ترامپ به او فرصت دوباره داده بود و به طرز تحقیرآمیزی 

مدعی شد که مک گورک را اصًا نمی شناسد.
این مواضع ترامپ در حالی بود که اوایل آبان ســال جاری 
خبرهــا احتمال  تصمیم ترامپ برای تغییر 6 وزیر و مقام 
مهــم دولــت از جملــه  »جیمزمتیــس«، »نیکــی هیلــی« 
ســفیر وقت امریکا در ســازمان ملل  و البته »جف سشنز« 
وزیــر منتقد دادگســتری حکایت داشــت. ترامــپ تا پیش 

ë  بررســی بودجــه در مجلــس چقدر
مهم است؟

یکی از مشــکات بنیادی در کشــور ما، 
مسأله بودجه اســت. بعضاً شاهدیم 
مجلــس  نماینــدگان  برخــی  کــه 
شــورای اســامی اگرچــه در نطق ها و 
ســخنرانی های خــود مســائل ملــی را 
مطــرح می کننــد و شــعار از تمامیت 
کشور می  دهند و اتفاقاً تأکید هم دارند 
که نگاه ما نســبت به موضوعات، ملی اســت ولی با کمال 
تأســف بســیاری از آنان نگاه بومی و منطقه ای به موضوع 

بودجه دارند.
آنان به این منظور که جایگاه خود را در منطقه خود تثبیت 
کننــد و بتوانند بار دیگــر از حوزه انتخابیه خود رأی بگیرند، 
به دنبال این می روند تا بودجه هایی به تصویب برســد که 
واقعاً در اولویت ملی نیســت. به عبارت دیگر، همین قدر 
که احســاس بشــود در حوزه انتخابیه خود این ساختمان، 
این پل، این فرودگاه و... ساخته شده همین برایشان کافی 

است. در حالی که اگر نیازهای آن منطقه را در نظر بگیریم، 
اولویــت بــا احــداث راه آهن سراســری یا پــروژه ای بوده که 
بیشــتر جنبه ملی داشــته اســت. ولی متأســفانه همیشــه 
تعدادی حضور دارند که اولویت  ها را قربانی منطقه  گرایی 
می کننــد تا بــه موکان خود نشــان بدهند که توانســتند در 
منطقه خودشــان ایــن کار را انجام دهند تــا رأی آنان را در 

دوره بعدی از آن خود کنند.
با یک بررسی کوتاه می توان فهمید که کم نیستند سدهایی 
که نباید ساخته می شدند، فرودگاه  هایی که نباید تأسیس 
می شــدند و خیلی از پروژه هایی که اساســاً معلوم نیســت 
کــه چقــدر ایجاد آنها درســت بوده اســت. کارخانــه فواد، 
کاشی ســازی، ســیمان را در جایــی احــداث کرده  انــد کــه 
اساســاً قاتل محیط زیست بوده اســت. نباید آن را احداث 
می کردند اما نمایندگان آن را احداث کردند برای اینکه به 
مردم نشان بدهند که ما آن کارخانه را احداث کردیم، این 
تعداد از افراد سر کار رفتند و رونق اقتصادی به وجود آمده 
اســت. در حالــی که چند ســال بعد آن منطقــه و طبیعت 
آن یا نابود شــده یا با مشکات اساســی روبه رو شده است. 

یادداشت

نعمت احمدی
عضو هیأت علمی 
دانشگاه

صادق زیباکام
تحلیلگر سیاسی

چقدرازاموالسلطانهابهخزانهمیرود

تفاوتدرشباهتها

»در رســانه های اجتماعــی حضــور فعــال  دارم؛ 
و  جوانــان  مــردم،  روزنامه نــگاران،  مطالــب 
دانشجویان را می خوانم و اگر دیداری غیرمترقبه 
یا صمیمی با مردمان کشــور میزبان خود داشــته 
باشم، آن وقت عکسی می گیرم و احساس و نظر 
خود را از طریق رســانه های اجتماعی به اشتراک 
می گذارم« اینها بخشــی از گفته های »میشــائیل 
کلــور برشــتولد«، ســفیر آلمــان در ایران اســت 
کــه می گوید برای »دیپلماســی عمومــی« ارزش 
زیــادی قائل اســت. وجهــی از دیپلماســی که بنا 
به گفته او کشــورش آماده اســت با بهره گیری از 
آن برای تقویت روابط ایــران و آلمان هزینه های 
زیادی بپردازد. با سفیر آلمان  که در امتداد تحقق 
بخشیدن به اهداف دیپلماتیک کشورش حضور 
فعالــی در میــان مــردم و رســانه های اجتماعــی 
ایران دارد، به بهانه همیــن موضوع  گپ وگفت 

کوتاهی داشتیم...

این شایعه که می خواهیم 
سفارت را ببندیم، حرف کامًا 

بی خودی ست. اتفاقاً عکس 
این قضیه است. در تاشیم تا 
فضاهای جدیدی برای بخش 

ویزا و بخش کنسولی فراهم کنیم 
و اگر همه چیز خوب پیش برود، 
خدماتی که در این حوزه ها ارائه 

می کنیم در سال آینده خیلی 
مشتری مدارتر ارائه خواهند شد

نقــدی معادل مجمــوع اموال اعــم از اموالی که متعلق به 
اشخاص بوده که به صاحبانش باید مسترد شود و آن بخش 
از جزای نقدی که معادل اموال اســت باید به خزانه دولت 

مسترد شود.
برخــی از جملــه بنده معتقدم اجــرای بخــش دوم احکام 
بســیار مهم تر از اجــرای بخش اول یعنی اعدام اســت؛ زیرا 
شــکات خصوصی یا دولت که اموال آن توســط محکومین 
از طریق کاهبرداری یا ارتشا و اختاس به یغما رفته است، 
این حق را دارند که خواستار اجرای تمام و کامل بخش دوم 
حکم یعنی تعیین تکلیف اموال و نیز جزای نقدی بشوند. 
این محکومین تا زنده هستند همانند چکی می باشند که با 
در اختیار داشتن چک می توانیم به بانک مراجعه و نسبت 
بــه وصول آن اقدام کنیــم.  در صورتی که به هر نحو چک از 
یــد دارنده آن خارج شــود یا حتی با ارائــه به بانک به علت 
عدم موجودی برگشــت بخورد، ارزش و اعتبــاری ندارد و از 
نظر حقوقی- اشــه چکی- است که فاقد اعتبار مالی است 
و بــرای وصول آن باید با صرف هزینه از طریق دادگســتری 

اقدام نمود.
برای نمونه وقتی بابک زنجانی را بازداشت کردند، نگارنده 
مطلبی نوشــتم تحت عنــوان – با بازداشــت بابک زنجانی 
مخالفــم – و این مخالفتم نــه از باب جرم یا بیگناهی آقای 
زنجانی اســت بلکه به خاطر بخــش دوم اتهام یا حکم وی 
یعنــی اســترداد اموال دولــت و مــردم و معــادل آن جزای 
نقدی می باشد. حضور آقای بابک زنجانی تا تعیین تکلیف 
اموال وی هم اکنون شرایطی را به وجود آورده است که یکی 
از افــرادی که امــوال آقای زنجانی را در اختیــار دارد به گفته 
وکیل ایشــان اعام آمادگی نموده که بانکی را معرفی کنند 
و شــماره حســابی را تعیین تا مبالغ مورد اســترداد و جزای 
نقدی و نیز حکم مالی در آن حســاب واریز شــود. هرچند با 
توجه به شرایط تحریم ها ظاهراً وزارت نفت تاکنون نتوانسته 
حسابی در یکی از بانک ها افتتاح کند ابد خوف این را دارند 
کــه اگــر وجوهاتــی هم بــه آن حســاب واریز شــود، به خاطر 
تحریم ها توقیف شــوند. صحت این مطلب را باید از وکیل 
آقای زنجانی پرسید، اما اگر آقای زنجانی هم همانند آقایان 
مظلومین و باقری درمنی اعدام شده بود، کمترین امیدی به 

وصول مطالبات مورد حکم نمی رفت و نمی رود.
بهتر است اگر متهم دیگری تحت عنوان مفسد فی اارض 
محکوم به اعدام شــد، به یاد داشــته باشــیم  باید نسبت به 
اموال وی تعیین تکلیف بکنیم و ســپس بخش اعدام اجرا 
شود، اعدام هر زمان ممکن است اما پرسش از معدومی که 
دیگر قادر به پاسخگویی نیست تا اختاف مالی او را برطرف 
کنیم یا بازپس گیــری  اموالی که به هر طریق مخفی نموده 

است، بعد از مرگ ممکن است امکانپذیر نباشد.

از آن هــم هشــت مقــام کابینــه اش را بیرون کــرده بود که 
عجیب ترین شان برکنار کردن ناگهانی رکس تیلرسون وزیر 
امور خارجه پیشــین امریکا و جایگزین کردن مایک پمپئو 
به جای او بود که با انتشار یک توئیت از سوی ترامپ انجام 
شــد و  شــدت یادآور زمانی بــود که محمــود احمدی نژاد، 
منوچهــر متکــی وزیر امــور خارجه دولت خــود را در حالی 
که سفر رسمی به سنگال داشت برکنار کرد و او را در میانه 
کار از رســمیت انداخــت. در نظام هــای ریاســتی تغییر در 
کابینه از اختیارات معمول رؤســای جمهوری است با این 
حــال شــخم زدن کابینه و تغییرات خلق الســاعه از جمله 
اقداماتــی اســت کــه بیشــتر از سیاســتمداران خودمحــور 
برمی آید که تاب شنیدن نظرات متفاوت از سوی همکاران 
خود را ندارند. در مــورد محمود احمدی نژاد این موضوع 
کار را به آنجا رسانده بود که حقوقدانان و برخی نمایندگان 
با اســتناد به اصل 136 قانون اساسی درباره تغییر بیش از 
نیمی از وزرای کابینه خواستار معرفی کل کابینه به مجلس 

برای کسب رأی اعتماد مجدد شدند.
ترامــپ  می گوینــد  امریــکا  جمهــوری  رئیــس  متحــدان 
تغییرات را برای داشــتن تیمی قوی تــر در انتخابات 2020 
انجــام می دهــد. حال آنکــه تغییــرات در کابینــه محمود 
احمدی نــژاد بــا زمینه خاصــی از گروه بندی های سیاســی 
انجام شد که از دولت او دولتی قوی تر نساخت و زمینه رأی 
مردم به جریان منتقد دولت او را فراهم ساخت. واقعیتی 
کــه نشــان می دهد ترامــپ و احمدی نژاد در شــباهت هم 
متفــاوت بودند. ترامــپ که در نگاه جهان ویرانگر اســت و 
با این وجود گفته می شــود با کاهش نرخ بیکاری در امریکا 
به واسطه سیاست هایی چون افزایش تعرفه های وارداتی 
میان برخی اقشار محبوبیتی دست و پا کرده و احمدی نژاد 
که حتی خاطــره حمایتش از یارانه نقدی نتوانســت برای 
عموم مردم درگیر با میراث اقتصادیش جایی از حمایت 

باقی بگذارد.

متأســفانه این موضوعــات وجــود دارد و واقعــاً نمی توان 
کاری بــرای حــل آن کــرد. چــرا کــه بودجــه ای را تصویــب 
کردند و از حاا به بعد این نمایندگان مجلس هســتند که 
در حقیقت نقش اصلی و اساســی را برای تنظیم آن بازی 

می کنند.
واقعــاً نمی  دانم چگونه می توان از این مشــکلی که وجود 
دارد، گذشــت. البتــه یکــی از نکات مهم بودجــه در دولت 
روحانــی شــفافیت آن اســت. موضوعی کــه بخصوص در 
بخش هــای فرهنگــی و تبلیغاتــی میزان دریافتــی نهادها 
را مشــخص کــرده و دولــت ایــن بــار هــم نشــان داده کــه 
یــک ســری ســازمان ها و نهادهایی کــه کارشــان تبلیغات 
اســت، چقــدر بودجــه بــه آنهــا اختصــاص می یابــد و در 
مقابل، محیط زیســت، دانشــگاه تهران، وزارت بهداشت، 
آمــوزش و پــرورش چقــدر برخــوردار خواهنــد بــود. ایــن 
مســأله قابل تأملی اســت که قوه مجریه بتواند نشان دهد 
کــه چقــدر از ســرمایه ملی خــرج تبلیغات و امــور نظامی 
 و فرهنگــی و قــوه قضائیه می شــود و چقدر ســهم عمران

 و آبادانی کشور.

ذره بین 

سؤال 
هفته

ران
/ ای

ایی
 نس

ضل
والف

س: اب
عک



هنــگام  بــه  بــود  بنــا 
مدرســه های  ایجــاد 
نویــن، رنــج آمــوزش 
خانه  هــا  مکتــب  در 
یــا بــه تعبیــر رشــدیه 
کنــار  شــکنجه گاه ها، 
بــه جــای آن  بــرود و 
فضــای  دانش آمــوز 
بهتر و دوســتانه تری را تجربه کند. اما امروز 
می بینیم دانش آموزان بــا رنج هایی از نوع 
دیگر روبه رو هستند. تکلیف ها و کاس های 
یک ســر نظــری بــدون انگیزه هــای عملی، 
درس ها و محتواهای کسل کننده، معلمان 
بی مهــارت و بی انگیزه و ماننــد این ها همه 
مصادیقی از ریشه های رنج مدرسه  هستند. 
می خواهــم از همه این مصادیــق پراکنده، 
صورتــی واحد از رنج بســازم: رنج مدرســه 
تثبیت شــده ای  ســاختارهای  در  بایــد  را 
در  را  کودکانــه  فرصت هــای  کــه  ُجســت 
هنــگام آمــوزش از بین می بــرد، خانواده ها 
را گرفتــار چرخه های شــوم آموزش می کند 
و فرصت هــا و امکانــات اجتماعــی را تبــاه 

می سازد.
ë نظام آموزشی با دانش آموزان چه می کند؟

بیراه نیست اگر بگویم مدرسه بر حلقوم 
ما پا گذاشــته اســت و دارد خفه مان می کند. 
فیلم هــای گوناگونــی دربــاره رنــج مدرســه 
ساخته شده است؛ »مشق شب« کیارستمی 
یکی از این فیلم ها اســت. »خواب ابریشم« 
ناهید رضایی هم فیلمی درباره رنج مدرسه 
برای دختران اســت که در مقایسه با پسران 
رضــا  فیلــم  همچنیــن،  اســت.  دوچنــدان 
عبیــات درباره آمــوزش مدرســه ای در اقوام 
مختلف که البته بیشــتر مربوط بــه مدارس 
عرب هــای  مشــکات  و  اســت  خوزســتان 
خوزســتان را بخوبی نمایش می دهد. فیلم 
درباره یکسان سازی و یکدست کردن جامعه 
ازنظر زبانی اســت و اینکه سیاست فرهنگی 
یکسان ســازی بی توجه به تفاوت های قومی 
چــه رنج هایــی را بــر فرزندان این ســرزمین 

تحمیل می کند.
درمــورد خاســتگاه های ایــن رنج هــا، تــا 
جایی که به ســال های پس از انقاب مربوط 
می شــود، دو پــروژه »مهندســی فرهنگــی« 
مســئول  آزمون محــور«  »شهروندســازی  و 
رنج هــای آموزش در جامعه ایران هســتند. 
تا آنجــا کــه بــه شهروندســازی آزمون محور 
مربــوط اســت همدســتی والدیــن در ایــن 
نوع شهروندســازی بــه موفقیــت آن کمک 
کرده اســت؛ امــا از آنجا که والدیــن در پروژه 
ندارنــد  مشــارکتی  فرهنگــی  مهندســی 
دســت کم این برنامه در پیوندش با مدرسه 
کامیــاب نبود. فــارغ از کامیابی یا ناکامی این 
دو پروژه، اگر بخواهیم خاســتگاه این رنج ها 
را دقیق تر بکاویم، باید به دو ُبرداِر نیرو توجه 
کنیــم. اولــی،  بــرداری سیاســی ایدئولوژیک 
اســت و در قالــب مهندســی فرهنگــی جای 
می گیــرد. دومــی،  بــرداری اقتصادی اســت 
که زیر چتر ُبردار آموزشــی پنهان می شــود و 
همان »شهروندسازی آموزش محور« است 
کــه ازطریق ســامانه کنکــور دنبال می شــود. 
درواقــع، ایــده زیربنایــی کنکــور ایــن اســت: 
»آزمــون می دهــم؛ پــس، هســتم!« به گفته 
آقای توکلی، ســازمان ســنجش ســاانه 150 
آزمون برگزار می کند و حدود شــش میلیون 

نفر در برگزاری کنکور شرکت دارند.

ë چرا سامانه کنکور؟
پیــش از هــر چیــز نبایــد کنکــور را تنها در 
دیــد.  دانشــگاه  بــه  ورود  سراســری  آزمــون 
ایــن دســت آزمون هــا از دوره ابتدایــی آغــاز 
می شود. نیازی به گفتن نیست تورم امتحان 
و شیوه آموزش تست محور چقدر در مدارس 
گســترش یافتــه اســت. ایــن سیســتم باعث 
می شــود آموزش هــا بی فایــده باشــند؛ چون 
همه دستگاه آموزش و پرورش فقط برای این 
بسیج شــده اســت دانش آموزان رتبه خوبی 
در کنکــور بــه دســت آورند. از آنجا بــه بعد را 
آموزش وپرورش هیچ ضمانتی نمی کند. اگر 
به وبگاه این مؤسسات آموزشی فرهنگی نگاه 
کنیــد، می بینید این شــیوه را از اول دبســتان 
اجــرا می کننــد؛ نام نویســی پــدران کانونــی و 
مــادران کانونی؛ یعنی همــه باید در خدمت 
کنکور قرار بگیرند. این یعنی جامعه، کنکوری 
شــده اســت. حتی برنامه هــای زیــادی برای 
موبایل ســاخته می شــود تا کنکــور را ازطریق 
فناوری هــای نوین هرچه بیشــتر وارد زندگی 
روزمــره کننــد. دولت یا عامل مشــخصی در 
اینجــا نمی بینیــد، درعمل هم نبایــد دنبال 
کــس خاصــی گشــت. بــه یــاد بیاوریــد، رنج 
مدرسه را با ساختارهای فرصت کش تعریف 
کردیم. گویا خودمان با دست خودمان آب در 
این آسیاب می ریزیم و این چرخه را بازتولید 
می کنیــم. البتــه بازار بســیار بزرگــی در اینجا 
پدید آمده است؛ ولی چون جزئیاتش را زیاد 
نمی دانیم )یا من نمی دانم!( وارد داستانش 
نمی شوم. وقتی نهاد دولت نمی تواند از این 
مؤسســه ها مالیات بگیرد، احتمااً پژوهشگر 
هــم به ســادگی نمی تواند کاری کنــد. ولی به 
روایتــی، گــردش مالی صنعت کنکــور باای 
1000میلیــارد تومــان اســت. اگــر خــوب بــه 
بحث هایــی کــه امروز می شــود دقــت کنید، 
همــه در پی تخطئه این بخش هســتند. گویا 
با نابودی این صنعت مشــکل حل می شود. 
من کــه این گونه فکر نمی کنــم، هر چند این 
صنعــت نقــش مهمــی در نابــودی زندگــی 

فرزندان ما دارد.
به  این ترتیب، شاید ازم باشد تصورمان 
را از آمــوزش همگانــی عوض کنیــم. هدف 
قانــون آمــوزش همگانــی و البتــه اجبــاری 
این بــود که برابری در آمــوزش را برای همه 
تأمیــن کنــد؛ امــا گویــا آمــوزش اجبــاری در 
اینجــا معنــای دیگــری دارد. منطقــی که بر 
ایران حاکم شــده اســت، اصطــاح »قفس 
آهنیــن« وبر را تداعــی می کند کــه گریزی از 
آن نیســت. اگر والدین نخواهند فرزندشــان 
درگیــر این ســامانه لعنتی کنکور بشــود، چه 
باید بکنند؟ آیا واقعاً جور دیگری می توانیم 
شرایط آموزش فرزندانمان را فراهم کنیم؟ 
اینکه مــا نمی توانیم برای زندگــی خودمان 
و فرزندانمــان چنــد گزینــه داشــته باشــیم، 
مصداق زندگی رنج آور است. به این ترتیب، 
باید رویکردمان به مفهــوم آموزش اجباری 
را تغییر دهیم که گرفتار فرمالیسمی تهی از 

محتواست.
ë تغییر ممکن است؟

اگر این وضع رنج آور مطلوب ما نیســت 
چگونه باید دنیای مدرســه را تغییر دهیم؟ 
پاســخ های بی شــماری بــرای ایــن پرســش 
وجــود دارد. من دو پیشــنهاد دارم. نخســت 
پیونــدزدن دنیــای مجــازی به معنــای عام 
و بازی هــای رایانــه ای بــه معنــای خــاص با 
مدرســه اســت. همان دنیایــی کــه از قضا از 

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

 سال بیست وچهارم  شماره 6959
زندگی و فرهنگ پنجشنبه  6 دی 1397

شاید ازم باشد تصورمان را از آموزش همگانی عوض 
کنیم. هدف قانون آموزش همگانی و البته اجباری 

این بود که برابری در آموزش را برای همه تأمین کند؛ 
اما گویا آموزش اجباری در اینجا معنای دیگری دارد. 

منطقی که بر ایران حاکم شده است، اصطاح »قفس 
آهنین« وبر را تداعی می کند که گریزی از آن نیست. اگر 

والدین نخواهند فرزندشان درگیر این سامانه لعنتی 
کنکور بشود، چه باید بکنند؟ آیا واقعاً جور دیگری 

می توانیم شرایط آموزش فرزندانمان را فراهم کنیم؟ 
اینکه ما نمی توانیم برای زندگی خودمان و فرزندانمان 

چند گزینه داشته باشیم، مصداق زندگی رنج آور است

دیباچه

 مشق شب 

و تحدید زندگی روزمره
بــاا  رتبــه  بــا  پذیرفته شــده  »دانش آمــوزان 
دانش آمــوزان  و  ســاعت   3-2 شــبانه روز  در 
پذیرفته نشــده بیشتر از 3 ســاعت اوقات فراغت 
دارنــد.« ایــن نتیجه پژوهشــی اســت که در ســال 
1392 با عنوان »مقایســه گذراندن اوقات فراغت 
ممتازین کنکور و راه نیافتگان به دانشگاه با تأکید 
بــر فعالیــت جســمانی« در فصلنامــه مدیریت 
ورزشــی بــه چــاپ رسیده اســت. البتــه یافته های 
آن دور از انتظار نیســت. بیشــترین زمــان و انرژی 
دانش آموزان )تقریباً در تمام مقاطع تحصیلی( 
یا در مدرســه و کاس های کمک آموزشی سپری 
می شــود یــا در خانه صرف حفــظ و مرور مطالب درســی می شــود. این 
موضوع در سال های نزدیک به کنکور به حداکثر می رسد. نتیجه این روند 
کاهش ســاعات فراغت و تحدید زمانی است که می توانست صرف امور 

روزمره، فعالیت های اجتماعی، ورزش های بدنی و... شود.
کمبود ساعات فراغت، فرصت انجام فعالیت های متنوع و ازم فردی و 
اجتماعی را از دانش آموزان می گیرد. آنها فرصت چندانی برای ورزش، 
تفریــح، فعالیت های بدنــی و امور نشــاط آور ندارند، در نتیجه جســم و 
روحشــان در ســال های تحصیل اگر هم نگوییم تحلیل می رود، حداقل 
فرصتــی برای رشــد و بالندگی نمی یابد. تابســتاِن دانش آمــوزان صرف 
کاس های آمادگی کنکور، کمک آموزشــی و زبان انگلیسی می شود و به 
لحــاظ زمان، انرژی و هزینــه، امکان ثبت نام آنهــا در کاس های هنری، 
ورزشی و... - که می تواند به رشد استعدادها و مهارت های دانش آموزان 
کمــک کند ـ محــدود می شــود. سپری شــدن ســاعت های طوانــی برای 
درس خوانــدن، انگیزه مطالعات غیردرســی را از فرد می گیرد و گذشــته 
از همــه این ها، دانش آمــوزان را از فعالیت های داوطلبانه اجتماعی، که 
می توانــد مهارت هــای اجتماعی، ارتباطی و شــهروندی آنهــا را تقویت 
کند، محروم می کند. بنابراین، از طرفی با آسیب های کوتاه مدتی مواجه 
هستیم که روند زندگی روزمره فرد را دچار خلل می کند و از طرف دیگر، 
با پیامدهای طوانی مدتی روبه رو هستیم که تا سال ها بعد ادامه دارد. در 
مورد پیامدهای طوانی مدت، جدا از خلل هایی که در فرآیند هویت یابی 
و جامعه پذیری فرد ایجاد می  شــود، باید به مســأله مهم تثبیت ســبک 
زندگــی و عادت واره هــای نامطلــوب نیــز توجــه کرد. فــردی کــه در دوره 
نوجوانی و جوانی به ورزش و فعالیت بدنی، تغذیه مناسب، برنامه ریزی 
برای اوقات فراغت یا مطالعه و انجام فعالیت های اجتماعی »عادت« 
نکرده  و آنها را جزئی از ســبک زندگی خــود نمی داند، در آینده نیز حتی 
اگر فراغ بال داشته باشــد، به این ســمت نخواهد رفت. مشق شب، سایر 
فعالیت هــای زندگــی روزمــره را تحدید کــرده و به حاشــیه می رانــد و از 
این طریق نه تنها در هنگام تحصیل آســیب های متنوعی را متوجه فرد 
می ســازد، بلکه با ایجــاد خلل در فرآیند هویت یابی و نیز تثبیت ســبک 
زندگی آســیب زا، تأثیرات طوانی مدتی را در زندگی فرد باقی می گذارد؛ 
تأثیراتی که در نهایت کلیت جامعه را تهدید می کند. گفته می شود مشق 
شــب باعث حفظ کردن و حتی یاد گیری بهتر مطالب درســی می شــود. 
امــا باید از خود بپرســیم یاد گیری بهتر به چه قیمتــی؟ به قیمت ورزش 

نکردن، کتاب نخواندن، فعالیت نکردن؛ آیا می ارزد؟

سپیده اکبرپوران  
پژوهشگر حوزه 
آموزش و پرورش

محمد رضایی
 جامعه شناس
 و پژوهشگر 
حوزه آموزش

گزاره

تکلیف خانه: آیا مسأله این است؟!
بحث در خصوص لزوم یا چگونگی تکالیف خانه در سایه  

مفهوم و نگاه به یادگیری، اهداف و حوزه های آن مشخص 
می شــود. آنچه در نظام آموزشی ما جاری و ساری بوده و 
سبب شــده است که مشق شــب تا این اندازه مهم جلوه 
کند نگاهی سنتی به آموزش و یادگیری است. در این نگاه 
هدف از آموختن، دانســتن اســت. در دستیابی به دانش، 
معلم انتقال دهنده و دانش آموز پذیرنده منفعلی است 
کــه بســته های دانــش را تمام و کمــال دریافت و بــا تکرار 
و تمریــن و پرآمــوزی آن را حفــظ و حراســت می کند و به 
قول جــان دیویی مدارس کارخانه های تولید محصواتی 
مشــابه و یکســان هســتند. این یادگیری معمواً عمیق و 
معنادار نیســت، بــه موقعیت هــای دیگر زندگــی انتقال 
نمی یابد، از تمرین های قلم و کاغذی فراتر نمی رود و بدیهی است که دانش آموز 
از آموختــن لذت نمی برد. از این منظر تکلیف خانه، بازتمرین آن چیزی اســت 
که در مدرســه آموزش داده شــده اســت فقط با شــکل و رنگی دیگر و دانش آموز 
موفق دانش آموزی اســت که خوب درس بخواند بیشتر بداند بیشتر تاش کند، 
نمــرات بااتری کســب کند و گوی ســبقت را از دیگران بربایــد. برای تولید چنین 
دانش آموزی ابزارهای بیشتری مورد نیاز است. کتاب ها و فیلم های آموزشی که 
به قول یکی از تبلیغات تلویزیونی خط به خط )یا سیر تا پیاز( مطالب را آموزش 
می دهند، تســت های طبقه بندی شــده، انواع پرســش ها و هر آن چیزی که برای 
داشــتن عملکرد بهتر در کاس و امتحان ازم اســت. کســب و کارهای آموزشی 
فراوانــی کــه امروزه با آن مواجهیم یک پا را بر نظام آموزشــی ســنتی جامانده از 
تحــوات و اقتضائــات کنونی جهان و یک پا را بر شــانه های نحیف خانواده هایی 
گذاشته اند که به امید موفقیت فرزند و بهره مندی او از آینده، از نان شب برای تهیه 
انواع و اقسام بسته های آموزشی می زنند بی خبر از آنکه راه را اشتباه رفته ایم این 
طبیب اگر کور نکند شفا نمی دهد. پایان این راه خیل فارغ التحصیان بی مهارتی 
است که از عهده حل مسائل زندگی خود هم بر نمی آیند چرا که فقط حل کردن 
مسائل در کتاب و دفتر را آموخته اند نه عرصه های واقعی زندگی. آموزش رسمی 
باید به همه ســاحات زندگی توجه داشــته باشــد نه فقط یک حوزه مشــخص و 
باید برای پرورش افرادی که قابلیت زندگی در شــرایط پیچیده، نامتعین و چند 
متغیــری تاش کند. امــا گرچه امروزه انباشــتن ذهن دانش آمــوز از محفوظات 
و پــر کــردن وقــت او با تمرین کــردن و تکــرار در ظاهر مورد تقبیح قــرار می گیرد 
شــیوه غالب و رایجی است که سال هاست نظام آموزشی و حتی دانش آموزان و 
خانواده ها به آن انس گرفته اند و تصور نبودنش هم موجب نگرانی از به بطالت 
کشیده شدن دانش آموزان می شود چرا که اساساً حوزه های دیگر و فعالیت های 
دیگر از سوی برخی مورد غفلت و از سوی برخی دیگر مورد انکار قرار گرفته است. 
اگر نظام آموزشی ما نیز چون نظام های پیشرو در پی پرورش فراگیرانی باشد که 
فراتر از کســب دانش به تفکر، فهم عمیق، خاقیت و مهارت های مهمی چون 
حل مســأله و تصمیم گیری در موقعیت های واقعی زندگی باشــد، ساعات پس 
از مدرسه را فرصت غنیمتی خواهد شمرد برای ترتیب دادن فعالیت هایی پویا 
که لزوماً ابه ای انبوه کتاب های کمک آموزشــی پیدا نمی شــوند. بر این اساس 
بازی کردن هم اگر هدفمند و برنامه ریزی شده باشد فرصتی برای آموختن است، 
فیلم دیــدن هم، ورزش کردن هم، کتــاب خواندن هم، فعالیت های اجتماعی 
هم، فرصت دادن برای اندیشیدن هم، پژوهش هم..... در این صورت آموختن 
کار دشوار و مال آوری نخواهد بود که با وعده دست یافتن به موفقیت در آینده 
به تأخیر انداختن لذت و نشاط در کودکی را توجیه کند. آموختن شوق آور خواهد 
بود و یک انتخاب و البته انتخاب مسئولیت آور است. اما، پرورش دانش آموزی که 
می اندیشد، جست و جوگر و خاق است، از سطح دانسته های خود فراتر می رود 
دیگران را به نقد و چالش می کشد و آموخته های خود را به کار می بندد، انتخابگر 
و مســئول است در مقام کام آســان وگرنه امر دشواری است که تحولی عمیق و 

بنیادین را در تمام ایه های نظام آموزشی می طلبد. به امید آن روز

مریم صداقت
جامعه شناس و 
پژوهشگر حوزه 
آموزش

رنج مدرسه 
وقت آن رسیده که رویکردمان را به مفهوم آموزش اجباری 
تغییر دهیم و راه حل هایی برای کاهش فرصت کشی توسط 

مدارس به کار بگیریم

حکایت تکلیف خانه و مهارت زندگی
از زمانــی کــه خبر 
دیــدار مراجــع بــا 
عظــام  علمــای 
پــی  در  و  قــم 
بازگشــت  آن 
بــه  شــب  مشــق 
آموزشــی  ســبد 
ن  ا ز مــو نش آ ا د
در  شــنیدم،  را 
خوانــدن  تکاپــوی 
مقاله هــای علمی در خصــوص تکلیف 
خانــه و مشــق شــب هســتم. واقعیــت 
این اســت که تاکنون کمتر کار پژوهشــی 
مؤیــد نقــش مثبت ایــن فعالیــت بوده 
اســت و تقریبــاً اکثریــت ایــن پژوهش ها 
رأی بــر عــدم تأثیــر مثبــت بــر فعالیت 

دانش آموزان داده اند.
از همه مهم تر تجربه زیسته نسل ما هم 
گواهــی می دهــد کــه کار فرســوده کننده 

انجام مشــق شــب جــز فرصت کشــی و 
اتــاف وقــت حاصلــی نداشــته اســت. 
مشق شب، تسری امر آموزشی مرتبط با 
فضای مدرسه به ساحت هایی از زندگی 
روزمره اســت که قرار بــوده مجالی برای 
دیگــر امــور باشــد. در واقع پای سیســتم 
آموزشــی مــا، در همه فضاهای زیســت 
دانش آمــوز و در سراســر اوقــات خارج از 
مدرســه باز شده اســت. مدرسه با مشق 
شــب و تکلیف خانــه، گویــی می خواهد 
اعــام اقتــدار کــرده و همه چیــز را از آن 

خود کند.
در این بین، دانش آموز کجا باید فرصتی 
بــرای آموختــن مهارت های مربــوط به 
حیــات اجتماعــی و تدبیر زندگــی، بازی 
نقش هــا و اصــواً تمریــن زندگــی پیــدا 
کند وقتی مدرســه از ۷ صبح تا 12 شــب 
ابــه  ای هــر روز و هــر ســاعت او اعام 

حضور و البته اقتدار می کند.

یــادم نمی رود که چطور مشــق شــب برای 
نسل ما دهه شصتی ها، تبدیل به یک نوع 
سبک زندگی شده بود. عادتی زجرآور برای 
خودمــان و خانــواده. به نظر مــن کمترین 
تأثیری که داشت این است که هنوز بعد از 
گذشت بیش از یک دهه از پایان تحصیلم 
در مدرسه، گویی کاری عقب افتاده و انجام 
نداده داشته باشــم، عذاب وجدانی شدید 
عصرها در دلم پا می گیرد. ما نسلی بودیم 
که همزمان با قوت گرفتن مؤسسات کمک 
آموزشــی داشــتیم در مدرســه ها تحصیل 
می کردیــم. بنابرایــن بخوبــی شــاهد ایــن 

بــوده ام که کم کم مشــق شــب، از نوشــتن 
از روی درس هــای کتاب درســی به ســمت 
حــل کــردن تســت های کتاب هــای کمــک 
آموزشــی تغییر ماهیــت داد و ما باید برای 
هرکــدام از درس هایمان یک کتاب تســتی 
تهیه می کردیم. این شیفت معنادار آنقدر 
عیــان اتفاق افتاد که کمتر کســی در ارتباط 
تنگاتنگ نگه داشتن مشق شب در زندگی 
آموزشــی دانش آمــوزان و ســوداگری های 
باقــی  برایــش  شــکی  کنکــور  مؤسســات 
می ماند. دانش آموزان ما با روشی منسوخ 
پــای  واقــع در  امــر آمــوزش، در  شــده در 

هرچه بیشتر رشــد و توسعه این مؤسسات 
و مافیاهای کنکور مثله می شوند. وقت آن 
رســیده که صدای مان را رســاتر از همیشــه 
بــر حذف تکلیــف خانــه از زندگــی روزمره 
دانش آمــوزان ایرانــی بلنــد کنیــم و دنبال 
راه هایی برای بازگردانــدن آموزش به ریل 
اصلــی و آن طــور کــه دکتر محمــد رضایی 
از پژوهشــگران بنام مطالعــات فرهنگی و 
آمــوزش در ایران، در مقالــه ای که در ادامه 
می خوانیدش گفتــه، درتکاپوی کاســتن از 
رنــج مدرســه باشــیم.همه ما؛ هرکــدام به 

سهم خویش…

میترا فردوسی
 پژوهشگر
 مطالعات فرهنگی
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ترس آن برخی توصیه به حفظ تکلیف شب 
بــرای دانش آمــوزان می کننــد. شــوربختانه، 
وقتی پای بازی های رایانه ای به میان می آید، 
همه می هراســند؛ از پدرها و مادرها بگیرید تا 
سیاستگذاران. فضای مجازی را قتلگاه جوانان 
تصور می کنیم و اغلب با واژه های »منجاب« 
و »فضاهای کثیف« توصیف می شود. اما حاا 
زاویه نگاهمــان را عوض کنیم. بازی ها، بویژه 
بازی های رایانه ای و مجازی، چقدر می توانند 
در اینجــا مهــم باشــند؟ مــا برمبنــای تحــول 
بازی ها می توانیم تحول جوامع را هم تحلیل 
کنیــم. در دوران ســنتی، جامعــه و بازی یکی 
بــود؛ یعنی اساســاً بازی ها جاهایــی بودند که 
نیروهای مرکزگرا را تقویت می کردند و با نهاد 
دین و دیگر نهادهای اجتماعی انسجام بخش 
پیوند داشتند. بعد، وقتی ساختارها بتدریج از 
هم جدا شــدند، حــوزه بازی ها خودتنظیمی 
درونــی خودش را پیــدا کرد؛ امــا همچنان به 
دیگر بخش های جامعه متصل بــود. امروزه 
می توانیــم بازی هــا را پیش ران هــای جوامــع 
آینــده تصور کنیم. آینده جوامع ما در بازی ها 
تصویر و پیش بینی می شــود. این گونه اســت 
کــه بازی اهمیت پیدا می کند. دنیای مجازی، 
همــراه با صنعــت بازی ها، به مــدارس نفوذ 
می کند، چه بخواهیم و چه نخواهیم. مســأله 

تنها به زمان توجه به این مهم برمی گردد.
منظور مــن از صنعت بازی های رایانه ای، 
فناوری های آموزشی نیست مانند تخته های 
هوشــمند و ویدئــو پروژکتــور. نظام آموزشــی 
مدارس ما خیلی وقت پیش تصمیم گرفت 
تــا از این فناوری های آموزشــی اســتفاده کند. 

بخــش زیــادی از فنــاوری آموزشــی در دوره 
آغازیــن گســترش رایانه هــا، به مــدارس وارد 
شــد. دوره بعد اما، مرحله ســرگرمی آموزش 
و  )بــازی  »بامــوزش«  یــا   )edutainment(
آموزش( است. نظام آموزشی ما هنوز بخوبی 
وارد آن نشده است. اما این ها هم منظور من 
نیســت؛ چون این ها هــم مهارت هایی اند که 
به اندیشــه زیاد نیاز ندارند و فقط واقعیت ها 
)facts( را بــه مــا یــاد می دهنــد. یعنــی اگــر 
بخواهید ســاختار مولکولی ماده ای یا هر چیز 
دیگــری، حتــی مهارت هــا، را بــه کــودکان یاد 
بدهید، این باموزش ها شــما را یاری خواهند 
کــرد؛ چون تصویــر گویاتری فراهــم می کنند. 
در طول سال های آموزش شیمی در مدارس 
شــک دارم دانش آمــوزی در ایــران تصویــری 

سه  بعدی از مولکول بنزن را دیده باشد.

مقوله ســومی وجود دارد به نام بازی های 
جــدی )serious games(. ایــن بازی هــا مــا را 
به اندیشــه وامی دارند و به ما شبیه سازی یاد 
می دهند؛ همان شبیه ســازی ناشــی از تخیل 
که حلقه گم شده آموزش ماست. ما ازطریق 
شبیه ســازی می توانیم تخیــل دانش آموزان 
فهــم  در  آنهــا  بــه  و  نماییــم  تقویــت  را 
موقعیت ها کمک کنیم. شبیه سازی می تواند 
دانش آمــوزان را از آموزش هــای کلیشــه ای و 
درس های حفظی برهاند. آموزش ها امروزه 
ناظر بر قرار دادن فراگیرنده در موقعیت های 
بحرانی و مسأله زاست. واین گونه دانش آموز 
وادار به تفکر و تخیل و نوآوری می شود. برخی 
نظام های آموزشی جهان هم به این بازی ها 
روی آورده انــد. در اســترالیا، طرحــی درمورد 
بازی های جدی اجرا می شــود که بســیاری از 
دانشــگاه ها و مدارس و نهادهای آموزشی در 
آن شرکت دارند. یکی از این بازی های جدی 
که احتمااً اجازه نخواهیــد داد فرزندانتان با 
آن کار کننــد، فول ِاســِپکتِرم واریر نام دارد که 
برمبنای آموزش های ارتــش امریکا طراحی 
شده است و البته تنها بخشی از محتوای این 
آموزش ها را شــامل می شود. این بازی از نوع 
بازی های تیراندازی اول شخص نیست؛ بلکه 
از نــوع بازی هــای اســتراتژیک اســت؛ یعنــی 
فرد در موقعیت های مختلــف قرار می گیرد 
و دانــش و مهارت های نظامــی را می آموزد. 
مثــًا، باید با جی پی اس کار کند، به ســربازان 
زخمــی کمــک کنــد، راه را تشــخیص دهــد و 
فرماندهــی کنــد. در ایــن بــازی، هــر دانش و 
مهارتــی را کــه یک ســرباز مــدرن بــه آن نیاز 

دارد، کم کــم می آموزیــد: چهارگانه ارزش ها 
)ارزش های کار جمعی(، مهارت ها، کردارها 
و داده ها. مثًا تپه هــا و کوه ها و دره های فان 
منطقه جغرافیایی را یاد می گیرد. می توانید 
جغرافــی را بــا این بازی ها یاد بگیرید؛ شــبیه 
بازی تمدن که چند ســری از آن ساخته شد و 
تمدن ها را به بچه ها یاد می دهد یا بازی ای که 
بچه ها را با تاریخچه راه آهن در قرن نوزدهم 
آشــنا می کند. حاا شــما باز کتاب تاریخ را به 
خــورد ایــن بچه ها بدهیــد! معلم های علوم 
انسانی خودشان پرســش طرح می کنند و به 
دانش آموزان می گویند فقط همین مطالب 
را بخوانیــد و بیاییــد آزمــون بدهیــد و بروید! 
فاجعــه اینکه کتابی در مدارس نوشــته شــد 
به نــام ســواد رســانه ای!! واقعــاً بــا رســانه ای 
دیگر غیر از کتاب نمی شــد ســواد رسانه ای را 

آموزش داد؟
این بازی ها با منطق فهم موقعیت محور 
و اســتراتژیک و بــا تکیه بــر مهارت ها به جای 
تئــوری مانند آنچــه در گذشــته در کارگاه های 
مســگری رواج داشــت کار می کننــد. وقتی به 
ذات ایــن شــیوه یادگیــری برســیم، داســتان 
عــوض می شــود؛ مانند مســتند ماخدیجه و 
بچه هایش. این مســتند در یکی از روستاهای 
مهریــز یزد فیلمبرداری شــده اســت و نشــان 
می دهــد مکتب حتی در زمان مــا هم کاربرد 
دارد. در ایــن مســتند می بینیــم معلــم پیــر 
مکتب خانــه چگونــه بــه بچه هــا قــرآن یــاد 
می دهــد. در ایــن مورد، یادگیــری ازطریق کار 
حاصل می شود؛ یعنی یادگیری و بازی با هم 
همراهنــد. بازی هــای دیگری را هــم می توان 
مثال زد. حتی بعضی ها می گویند باید دانشی 
تولید شود با نام شناخت نگاری روش؛ یعنی 
چیزی شــبیه همان مســگر و مکانیــک. برای 
اینکه آدم مسگری بیاموزد، باید در چارچوب 
شناخت شناســی اش قــرار بگیــرد. بنابرایــن، 
برای تعریف چارچوب های شناخت شناسی 
بایــد دانش های نویی عرضــه نماییم و بعد، 
برمبنای این چارچوب ها، بازی های شناختی 
تولیــد کنیم. البتــه این طور هم نیســت که ما 
به سادگی این بازی ها را به مدارس ببریم و به 
بچه ها بدهیم. باید برای این بازی ها صنعت 
درســت کنیــم. نهادهــای مختلــف هــم باید 
شرکت داشته باشند. ظرفیت این کار در کشور 
ما وجود دارد. وانگهــی چرا از مافیای کنکور و 
دیگر بازیگران مهم ایــن حوزه نخواهیم وارد 

این صنعت تازه شوند؟
ë اما پیشنهاد دوم

بــه مســأله تکلیــف   ورود وزیــر محتــرم 
شــب و تقویــت آموزش هــای مهارتی بســیار 
خوشــحال کننده اســت. امــا بــه جــای درگیــر 
شــدن در مســأله مافیــای کنکــور و کتاب های 
کمک درســی کــه از آغــاز روشــن اســت وزیــر 
آمــوزش و پــرورش برنــده آن نیســت، وزیــر 
محترم دلمشــغول برنامه هایی باشــد که در 
تــوان ســازمان او و دیگــر ســازمان های تحت 
نظر دولت است. نخست، دخالت مدارس و 
معلمان در آزمون سازی های نامربوط حذف 
شــود و ناظرانی با کیفیت ایــن فرآیند را رصد 
کنند. دوم، بزرگترین آزمون سراسری یا همان 
کنکور، که همه اختیارش در دســتان سازمان 
ســنجش و یکی دو نهــاد دولتی دیگر اســت، 
شــیوه اش را عوض کند. در ایــن تغییر میزان 
وابستگی این آزمون  ها به کتاب های درسی و 
کتاب های کمک درسی تولیدشده در صنعت 
آموزش با معیارهای کارشناسانه بررسی شود. 
اگــر این آزمون ها در عمل نســبتی با صنعت 
نشر کتاب های کمک درسی نداشته باشند نه 
تنها عدالت در همه نقاط کشــور و برای همه 
رعایــت می شــود، بــه ســادگی از این صنعت 
هم مرکززدایی می شود. تا وقتی که آموزش و 
پرورش وابستگی های خودش به این صنعت 
را قطــع نکرده نباید عوامل بیرونی را در مرکز 

این بحران جلوه دهد.
Full Spectrum Warrior

)First Person Shooter )FPS
GPS
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4 مارس: سرگئی اسکریپال، جاسوس سابق کا گ ب، از اوایل دهه 1990 به مدت اندکی بیش از یک 
دهه، دست به جاسوسی دو جانبه برای روسیه و انگلیس زد. روسیه سال 2004 متوجه بازی او شد 
و وی را دستگیر و زندانی کرد. 6 سال بعد انگلیس در قالب طرحی برای تبادل زندانیان اسکریپال 
را بــه انگلیــس برگرداند. او در ماه مارس 2018 هنگامی که به همــراه دخترش برای هواخوری از 
خانه خارج شده بود، با گاز اعصاب مسموم شد. انگلیس، روسیه را مسئول مسمومیت اسکریپال 

می داند. پرونده اسکریپال تبدیل به یکی از چالش های جدی روسیه و انگلیس شده است.

نقشه ترور 
جاسوس 

دوجانبه

1 دسامبر: معترضان به افزایش مالیات سوخت در فرانسه، خیابان های این کشور را اشغال کردند. 
اعتراض آنها اندک اندک فراتر رفت و دامنه آن کل سیاست های اقتصادی دولت امانوئل مکرون 
را فراگرفــت. ایــن اعتراض هــا در نهایــت دولت مکرون را واداشــت مقابل معترضان که وابســته 
به هیچ جناح سیاســی نبودند، عقب نشــینی کرده و اعام کند، نه تنها مالیات ســوخت افزایش 
نمی یابد که برای کم درآمدها افزایش حقوق نیز در نظر گرفته می شود. این وعده ها  بسیاری از این 
معترضان  را  به خانه های خود بازگرداند. با این حال همچنان هر شنبه شماری به خیابان می آیند.

 اعتراضی

 به رنگ 
زرد

7 دسامبر: در پی افزایش نارضایتی ها از سیاست درهای باز دولت آلمان به روی مهاجران، آنگا 
مرکل پس از 18 ســال ریاســت بر حزب محافظه کار دموکرات مســیحی این کشــور، از ریاســت بر 
ایــن حــزب کناره گیری کرد. با ایــن حال، وی تا پایان دوره صدارتش یعنی تا ســال 2021 همچنان 
صدراعظم آلمان باقی خواهد ماند. وی که به عنوان قدرتمندترین زن سیاستمدار در اروپا شناخته 
می شــود و  رهبری قاره ســبز را در دست دارد، در سخنرانی خداحافظی خود، خواستار پاسداشت 

دموکراسی و مقابله با   پوپولیسم شد. آنگرت کرامپ کارنباوئر جانشین  مرکل در حزب وی شد.

خداحافظی 
بانوی 

قدرتمند

25 نوامبر: ورود سه کشتی نیروی دریایی اوکراین به تنگه کرچ در مرز روسیه  که از نظر مسکو گناهی 
نابخشــودنی اســت، بــا جزای توقیف آنها رو به رو شــد تا بحــران دریای آزوف یک بــار دیگر آتش 
تنش ها بین روســیه و اوکراین و  اروپا را شــعله ور کند. در پی این اتفاق، پترو پروشــنکو برای پوتین 
خط و نشــان کشــید و پوتین نیز ورود این سه کشتی اوکراینی و بحران پس از آن را راهکار پروشنکو 
برای کسب محبوبیت در آستانه انتخابات ریاست جمهوری اوکراین دانست. این تنش باعث شد، 

روسیه سامانه جدید موشکی در کریمه نصب و کی یف نیز حکومت نظامی 30 روزه اجرا کند.
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ë مرد صلح جوی سازمان ملل 
مــرداد(  آگوســت )27  کــه 18  کوفــی عنــان 
درگذشــت، نخســتین دبیرکل ســازمان ملل 
بــود که از قاره آفریقا به این ســمت رســید. او 
در مدت 10 ســالی که این ســمت را در دست 
داشــت، چندیــن چالش جهانــی را مدیریت 
کــرد و موفــق به دریافــت جایزه صلــح نوبل 
بــه همراه تیم خود شــد. بــا این حــال پس از 
ســرنگونی صــدام متهــم به فســاد مالــی در 
برنامــه نفــت در برابر غــذا در عراق شــد. اما 
ایــن اتهام نتوانســت از محبوبیــت جهانی او 
بکاهــد. ایــن اتهــام در حالــی به وی وارد شــد 

کــه در مدیریــت بحــران عــراق بســیار فعال 
بود و توانســت جایگاه واقعی سازمان ملل را 
در چنیــن بحران هایی به نمایش بگــذارد. با 
این حال ســازمان ملــل در دوره او با دو اتهام 
کــم کاری در مواجهــه بــا نسل کشــی روانــدا و 

جنگ بوسنی مواجه شد.

ë  استیون هاوکینگ؛  پیشگوی پایان جهان
هاوکینــگ، فیزیکدانــی  بــا وجــود  معلولیت شــدید، تبدیل به 
بزرگترین دانشــمند قرن شــد. او 14 مارس، تنها چند روز پس از 
آنکه مقاله پایان جهان خود را به پایان رساند، درگذشت. نظریه 
جدیــد او چشــم اندازی دربــاره وجــود جهان های دیگــر در کنار 
جهان ما به دســت می دهد و می گویــد؛ در فرایند »بیگ بنگ« 
نه فقط این جهان که جهان های دیگری هم به وجود آمدند که 
ما از آنها بی خبر هستیم. این نظریه همچنین پیش بینی می کند 
کــه ســرانجام روزی از راه خواهد رســید که انرژی ســتاره ها تمام 
می شــود و آن روز، روز پایان جهان است. هاوکینگ از سال 1964 
به بیماری نادری مبتا شــد که طی آن آرام آرام اعضای بدنش 

یکی پس از دیگری شروع به از کار افتادن کردند.

ë مرگ کهنه سرباز ویتنام
جــان مک کیــن، مــرد تنــدروی جمهوریخواهــان امریــکا که 25 
آگوســت درگذشــت، به دلیــل محبوبیــت بیــن اعضــای حزب 
جمهوریخواه دو بار برای کرسی ریاست جمهوری نامزد شد اما 
هر دو بار شکست خورد. وی هرچند دیدگاه  هایی بسیار افراطی 
داشــت اما مــردی اخاق مدار توصیف می شــد و حتــی در اوج 
رقابت های ریاســت جمهوری اش زمانی که اوباما را رقیب خود 
می دید، در یکی از سخنرانی های انتخاباتی اش، زمانی که مردم 
قصد اهانت به اوباما را داشــتند، فریــاد زد: اوباما مرد محترمی 
است. مک کین همچنین از منتقدان جدی دونالد ترامپ بود. تا 
آنجا که وصیت کرد او در مراسم تدفینش حضور نداشته باشد و 

به جای او اوباما برای این مراسم سخنرانی کند.

ë وینی ماندا؛ مبارزه جوتر از نلسون
2 آوریل آفریقای جنوبی زنی را از دست داد که 
به جرأت می توان گفت، مبارزه جوتر از همسر 
نامدارش، نلسون ماندا بود. وینی مادیکیسا 
مانــدا بــا وجــود اتهاماتی که بــه او زده شــد، 
همچنــان بواســطه ســه دهــه فعالیت هــای 
بیــن  احتــرام خاصــی  از  نژادپرســتانه  ضــد 
مــردم برخــوردار بــود. او در طول دهــه 1980 
متهــم بــود در مبــارزات علیــه نژادپرســتی از 
خشــونت اســتفاده کــرده و موافق شــکنجه با 
اســتیک هایی آتشــین کــه بــه گــردن زندانی 
انداخته می شد، بوده اســت. زندگی مشترک 

وینی و نلســون 38 ســال به طول انجامید اما 
30 ســال از این مــدت به دلیــل زندانی بودن 
نلســون، در جدایی گذشت. نلسون ماندا دو 
ســال بعــد از آزادی از زندان، بنا بر صاحدید 
حــزب که معتقد بودند، اتهامــات وینی برای 

وجهه ماندا مناسب نیست، از وی جدا شد.
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20 ژانویه: ترکیه عملیات نظامی خود علیه کردهای شــمال ســوریه در عفرین را تحت نام عملیاتی شــاخه زیتون آغاز 
کرد. این عملیات تا 24 مارس یعنی به مدت 2 ماه و 4 روز به طول انجامید. ترکیه مدعی است در این منطقه نه فقط با 
جناح های مختلف کردی ترکیه و سوریه که با داعش نیز جنگیده است. این در حالی است که کردها و امریکا این ادعا را 
رد کردند. دولت ســوریه و بســیاری از کشورهای اروپایی منتقد این عملیات بودند. دیده بان حقوق بشر می گوید در این 
عملیــات 1500 نیــروی نظامی کرد، 80 نیــروی نظامی ترکیه و 463 نیروی ارتش آزاد کــه در این نبرد از ترکیه حمایت 

می کردند کشته شدند.

شاخه ای 
زیتون برای 

عفرین

24 ژوئن: نزدیک به 9 ماه پس از اعام موافقت پادشــاه عربســتان با اعطای مجوز رانندگی برای زنان این کشــور، این 
قانون در 24 ژوئن اجرایی شــد و زنان عربســتانی که چند دهه برای دریافت این حق مبارزه کرده بودند، پشــت فرمان 
نشســتند. بــا این حال آنــان هنوز از برخی حقوق ابتدایی کــه زنان جوامع مختلف دنیا برخوردارند، بی بهره هســتند. 
اعطای این آزادی که هنوز هم مخالفانی سرســخت در عربســتان دارد، در راســتای اصاحات اجتماعی مورد ادعای 
محمد بن ســلمان بود. بر مبنای این قانون زنان عاوه بر رانندگی خودروهای ســبک و شــخصی می توانند گواهینامه 

رانندگی کامیون و موتور را نیز دریافت کنند.

نشستن 
روبنده ها 
پشت رل

9 اگوســت: هواپیماهای ائتاف عربی به رهبری عربســتان به اتوبوس دانش آموزان یمنی که در حال عبور از بازاری شلوغ 
در شهر ضحیان در استان صعده بود، حمله کرد. در بمباران این اتوبوس 40 دانش آموز یمنی که زیر 15 سال بودند، کشته 
شــدند. بجــز این، به دلیل شــلوغ بودن بــازار 51 نفر از رهگذران نیز جــان باختند. این حمله اعتراضات جهانی بســیاری را 
برانگیخت. اغلب کسانی که این حمله را محکوم کردند، انتقاداتی نیز به امریکا که مشخص شد، موشک شلیک شده از این 

جنگنده ها ساخت این کشور بوده است، داشتند.

مرگ در 
اردوی 

دانش آموزی
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9 فوریه: کره شمالی و کره جنوبی، دو سال پس از قطع مذاکراتی که داشتند، 9 ژانویه مذاکرات فشرده ای 
را با هدف رفع خصومت های فیمابین و همچنین شرکت تیمی از کره شمالی در بازی های المپیک 
زمســتانی 2018 آغاز کردند. پس از مذاکرات فشــرده ای که برگزار شد، دو طرف توافق کردند، تحت 
لوای پرچمی مشترک در رقابت های المپیک زمستانی که کره جنوبی میزبان آن بود، رژه افتتاحیه را 
برگزار کنند. آنها این توافق را اجرایی کردند و المپیک زمستانی 2018 نه تنها در آرامش برگزار شد که 

توانست هدف از این المپیک را که نام »المپیک صلح« بر آن نهاده بود، تحقق بخشد.

رژه دو 
ملت با یک 

پرچم

12 ژوئــن: اولیــن دیدار یک رهبر کره شــمالی و یک رئیس جمهوری امریکا بعــد از چندین دهه، در 
سنگاپور برگزار شد. دونالد ترامپ پس از این دیدار درباره خلع ساح کره شمالی ابراز امیدواری کرد. 
او تا آنجا به این دیدار خوش بین بود که قبل از پایان دادن به سخنان خود در نشست خبری، تأکید 
کرد: بزودی تمامی ســایت های هســته ای کره تخریب خواهند شــد. رویدادی که هنــوز هم به وقوع 
نپیوسته اســت و تخریب هایی که صورت گرفت، ناظــران را راضی نکرد. او در این دیــدار »اون« را به 
واشنگتن دعوت کرد. دیدار »اون« و »ترامپ« به دلیل خلف وعده  های امریکا هنوز نتیجه نداده است.

»مرد موشکی« 
دست در دست 

ترامپ

27 آوریــل: دیدار کیم جونگ اون و مون جائه این، در روســتای پانمونجوم، دیداری کم نظیر بین 
یــک رهبر کره شــمالی و رئیس جمهــوری کره جنوبی بود که 11 ســال بعد از دیداری مشــابه انجام 
می شد. این دیدار همچنین در نوع خود کم نظیر بود، زیرا اولین سفر یک رهبر کره شمالی به خاک 
همســایه جنوبی خود پس از جنگ دو کره در ســال 1953 بود. این دیدار که با حاشــیه های بســیار 
برگزار شد، زمینه ساز دو دیدار بعدی آن دو و همچنین دیدار کیم جونگ اون با دونالد ترامپ بود. 

هدف از دیدار »اون« و »این« بازگشت صلح به شبه جزیره کره بود.

دوقلوهای 
افسانه ای 

شبه جزیره

25 جوای: عمران خان بعد از خداحافظی با دنیای مسابقات کریکت و ورود به عرصه سیاست، 
امســال موفق شــد، همه رقبای خود را که سال ها خاک زمین کشتی سیاســت را خورده بودند، به 
زمین بزند و خود راهی کاخ نخست وزیری پاکستان شود. در مراسم سوگند او نه تنها سیاستمداران 
که هنرمندان، ورزشکاران و تیم ملی سابق کریکت پاکستان که زمانی عمران خان کاپیتان آن بود 
و در ســال 1992 قهرمان جهان شــده بود، حضور داشتند. پیروزی عمران خان به عنوان مردی که 

سابقه سیاسی پررنگی نداشت، حاکی از ناکارآمدی احزاب سیاسی در جامعه پاکستان بود.

»قهرمان« 
در زمین 
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 خستگی از  جنگ های نظامی2018
و آغاز نبردهای تجاری

 ســال 2018 همــراه بــود بــا وقایع گوناگــون سیاســی، اقتصــادی و 
اجتماعی. اما در نگاهی به این ســال و مهم ترین وقایع آن می توان 

آن را ســال خســته شــدن جهان از جنگ های نظامی نامید. در این 
سال کشورهای جهان و ســازمان ملل، بارها از افزایش خشونت ها 
در جهان ابراز نگرانی کردند، از عربســتان خواســتند به جنگ یمن 
پایــان دهد، تاش کردند بین دو کره آشــتی برقــرار کنند و جنگ در 

افغانستان را پایان بخشند. این سال همچنین سال آغاز جنگ های 
تجــاری بود؛ جنگی کــه دونالد ترامپ با کلیــد زدن جنگ تعرفه ها 
به راه انداخت. نگاهــی داریم به مهم ترین وقایع ســال میادی که 

آخرین روزهای آن را سپری می کنیم:

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

داستان جهان   سال بیست وچهارم  شماره 6959
 پنجشنبه  6 دی 1397

درگذشتگان 
2018

مــرگ رویــداد غریبــی بــرای دنیــای آدمیــان 
نیســت. هر روز هزاران نفر به اشــکال مختلف 
بار این سفر بی بازگشت را می بندند و می روند. 
اما همیشــه از بیــن این ده هاهزار نفــری که در 

طول یک سال جان به جان آفرین تسلیم می کنند، چند نفری هستند که مرگ آنها بیش از هر 
مرگی باعث تأسف می شود. تأسف از اینکه جهان چنین کسی را از دست داد و دچار خسران شد یا 
تأسف بابت فرد درگذشته که در عمر خود با فجایعی که به بار آورد جهان را مبتا به خسران کرد. 

در سال 2018 نیز 6 نفر بودند که مرگ آنها توجه جهانیان را به خود جلب کرد:

اله مهرزاد 



 سال بیست وچهارم  شماره 6959   پنجشنبه  6 دی 1397

داستان یک چهره
ســـال 2018 چند روز دیگر به پایان می رســـد. ما در این ســـال 
همچون ســـال های گذشـــته شـــاهد تکرار خشـــونت، جنگ و 
کشـــتار در سراســـر دنیا بوده ایـــم. زورآزمایی سیاســـتمداران، 
کشـــتار مردم در نوار غزه و یمن، داستان جنگ چندین ساله 
سوریه، خشکســـالی زمین، بحران های محیط  زیستی، همه و 

همه جزو خاطرات بد استمراری امسال است.
در کنـــار همـــه زشـــتی ها مجموعه عکـــس و گزارش نشـــنال 
جئوگرافیـــک به عنـــوان »داســـتان یـــک چهـــره« چهـــره بـــه 
یادماندنی ترین و زیباترین عکس های امســـال اســـت. مگلی 
اســـتیبرز و لین جانســـون رز روند انجام »پیوند صورت« کیتی 

استابلفیلد را عکاسی کرده اند. استیبرز را می توان جزء عکاسان مؤلف برشمرد. 
عکاس آژانس عکس و همچنین همکار همیشگی مجله نشنال جئوگرافیک که به 
خاطر عکس هایش در مورد روابط انســـانی و موضوعات اجتماعی یکی از اعضای 
گروه women vision اســـت. لین جانســـون دیگر همکار همیشـــگی مجله نشنال 
جئوگرافیک طی 35 ســـال گذشـــته از شرایط و موضوعات انســـانی در سراسر دنیا 
عکاســـی کرده است. مجله نشـــنال جئوگرافیک در شماره ماه سپتامبر خود روایت 
تصویری ایـــن عکاس را به همراه گزارش جوانا کانرز گزارشـــگر روزنامه پلبن دیلر 

کلیولند به نام »داستان یک چهره« چاپ کرده است. 
داســـتان دختری 21 ســـاله به نام کیتی استابلفیلد که در ســـن 18 سالگی به خاطر 
یک مسأله احساســـی به وسیله تفنگ ســـاچمه ای اقدام به خودکشی کرده است؛ 
خودکشـــی نافرجام. کیتی زنده ماند و طی 3 ســـال 30 بار مورد عمل جراحی قرار 
گرفـــت که در آخرین آن که 31 ســـاعت به طول انجامید پزشـــکان موفق به عمل 
پیونـــد صورت ناقص و آســـیب دیده  وی شـــدند ولی ما می توانیـــم در این عکس 
احســـاس غـــرور و اراده و زیبایی درونی کیتی را ببینیم. مـــا در این مجموعه عکس 
نظاره گر لحظاتی دشوار هستیم. لحظاتی پر از احساس صبر و استقامت، ما در این 
مجموعه عکس شـــاهد روابط شگرف انسانی، شاهد داستان هویت و معجزه های 

خارق العاده پزشکی هستیم.

یادداشت

آرش خاموشی
 عکاس

Rebecca Blackwell/AP Photo . فینال جام جهانی 2018 روسیه Mustafa Hassona /Anadolu Agency.درگیری ها در نوار غزه بعد از افتتاح سفارت امریکا در اورشلیم که نزدیک به 58 شهید فلسطینی برجا گذاشت

داستان عکس های 2018

جراحان 16 ساعت برای عمل پیوند صورت کتی استابلفیلد وقت گذاشتند کتی استابلفیلد در آغوش خانواده اش بعد از عمل پیوند صورت

 کتی استابلفیلد پیش از عمل پیوند صورتش
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JohnMoore/GettyImages.گریهیکدختربچهدوسالههندوراسیدرزمانیکهپلیسدرحالبازرسیمادرشدرمرزمکزیکوامریکااست NoahBerger/APPhoto-آتشنشاناندرحالخاموشکردنآتشدرجنگلهایکالیفرنیا

EmanueleSatolli/TIMEدرگیریهادرنوارغزهبعدازافتتاحسفارتامریکادراورشلیمکهنزدیکبه58شهیدفلسطینیبرجاگذاشت.واینخشونتهاآنقدرزیادبودهکهفلسطینیهابرایحملمجروحانشانازارابهاستفادهکردند

MarioTama/Getty.دومرددرحالبازیگلفدرهاواییکههمزمانآتشفشانپارکملیهاواییشروعبهفورانکرد گدازههایآتشدرجنگلهایآتشفشانهاواییکهباعثشد700خانهتخریبوهزاراننفرآوارهشوند.
BruceOmori/EPA

APPhoto/MichelEuler/معترضینفرانسویمعروفبهجلیقهزردهادرپاریس
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AlexeiNikolskyAP/امانولمکروندرفینالجامجهانیهنگامیکهتیمملیفرانسهقهرمانجهانشد

JescoDenzel/APPhoto-G7آنجامرکلصدراعظمآلماندرحالگفتوگوباترامپبههمراهرهبراندیگرجهاندرحاشیهاجاس

JoshHaner/NewYorkTimes.پافین)طوطیدریایی(کهتوسطشکارچیاندرایسلندکشتهشدند

NewshaTavakolian/MagnumPhotos-طوفانگردوغباردرخوزستانایران

TylerHicks/NewYorkTimes.آمالحسینکودکیمنیکهبراثرسوءتغذیهبعدازگرفتناینعکسجانخودراازدستداد

andrew-quilty/Time.عملیاتانتحاریدرکابلکهمنجربهزخمیوکشتهشدنتعدادیازشهرونداناینشهرشدوبهگفتهسازمانمللدرسال2018نزدیکبه8050غیرنظامیدراینکشورمجروحیاکشتهشدند

MarkRightmire/AP.کنسولگریعربستانسعودیدراستانبولدوهفتهبعدازناپدیدشدنجمالخاشقچی JoeRaedle/GettyImages.تیراندازیدرپارکلندفلوریدا،مردمازمحلحادثهباکمکپلیسدورمیشوند DmitryKostyukov/NewYorkTimesآزمایشیکرباتهمراهدریکخانهپرستاریمرکزنگهداریسالمنداندرفرانسه
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PoolviaReutersدیدارکیمجونگاونرهبرکرهشمالیبارئیسجمهورکرهجنوبیدرخطمرزیایندوکشور

DougMills/NewYorkTimes.دیداررهبرکرهشمالیبرایاولینباردرتاریخبارئیسجمهورامریکا LorenzoMeloni—MagnumPhotos.کمکبهیکیازمصدومانجنگسوریهدرشهررقه

AlisonLangevad/NationalGeographicدوکرگدنکهبهگفتهعکاسبهگونهایایستادندتاهنگامآبخوردندرجنگلهایزیمبابوهازخودشانمحافظتکنند RANDYOLSON/nationalgeographic.یکزنبنگادشیبههمراهفرزندشبعدازاینکهپاستیکهایسفیدزبالهراجمعآوریکردهآنهاراهشستهوخشکمیکنندوبهمراکزبازیافتمیفروشد

ROBERTCLARK/NationalGeographicقهرمان28سالهودارندهمدالپارالمپیکدرحالتستورزشیدردانشگاهتگزاس DelphineSchrank/reuters./تلفاتجانیکارتلهایموادمخدردرهندوراس

درســـال 2018 دنیـــا اتفاقات زیـــادی را به  خود دیـــد که عکاســـان مطبوعاتی نقش 
چشـــم های بشـــریت را در همه آنها ایفا کردند و تصاویر آن اتفاقـــات و حوادث را به 
جهانیان مخابره کردند.اوایل امســـال جهان به تماشای جام جهانی فوتبال نشست 
و ســـرگرم بزرگ ترین جذابیت ورزشـــی دنیا شد. عکس های بســـیاری از این رویداد 
مهم ثبت شد ولی با نهایت تعجب هیچ عکس ماندگاری از جام جهانی روسیه در 
آلبوم عکس ســـال رسانه ها نیست. دلیل آن شاید یک قاعده تلخ ولی واقعی است: 
خبر خوب و خبر بد است! آنچه در آلبوم های عکس سال می بینیم شامل تلخ ترین 

اتفاقات است که حداقل از آنها کورسویی از امید را به مخاطب هدیه می کنند.
2018 سال پرخبری بود و متأسفانه همین نکته تأیید می کند که سال بدی بود.سیل 
مهاجران ونزوئایی، درگیری های غزه پس از اعام بیت المقدس به عنوان پایتخت 

رژیم اشغالگر، آتش سوزی جنگل های کالیفرنیا، مرگ هزاران کودک در یمن، زلزله 
در کانادا و ســـونامی در اندونزی کلید واژه هایی هستند که هر کدام سیلی از تصاویر را 
در ذهن ما ورق می زنند؛ و البته تصاویری بسیار تلخ.کودک گریان قرمزپوش در مرز 
مکزیک کـــه با عکس از جان مور عکاس آژانس گتی ایمیجز ماندگار شـــد تبدیل به 
سمبل هزاران مخالف تصمیم  دونالد ترامپ گردید و در عکس دیگر ترامپ دست 
به سینه مقابل رهبران کشورهای G7 نشســـت تا رفتارهای کودک گونه و بی فکرش 
را همـــه در یـــک قـــاب ببینند.برزخی کـــه در عکس هـــای آتش ســـوزی جنگل های 
کالیفرنیاست با ماشین هایی سوخته ابه ای درختان و ترک جاده یخ زده در عکسی 
از زلزلـــه کانادا گویی قهر طبیعت با بشـــر که قدرش را نمی دانـــد، یادآوری می کنند.
برخی رسانه ها تاش کرده اند ابه ای عکس هایشان تصاویری از زیبایی ها، اتفاقات 

خوب مثل آشـــتی دو کره و عروسی شاهزاده انگلستان تلخی بهترین های سال را کم 
کنند ولی متأســـفانه در این امر به هیچ وجه موفق نبودند چرا که تلخی یک ســـال با 

چیزی شبیه چند قاشق عسل از بین نمی رود.
تأثیرگذارتریـــن عکس  ســـال از نگاه من تصویری آخرالزمانی اســـت کـــه تعدادی از 
جوانان فلســـطینی در حال حمل یک مجروح فلســـطینی روی یک گاری هســـتند. 
حرکت همه عناصر عکس و افتادگی سر آن مجروح فلسطینی نقاشی های کاسیک 
را یادآوری می کند.گویی در سفر زمان هستیم.هرچند باید امید داشت به بهتر شدن 
دنیا و برای آن تاش کرد ولی بهتر است با این واقعیت کنار بیاییم که هنوز تا دنیای 
آرمانـــی آرام هزاران ســـال فاصله داریم و شـــاید باید عادت کنیم بـــه دیدن تصاویر 

غم انگیز و تلخ تا سال های سال.

با دنیای آرمانی فاصله داریم

مهدیقاسمی
عکاس



8 مــه: دونالــد ترامپ نزدیک به 16 ماه پس از پیروزی اش در انتخابات ریاســت جمهوری امریکا، 
خــروج امریکا از برنامه جامع اقدام مشــترک )برجام( را اعام و تأکیــد کرد، تحریم های ایران که 
با این پیمان بین المللی، حذف شده بود، دیگربار اجرایی می شوند. وی در حالی خروج امریکا از 
این توافقنامه را اعام کرد که شرکای سنتی امریکا در اروپا مخالف چنین اقدامی بودند. این مسأله 
باعث ایجاد شکافی بین امریکا و متحدان آن در شورای امنیت سازمان ملل شده است. اروپایی ها 

هنوز هم درصدد هستند از بار فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم های ایران بکاهند.

خروج 
 ترامپی

 از برجام

18 آوریل: انتصاب میگل دیاز کانل، به عنوان رئیس جمهوری جدید کوبا از سوی مجمع ملی این 
کشــور، پایانی بود بر 60 ســال حاکمیت برادران فیدل و رائول کاســترو بر کوبا. هرچند در نخستین 
روزهایــی که دیاز کانل ســکان هدایت کوبا را در دســت گرفت، برخی معتقــد بودند، اندک اندک 
میراث کاستروها رنگ می بازد اما پیش نویس قانون اساسی کوبا که هفته پیش به تصویب رسید، 
نشان می دهد، این کشور همچنان تحت نفوذ یک حزب )حزب کمونیست( قرار دارد و تنها از این 

پس قائل به سیاست های اقتصادی باز و لیبرالی خواهد بود. 

پایان 
حاکمیت 
کاستروها

6 نوامبر: دموکرات های امریکا هرچند موفق به پیروزی مقابل جمهوری خواهان در سنا نشدند، اما 
توانستند، اکثریت کرسی های مجلس نمایندگان امریکا در انتخابات میاندوره ای این کشور را کسب 
کنند. یکی از ویژگی های بارز این انتخابات، استقبال اقلیت ها و گروه هایی از انتخابات بود که به طور 
معمول پای صندوق های رأی حاضر نمی شوند. عاوه بر این، راهیابی چند زن مسلمان از جمله 
یک زن ایرانی تبار، پاسخی به سیاست های ضد مهاجرتی ترامپ بود. تصور می شود با شروع به کار 

مجلس نمایندگان جدید، کار ترامپ در این مجلس  دشوارتر شود.

پیروزی 
اقلیت های 

امریکایی

22 اگوســت: مهاجرت دســته جمعی ونزوئایی ها به دلیل وخامت شــرایط اقتصــادی، برخاف 
سایر مهاجرت هایی که در جهان بحث برانگیز شده اند، در سکوت انجام شد. سازمان ملل در ماه 
اگوست شمار ونزوئایی هایی که از سال 2014 تا امسال از این کشور مهاجرت کرده اند را 2.3میلیون 
نفــر اعــام کرد و درباره آن هشــدار داد. بســیاری از این پناهجویان مجبور هســتند با پــای پیاده از 
شــهر خود به ســمت مرزهای کشــورهای همســایه؛ برزیل، اکوادور، کلمبیا و پرو حرکت کنند. این 

مهاجرت ها در حالی رو به افزایش دارد که تورم در این کشور به یک میلیون درصد رسیده است.

فرار از 
تورم یک 

میلیونی

19 دسامبر: دونالد ترامپ  با صدور ناگهانی دستور خروج نیروهای امریکایی از سوریه باعث خشم 
جیمز ماتیس، وزیر دفاع خود و انتقاد بسیاری از متحدان و همراهان امریکا در سوریه شد. جیمز 
ماتیس و فرستاده امریکا به سوریه به دلیل این تصمیم ترامپ از سمت خود استعفا دادند.  این 
کار کردها ســوریه را واداشــت تا اعام کنند، این کار باعث می شــود آنها تمرکز ازم را برای مبارزه 
با داعش نداشــته باشــند. ترامپ تنها یک روز پس از این دستور، دســتور خروج نیمی از نیروهای 

امریکایی از افغانستان را هم اعام کرد.

خداحافظی 
ترامپ با 

سوریه

15 ژوئن: بســته شــدن تعرفه های شــدید بر کااهای وارداتی چین به امریکا سرآغاز جنگ تجاری 
امریکا نه فقط با چین که با اروپا و شماری از کشورهای قاره امریکا بود. جنگ تعرفه ای که دونالد 
ترامپ در ســال گذشــته به راه انداخت بســیاری از دوستان ســنتی امریکا را  دل آزرده ساخت. اما 
اغلب آنها راهی جز مدارا با دونالد ترامپ نیافتند. هرچند نبرد تعرفه ها هنوز بین امریکا و متحدان 
اروپایی اش ادامه دارد. اما اهمیت نبرد تعرفه ها بین امریکا و چین باعث شد، دونالد ترامپ و شی 

جین پینگ در حاشیه نشست گروه 20 دست به مذاکره زده و توقف این نبرد را اعام کنند.

 نبرد 

 عقاب

و اژدها

12 اکتبــر: وضعیــت سیاســی و اقتصــادی بغرنــج هنــدوراس که مــردم ایــن کشــور آن را حاصل 
سیاســت های امریــکا در ایــن کشــور می داننــد، هــزاران نفــر از هندوراســی ها را واداشــت، حرکت 
مهاجرتی خود به ســمت مکزیک و پس از آن امریکا را آغاز کنند.  ترامپ این مهاجران  را که نام 
کاروان بر آنها گذاشته شد، تهدید کرد، اگر پا به خاک امریکا بگذارند، ممکن است با گلوله هایی که 
از تفنگ نظامیان این کشور شلیک می شود، هدف قرار گیرند. سه هفته پیش نیز مرگ یک کودک 

7 ساله هندوراسی به دلیل گرسنگی و تشنگی انتقادهای زیادی را روانه امریکا کرد.

پیاده از 
هندوراس 

تا امریکا

8 نوامبر: این آتش ســوزی عظیم که از 8 نوامبر شــروع شــد در همان چند روز ابتدایی 88 کشته و 
بیش از یک هزار مجروح برجا گذاشــت.  این آتش سوزی تبدیل به منازعه ای جدی بین مقامات 
کالیفرنیا و دونالد ترامپ شد. ترامپ که تحت فشارهای ناشی از باا رفتن تلفات این آتش سوزی 
بود، مقامات ایالتی کالیفرنیا را متهم به ناکارآمدی و آنها را تهدید کرد، اگر وظایف خود را درست 
انجام ندهند، بودجه ایالتی آنها قطع می شــود. این مســأله باعث شد، آنها نیز به ترامپ گوشزد 

کنند، شرایط اقلیمی که او نسبت به آنها بی توجه است، باعث این آتش سوزی است.

 آتش 

در بهشت 
امریکا

15 اکتبر: خایر بولســونارو که او را ترامپ برزیل نیز نامیده اند، در انتخابات ریاســت جمهوری این 
کشــور به پیروزی دســت یافت. بولســونارو که بزودی ســکان هدایت این کشــور را به دست خواهد 
گرفت، از اعضای جناح راست افراطی این کشور است و دیدگاه هایی افراطی مشابه ترامپ دارد. 
او توانست با وعده های مبارزه با فساد و سامان دادن به وضعیت اقتصادی و سیاست های مالیاتی 
حزب خود را که در اقلیت این کشــور قرار داشــت، تبدیل به حزب اول برزیل کند. با ورود او به کاخ 

ریاست جمهوری برزیل می توان انتظار تشکیل کابینه ای نظامی را برای این کشور داشت.

عصر 
ترامپ 
برزیل 

2 اگوســت: کمپانی »اپل« در این روز با رســاندن ارزش ســهام خود به یک تریلیون دار نام خود 
را به عنوان اولین کمپانی غیردولتی که بیش از 1 تریلیون دار ارزش دارد، به ثبت رســاند. اما این 
شــادی تنها ســه ماه دوام آورد و این شــرکت عظیم، چوب جنگ تعرفه های ترامپ را خورد و در 
28 نوامبر ارزش آن به 839 میلیون دار ســقوط کرد. بافاصله پس از ســقوط اپل از این جایگاه، 
شرکت آمازون، با افزایش بهای سهام خود به بیش از یک تریلیون دار، عنوان شرکت غیردولتی 

یک تریلیون داری را از اپل ربود.

شادمانی 
گذرای 
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ë شبح مرگ در خانه بوش ها
ســال 2018 ســال مــرگ پیرتریــن زوج خانواده بــوش بود. 
17آوریــل باربــارا بــوش در ســن 92 ســالگی درگذشــت و 
30نوامبــر کمتــر از 9 ماه بعــد نیز جورج بوش پدر در ســن 
93ســالگی جان خود را از دســت داد. باربارا بوش مبارزه با 
بیسوادی بزرگساان را به عنوان هدف اصلی خود به عنوان 
بانوی اول کاخ سفید قرار داد و در این زمینه تاش بسیاری 
کــرد. اقدامــات او به عنوان یــک زن قدرتمند، تأثیــر زیادی 
بــر پســرش جــورج بوش کــه کمتر از یــک دهه بعــد از پدر 
رئیس جمهــوری امریــکا شــد، گذاشــت. بوش پســر دلیل 
انتصاب شمار زیادی زن در کابینه اش را مادرش می دانست 
و می گفــت باید به نصایــح زنان بــا اراده و قدرتمند، عمل 
کرد.  جورج هربرت واکر بوش نیز که نزدیک به 9 ماه بعد از 
باربارا درگذشت، از جمله رؤسای جمهوری امریکا بود که در 
دوران او جهان روزگار پر ماجرایی را از سر گذراند. او نخست 
نماینــده امریکا در ســازمان ملل و ســپس رئیس ســازمان 
ســیا شــد و ســپس رونالد ریگان او را به عنــوان معاون خود 
برگزید. سمتی که باعث شد راه او به سوی اتاق بیضی کاخ 

سفید هموار شود. او در دوران ریاست جمهوری اش جنگ 
خلیج فارس را آغاز کرد و ارتش صدام را از کویت به عقب 
راند اما مخالف ســرنگونی صدام به دســت پسرش جورج 
بوش در سال 2003 بود و اعتقاد داشت این کار هزینه های 
بســیاری برای نه فقط امریکا که جهان خواهد داشــت. وی 
در دوران ریاست جمهوری خود همچنین دستور عملیات 
نظامــی در پاناما و دســتگیری مانوئل نوریــه گا را صادر کرد 
و جهــان در دوره او شــاهد فروپاشــی شــوروی بــود. وی در 
سیاســت داخلی کشورش ناموفق بود و در دوره او امریکا با 
بیکاری شدیدی دست و پنجه نرم کرد و وضعیت اقتصادی 
نابسامانی داشت. همین ناکامی باعث شد او نتواند بیش از 

یک دوره ریاست جمهوری را در دست داشته باشد.
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14 آوریل: در پی حمله شــیمیایی به خان شــیخون، امریکا و غرب مدعی شــدند، این حمله توسط دولت سوریه 
انجــام شده اســت، ادعایــی که هرگــز به اثبات نرســید. با این حال ایــن بهانه دســتمایه ای بود بــرای امریکا تا با 
همکاری انگلیس و فرانســه اقدام به شــلیک 59 موشــک از روی ناوهای امریکایی در شــرق مدیترانه به ســمت 
پایگاه هوایی شــعیرات در اســتان حمص ســوریه کنــد. بر اثر این حمله بخــش بزرگی از این پایگاه ویران شــد و 
چندین نظامی و غیرنظامی نیز در این حمات جان باختند. این نخستین حمله یک جانبه امریکا علیه دولت 

سوریه از آغاز بحران سوریه بود.

 گنه

 مسگر 
شوشتری

2 اکتبر: جمال خاشــقجی از معدود روزنامه نگارانی بود که شــهرت او بعد از مرگش بیش از زمان حیاتش بود و به همان 
نســبت مرگ تأثیر گذاری داشــت. او بعد از ورود به ســاختمان کنســولگری عربســتان در اســتانبول به قتل رســید. دولت 
عربســتان در جریــان تحقیقات مربوط به این قتل بارها دســت به دروغگویی زد اما در نهایــت این قتل را به گردن برخی 
عناصر خودســر انداخت و 15 نفر را در ارتباط با این پرونده دســتگیر و برای آنها حکم هایی صادر کرد. قتل خاشــقجی بر 
روابط خارجی عربستان تأثیر بسیاری گذاشت که در نشست اقتصادی داووس صحرا و بایکوت آن آشکار بود. این قتل تأثیر 

مخربی بر وجهه محمد بن سلمان داشت.

قتل
 روزنامه 

نگار

11 اکتبر: با افزایش کشتار غیرنظامیان یمنی در حمات جنگنده های ائتاف عربستان و بویژه کشتار کودکان یمنی چه در 
حمات و چه به دلیل ســوءتغذیه و بیماری های ناشــی از جنگ بی امان عربســتان همچون وبا، سازمان ملل از عربستان 
ســعودی خواســت حمات مرگبار خود علیه اهداف غیرنظامی را متوقف کند. همزمان با طرح این درخواســت، کمیته 
حمایت از حقوق کودکان ســازمان ملل خبر داد، از زمان آغاز جنگ عربســتان علیه مردم یمن، هزار و 248 کودک کشته 

شده اند. این درحالی است که انتقادهای بسیاری درمورد به روز رسانی نشدن آمار کشته شدگان یمن وجود دارد.

بیداد 
گرسنگی
 در یمن

ـانه
یـــ

ورم
ـــا

خـ
ـانه

یـــ
ورم

ـــا
خـ

ـانه
یـــ

ورم
ـــا

خـ

A
P

A
P

eu
ro

ne
w

s

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

 سال بیست وچهارم  شماره 6959داستان جهان 
 پنجشنبه  6 دی 1397

 آغــاز صادرات نفت روســیه به چین با خط لوله 
نفتی سیبری که در حال احداث است.

 آغــاز بــه کار مجلــس نماینــدگان جدید 
امریکا با اکثریت دموکرات ها.

 تحلیف خایر بولسونارو، رئیس جمهوری 
جدید برزیل.

در علوم انسانی 
پیش بینی کاری نیست که 
بتوان به طور صددرصدی 
آن را انجام داد. با این 
حال از هم اکنون برخی 
وقایعی که قرار است 
سال 2019 رخ دهد، با 
توجه به تقویم سیاسی 
کشورها مشخص است. 
نگاهی داریم به مهم ترین 
رویدادهای جهان در سال 
آینده میادی:

نگاهی به
 وقایع مهم
2019

آوریل:ژانویه:

جوای:

سپتامبر:

اکتبر:

نوامبر:

دسامبر:

فوریه:

مارس:

مه:

ژوئن:

 انتخابــات ریاســت جمهــوری نیجریــه، 
محمــد بوهاری برای دومین دوره ریاســت 

جمهوری اش تاش می کند.
 برپایی مراسم اسکار.

 خــروج بریتانیــا از اتحادیــه اروپــا، طبــق 
تقویــم قرار اســت این اتفــاق در ماه مارس 
روی دهــد امــا بــا پیچیــده شــدن ماجــرای 

برگزیت هر اتفاقی برای آن ممکن است.
 انتخابات ریاست جمهوری اوکراین.

 انتخابات سراســری هند با مشارکت 900 میلیون 
نفر، به عنوان بزرگترین نماد دموکراسی در جهان.
 انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی اندونزی.

 پایــان امپراتوری اکیهیتو در ژاپن و آغاز امپراتوری 
پسرش ناروهیتو.

 پانصدمین ســالمرگ لئوناردو داوینچی، نقاش، 
پیکرتراش و مخترع ایتالیایی.
 انتخابات سراسری استرالیا.

 برپایی نشست گروه 20 در شهر اوزاکای ژاپن.

 پنجاهمین سالگرد قدم گذاشتن یک انسان )نیل 
آرمسترانگ( بر کره ماه.

 برپایی هفتاد و چهارمین نشست مجمع عمومی 
سازمان ملل.

 پایــان کار ژان کلود یونکر و ماریــو دراگی و برپایی 
انتخابات برای تعیین رئیس جدید کمیسیون اروپا 

و بانک مرکزی اروپا.
 انتخابات سراسری کانادا.

 برپایی نشست کشورهای حوزه پاسیفیک، اپک.



جدول روزنامه  دارای دو »شرح عادی و ویژه« است. در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از 
شرح ها را با مداد حل کرده و سپس با پاک کردن جواب شرح اول، به حل شرح دوم بپردازید. یک جـدول با دو شـرح

   افقي:
1 - شــاخه اي از زمين شناسي كه به بررسي آثار و بقاياي موجودات 

گذشته مي پردازد- جنبشي در فلسطين
2- ردياب- شهری در استان ايام- كام

3- درز- ميوه كركي- قضيه
4- جشنواره فيلم- بدل وضو- ايوان معروف

5- نابود كردن- كاستن- يك نوع سوءتغذيه كه در اثر كمبود تيامين بروز مي كند
6- گلزن سابق پرسپوليس- شب طواني- ضربه روحي

7- كشاورز- رفت و آمد- درياچه ای در استراليا
8- وسيله اي براي گوش كردن موزيك- يكي از گرانقيمت ترين مناطق تهران- طمأنينه

9- مخفف خوب- برچسب مجازي!- الك
10- رقص انگليسي- خالق حادثه درويشي- نقشه جغرافيا

11- غده فوق كليه- در مقام معني واژه آيد- بي قانون
12- مامت- عبادت و نيايش- پسوند شباهت

13- گوشه ها- متانت- روستايي در »پاوه«
14- مخفف نه از- ظالم- سنگيني قيمت ها

15- سرود- دستگاه نوار قلب

 عمودي:
1 - وســيله نقليــه قديمــي- مؤلــف 

امثال و حكم- چانه
2- ياقــوت- بــه پيشــاني مي بندند- 

ثقل
از  ناشــي  ســقف دار-  خرقــه-   -3

سرگشادش مي زند
4- پيدا كرد- خودرو ايراني- رامشي 

عهد ساساني
5- جنس خشن- طبقه اول اعداد- 

آسمان ها
6- نوعي نان- نخي در چراغ نفتي- 

سرراست
7- زن همنشــين- خط روشندان- 

گوزن ايراني
8- جيــران- گونــه اي پارچــه - نيــم 

صداي كاغ
و  متجــدد  كشــيش  ســاده دل-   -9

مترجم انجيل- سياره تير
تشــريفات  عاميانــه-  مســاوي   -10
مربوط به يك مراسم باشكوه- ميوه 

بهشتي
تشــديد  تصويرســازي   -11
مغناطيســي- فرمانبردار- زباني در 

برنامه نويسي
12- سرخ روشن با ته رنگ قهوه اي- 
ســنگ هاي  آب  از  مجموعــه اي 

مرجاني/جلبكي- از نزوات جوي
13- تكان- ورم عفوني در لثه- شهر 

آتشكده كاريان
روحــي-  بيمــار  كــردن-  اســير   -14

هادي الكتريسته
15- آب رســان- پشــت ســر هــم- 

گردآوري و تدوين

حل جدول ويژه شماره  6958

   افقي:
1 - اتوبيوگرافــي »نــادر ابراهيمــي«- جنــس برخــي از ظــروف 

آشپزخانه
2- مكمل آموزش- ميهمان ناخواسته- تعجب خانم ها
3- خانه كنار دريا- بي حد و حساب- در مثل برادر شغاله

4- نت يكي مانده به آخر- مدرن- بعد از شصت و نه!
5- ميداني در شمال تهران- محل اقامت موقت سپاهيان- ظرفيت شيميايي

6- قابله- معادل 36 اينچ- پيداكن!
7- نگارگري يا رسم- بي همنشين بودن- پسوند ساينده

8- خوشه برنج- نام كشوري آسيايي در ميان گازها- بريان و اشك ريزان بر  آتش
9- وي- معارفه- مواد مذاب آتشفشاني

10- برنامه فوتبالي سيما- پدر- واحد شمارش صابون
11- سرمايه گذاري در خدمت گردشگري- تشر زدن- آخرين لباس

12- باجه و گيشه- نظير- راه در لفظ شاعران
13- كشوري در شمال اروپا- يكي از اياات هند- لقب امراي عثماني

14- مساوي عامي- تجربه كردن- كاخي در فرانسه
15- جادوگر- بازيگر مرد فيلم خانوادگي و طنز »واي آمپول« )روي پرده سينماها(

 عمودي:
1 - ســفينه فضاپيمــا- هدف 

تيراندازي- زدني به بستني!
شــيريني  شــده-  2-برشــته 

كرمان- ديوار قلعه
3- حركــت كــرم- پختگي و 
بلوغ- دســتگاه قطع و وصل 

جريان برق در اتومبيل
4- سرزميني در قفقاز- جمع 

شيء- واحد پول بحرين
5- ســماق- مقروض- مرغ 

حق
6- جالب و جذاب- شــهری 

در هند- رنگ مو
7- شــهري در جنــوب غربي 
اراك- توبــه پذيرنده- آهنگر 

انقابي
8- كلمــه ســؤالي- پايتخت 

ائوس- درخت كنار
9- اتاق نمايشگاهي- خطاب 

بي ادب- مثل و مانند
10- تكيه دادن- بيرون آمدن 
بــا  از جايــي  مايعــي  يــا  آب 

فشار- از واجبات نماز
11- مهارت و تدبير- كشــوري 
در غــرب آفريقــاي مركــزي- 

نيم صداي سگ
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داستان یک رویداد

مامای بیمارستان، خیاِط کارگاه
ساعتی در کارگاه دختر جوان کارآفرين

حمید حاجی پور
گزارش نویس

كارگاه پر شده از صدای چرخ خياطی 
و  بـــرش خوردن پارچه. 12 زن مشـــغول 
كارنـــد. عـــده ای از آنهـــا لباس ورزشـــی 
می دوزند و چنـــد نفری هم برای يكی از 
كارخانه هـــای بزرگ معـــروف لباس كار 
می دوزند. اينجا يک كارگاه خياطی است 
در جنوب شـــهر تهـــران؛ منطقـــه ای  در 

حصار دو ريل آهن.
روی كاغـــذ آ-چهاری كـــه روی ديوار 
چســـبانده شـــده، اين جمله به چشـــم 
می خـــورد: »ســـاعت كار از 8 صبـــح تـــا 
17« البته وقتی كار باشد كه معمواً هم 
هســـت، زن ها می توانند تا ســـاعت 8-9 
شـــب كار كنند و بـــرای دوخـــت هر تكه 
لباس پول بيشتری بگيرند. شاغان اين 
كارگاه يا زنان سرپرست خانوارند يا برای 
كمک به همسران شـــان صبح تا غروب 
پـــای چرخ خياطی می نشـــينند و ردی از 

دوخت روی پارچه ها جا می گذارند.
مدير كارگاه، دختر 26 ســـاله ای است 
كـــه در حال گذراندن طـــرح برای گرفتن 
فوق ليســـانس مامايی اســـت. او شب ها 
در بيمارســـتان و در بخش زنان و زايمان 
كار می كنـــد و روزها هـــم در دو كارگاهی 
كه چند ســـال پيش راه انداخته، حسابی 
ســـرش به كار دوخت و دوز گرم اســـت و 
به قول خودش حاضر نيســـت لحظه ای 

از آن را با شغل ديگری عوض كند.
عاشـــق  می گويـــد  فقيـــری  مريـــم 
كارش اســـت، تنها تفريحش كار اســـت، 
می خواهـــد آنقدر پيشـــرفت كنـــد كه نه 

تنهـــا در ايـــران بلكه در كشـــورهای ديگر 
هم برنـــد معروفی شـــود. عقيـــده دارد 
خواســـته هايش بلندپروازانه اســـت ولی 

چيزی نيست كه نشود به آن رسيد.
كارگاه، پاركينگ ساختمانی است كه 
در جای پارک ماشين، چرخ های خياطی 
و زيگزاگ  دوز و ميز بزرگ برش و قفسه 
دوک هـــای رنگی نـــخ آن را به تصاحب 
خـــود درآورده اند. صـــدای چرخ ها حتی 
از بيرون پاركينگ هم شـــنيده می شوند. 
زن هـــا تند و تيـــز تكه پارچه هـــا را به هم 
می دوزنـــد. بـــاای ســـر هـــر كدام شـــان 
چراغی روشـــن اســـت تـــا بهتـــر ببينند. 
ســـاعت نزديک به 5 غروب اســـت ولی 
آنها همچنان پشـــت چرخ های خياطی 

نشسته اند و كار می كنند.
از  خياطـــی  كارگاه  صاحـــب  مريـــم، 
همه كم ســـن و ســـال تر به نظر می رسد؛ 
زن جوانی كه پشت بزرگترين ميز كارگاه 
ايســـتاده و در حـــال طراحی اســـت. اان 
متوجه می شـــوم كه چـــرا تلفن هايش را 
يكـــی در ميان جـــواب می دهد. ســـرش 
شـــلوغ اســـت و بدون اينكه وقت را تلف 
كنـــم، از او می خواهم  تا مصاحبه را آغاز 

كنيم.
انتخاب مريم فقيری برای مصاحبه 
بـــه خاطر دو دليـــل بود، يكـــی به خاطر 
اينكـــه او كار ســـختی را در پيـــش گرفتـــه  
و  كـــرده  راه انـــدازی  خياطـــی  2كارگاه  و 
بيـــش از 30زن سرپرســـت خانـــوار را در 
كارگاه هايش مشغول به كار كرده است و 
از سويی او يک ماماست و هيچ ارتباطی 

بين اين دو شغل وجود ندارد.
كار  وارد  چطـــور  اينكـــه  دربـــاره  او  از 

اينكـــه  از  می پرســـم  شـــده،  خياطـــی 
را  كاری  بودنـــد  راضـــی  خانـــواده اش 
پيـــش بگيرد كـــه هيچ ارتباطی با رشـــته 
تحصيلی اش نداشـــته و از طرفی بايد با 

كلی آدم سر و كله بزند.
»8 ســـال پيـــش كـــه رفتـــم دنبـــال 
خياطی، دانشجوی مامايی بودم. درس 
می خوانـــدم و از طرفی هـــم دنبال كاری 
می گشـــتم كه خرج خودم را دربياورم. از 
نوجوانی خياطی را دوســـت داشـــتم. به 
همين خاطر دنبال اين شـــغل رفتم. با 
پس  اندازی كـــه از طراحـــی لباس جمع 
كـــرده بـــودم، چـــرخ خياطـــی خريدم و 
كارگاه خيلی كوچكی در يكی از پاساژهای 
جمهوری اجاره كردم. ماهی يک ميليون 
اجـــاره می  دادم. اين پول برايم ســـنگين 
بود ولـــی به هر ترتيبی بود، اجاره را ســـر 

موقع می پرداختم.
اوايـــل كار، كســـی بـــه مـــن اطمينان 
نمی كـــرد ولـــی كم كم خـــودم را نشـــان 
دادم و آنقدر دســـتم فرز بود كه سفارش 
پشت ســـفارش آمد و يكی دو سال بعد 
دو چـــرخ و دو كارگر بـــه كارگاهم اضافه 
شـــد. خانواده ام، مخالفتی برای كار من 
در محيطی مردانه نداشتند و خوشحال 
بودند كـــه روی پـــای خودم ايســـتاده ام. 
من شـــغلی را انتخاب كـــردم كه نه تنها 
هيچ يـــک از اعضـــای خانـــواده ام بلكـــه 
فاميل و دوست و آشنا هم در اين زمينه 

فعاليت و سررشته ای نداشتند.«
مريم فقيری در حال حاضر 2 كارگاه 
خياطـــی دارد و بيـــش از 30 زن برايـــش 
كار می كننـــد. او درباره اداره اين كارگاه ها 
ســـال   4 از  را  كارگاه   2 »ايـــن  می گويـــد: 

پيـــش راه انداختـــه ام. 22 چرخ خياطی 
و چند زيگـــزاگ دوز دارم. بيشـــتر زنانی 
كه اينجا كار می كنند، ســـن و سال شان از 
من بيشتر است و اكثراً سرپرست خانوار 
هستند. مثًا يكی از همكارانم شوهرش 
كار  او  و  اســـت  كارتن خـــواب  و  معتـــاد 
می كند تـــا بچه هايـــش درس بخوانند و 
به جايی برســـند. يكی ديگر از همكارانم 
شـــوهرش در زندان اســـت و او بـــا كار در 
كارگاه خياطی، زندگی اش را ســـر پا نگه 
داشـــته و جزو بهترين همكارانم اســـت. 
بيشـــتر آدم هايی كه در ايـــن 2 كارگاه  كار 
می كننـــد، بـــه نوعـــی درگير مشـــكات 
اقتصادی شديدی هستند و نياز به توجه 

و حمايت دارند و من با وجود اينكه سرم 
خيلی شـــلوغ اســـت و گاهی كـــه به اين 
فكـــر می افتم  يكی از كارگاه ها را تعطيل 
كنم، وجود اين زنان اســـت كه منصرفم 

می كند.«
تلفـــن زن جوان زنگ می خـــورد. آن 
سوی خط زنی به مريم می گويد امشب 
كمی زودتر به بيمارستان بيايد و شيفت 
را تحويل بگيرد. او امشب بايد از ساعت 
8 شـــب تـــا 8 صبـــح در بخـــش زنـــان و 
زايمان بـــه زنانی كـــه به تازگـــی زايمان 

كرده اند، رسيدگی كند.
در  ديگـــرش  شـــغل  دربـــاره  او  از 
بيمارســـتان می پرســـم: »من يک شب 

درميان بيمارســـتان شـــيفت هستم و از 
طرفی هم طرح كارشناســـی ارشـــدم  را 
می گذرانم. عاشق اين كارم، وقتی باای 
ســـر مادرانی كه تـــازه زايمـــان كرده اند، 
می روم كلی انرژی می گيرم. هنگامی كه 
توی بيمارستان هستم كل فكر و تمركزم 
همانجاست و ديگر كاری با كارگاه ندارم 
چون می دانم كســـی كه جـــای خودم در 
كارگاه گذاشـــته ام، بخوبی از عهده كارها 

برمی آيد.«
اگر روزی به هر دليلی به بيمارستانی 
در يكـــی از شـــهرهای محـــروم منتقـــل 

بشوی، چه می كنی؟
»كارگاه  ها را به ســـركارگرم می سپرم 

مريم عقيده دارد زن ها نبايد خودشان را دست كم بگيرند. بايد به خودشان 
اعتماد كنند و با انگيزه و تاش، به هدفی كه دارند، برسند نه اينكه با 

نامايمتی و كوچک ترين شكستی پا پس بكشند و تسليم شوند

و مـــی روم. مـــن دوســـت دارم در هر دو 
شغلم به بهترين موفقيت ها دست پيدا 

كنم.«
به نظـــرت می توان ارتباطـــی بين دو 

شغلی كه انتخاب كرده ای، پيدا كرد؟
زير خنـــده می زند و جـــواب می دهد: 
»در واقع هيچ ارتباطی بين آنها نيســـت 
ولی عاقه زياد تنها فاكتور مشـــترک بين 
ايـــن دو كار اســـت. مـــن در بيمارســـتان 
يـــک ماما هســـتم و ســـعی می كنم جزو 
بهترين  ها باشـــم. بيرون بيمارستان هم 
طراح لباسم و كارگاه خياطی دارم و همه 
تاشـــم اين است كه بهترين كار را دست 

مشتری بدهم تا راضی باشد.«
بيـــن صحبت هايمـــان چنـــد نفـــر از 
خداحافظـــی  جـــوان  زن  از  خياط هـــا 
می كننـــد و چند نفر هـــم می مانند برای 
اضافه كار. هنوز نيمی از سفارشـــات يكی 
از فروشگاه های لباس ورزشی روی زمين 

مانده و بايد دوخته شوند.
فقيری از مشـــكات كارش می گويد. 

ران
:  ای

س  
عک

مثـــًا اينكـــه بـــا افزايـــش قيمـــت دار، 
قيمت پارچـــه خيلی باا رفـــت تا جايی 
كه سفارشات نصف شـــد و مزدی دوزی 
هـــم صرفـــی نـــدارد يـــا اينكه برخـــی از 
هم صنفی هايـــش می خواهنـــد هر طور 
شـــده جلـــوی پيشـــرفتش را بگيرنـــد. او 
می گويد: »من از كار خســـته نمی شـــوم. 
من در طول 24 ســـاعت گاهی 2ســـاعت 
هم اســـتراحت نمی كنم. باور كنيد حتی 
ســـفر هم نمی روم ولی اين گرانی  و سر و 
كله زدن با بازاری ها آدم را خسته و كافه 
می كند. ســـعی می كنـــم با ســـود پايين 
ســـفارش بگيرم تـــا زنانی كـــه پيش من 
كار می كننـــد، لقمه نانی بـــه خانه ببرند. 
با وجود اين، برخی از همكارانم ســـعی 
می كنند عرصـــه را برای من تنگ كنند و 
با چشم و هم چشـــمی جلوی پيشرفتم 

را بگيرند.«
زن جـــوان هميـــن طـــور كـــه از كار و 
برمی گـــردد  می گويـــد،  دغدغه هايـــش 
ســـمت ميز برشـــكاری و الگوی مقوايی 
را روی پارچه هايـــی كـــه روی هـــم تلنبار 
شـــده اند، می گذارد و بـــا صابون كوچكی 
الگويی را روی پارچه ها می كشـــد. بعد با 
اره مخصوص برش می دهد. او با دقت 
ايـــن كار را می كنـــد چـــرا كه يک اشـــتباه 

كوچک ضرر بزرگی به او وارد می كند.
نبايـــد  زن هـــا  دارد  عقيـــده  مريـــم 
خودشـــان را دســـت كم بگيرنـــد. بايد به 
خودشان اعتماد كنند و با انگيزه و تاش، 
بـــه هدفی كه دارند، برســـند نـــه اينكه با 
نامايمتی و كوچک ترين شكستی پا پس 

بكشند و تسليم شوند.
»من با پشـــتكار به اينجا رســـيده ام و 
می خواهم به بااتر از اينها برسم. وقتی 
شركت های بزرگ و برندهای معروف به 
من سفارش لباس می دهند، چه چيزی 
را می رســـاند؟ يعنی آنها بـــه يک دختر 
26ســـاله اعتماد كرده اند. پس می شـــود 
كارهای بزرگی كرد به شرطی كه انگيزه و 

پشتكار پشتش باشد.«
صـــدای چرخ هـــای خياطـــی  فضای 
كـــه  صدايـــی  گرفتـــه،   دربـــر  را  كارگاه 
ســـاعت ها تنها آهنگی اســـت كـــه زنان 
به آن گـــوش می دهند؛ زنانـــی كه با اين 

چرخ ها سرباايی زندگی را می پيمايند.
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خاطرات کودکی سه نسل
گفت وگوی »ایران« با بهرام شاه محمدلو درباره نکوداشت آقای حکایتی

نرگس عاشوری
خبرنگار

ë  فضــای کودکی بهرام شــاه محمدلو چطور 
بود که این چنیــن روزگارش با دنیای کودکی 

گره خورده است؟
آنچــه از کودکــی می توانم برایتــان نقل کنم 
دو نوع روایت اســت؛ شکل اول کودکی است 
کــه از درون درگیــرش هســتم و شــکل دوم 
تصویــری اســت که امروز با نــگاه از بیرون به 
آن کودک نقش می گیرد. در روایت نوع اول 
به طــور خاصه ایــن طور می توانــم برایتان 
بگویــم کــه اگرچه از نظــر اقتصــادی زندگی 
مرفهی نداشتیم و متعادل و متعارف بودیم 
اما هیچ لحظه دگرگون یا غلو شــده منفی از 
آن دوران به خاطر نمی آورم، همیشه همراه 
دوســتان و خانواده بودم و بخش عمده این 
دوران بــه بازی گذشــت از بازی هــای فردی، 
خانوادگی و فامیلی تا بازی با دوستاِن کوچه 
و محلــه و مدرســه و... در دل همین بازی ها 
غرق کشف و تجربه و دریافت توانمندی های 
خــودم بــودم. بــه مــوازات آن در روایت نوع 
دوم بچــه ای را می بینم که در همه عرصه  ها 
خودش را کشــف کــرده و اگر آموزشــی بوده 
آن را بــه تجربه و شــناخت شــخصی تبدیل 
کرده اســت. حتی بخش زیــادی از ابزار بازی 
را خودش یا به کمک چند تن از دوســتانش 
 ساخته. باز از بیرون که نگاه می کنم می بینم 
این اتفاق چقدر در شــکل گیری شــخصیت ، 
ارتقــای توانمندی هــا، تعــادل بدنی و رشــد 
ذهنی و خاقیت هایش تأثیر داشــته. بهرام 
کمتــر ســؤال می کــرد چون دوســت داشــت 

خودش آن را کشف کند.
 بنابرایــن بــا اعتمــاد بــه نفــس و متکــی بــر 
توانمندی ها و شعور و دانش خود مسائلش 
را حــل می کــرد. باز بــه درون این کــودک که 
نزدیک می شــوم می بینــم به خاطــر نیازی 
کــه بــه ارتباط  گیری داشــتم همیشــه ســراغ 
بچه هــا می رفتم و با انتخــاب آنها گروه های 
مختلــف فوتبال گل کوچک و گــروه بازی در 
محلــه تشــکیل مــی دادم. در ایــام تابســتان 
اغلــب دم غروب برنامه آرتیســت بازی مان 
گل می کرد و یک جور کار نمایشــی مثل دزد 
و پلیــس را انجام می دادیم. گاهی حتی تا 11 
و 12 شــب جلو در خانه مشغول بازی بودیم 
در  می کردیــم.  کشــف  جدیــد  بازی هــای  و 
مدرسه تاش می کردم به نوعی با معلمان 
و آدم بزرگ هــا ارتباطــات برقــرار کنــم. یک 
روز جمعی از طرف مدرســه برای حضور در 
برنامــه تلویزیونــی انتخاب شــد کــه من هم 
جــزو آنهــا بــودم. آن زمــان تلویزیــون ثابت 
پاسال بود که همه برنامه های تلویزیون را به 
صــورت زنده پخش می کــرد، بالطبع خودم 
امــکان تماشــای برنامــه را نداشــتم. آقــای 
دکتر محمــودی را کــه دقیق به خاطــر دارم 

ســؤالی مطــرح کرد و مــن داوطلبانه پاســخ 
دادم و خودنویســی نفیس جایزه گرفتم. به 
خاطر پخش زنده خودم برنامه را ندیدم اما 
معلمان و خانواده کــه برنامه را دیده بودند 
هر کــدام بــه نوعی تشــویق ام کردنــد. تمام 
اینهــا در برقراری ارتباط جمعی و اجتماعی 
مؤثر بود. بجز پیشاهنگی، حضور در کارهای 
جمعی و کمپ های مختلف را تجربه کردم. 
اصًا آدم گوشه گیری نبودم، حتی در همان 
سنین شعر می گفتم، ساز می زدم، در نهایت 
شاید مجموعه متنوع برقراری ارتباط با خود 
و دیگران بود که کمک کرد تا به تعبیر شــما 
بتوانم با آدم ها ارتباط برقرار کنم بخصوص 

با بچه ها.
ë  برنامه ســازان هم نسل شــما )دوره طایی 

برنامه سازی کودک( اگرچه اغلب مطالعات 
دقیــق روانشناســانه و رفتارشناســی کــودک 
از  صحیحــی  شــناخت  و  درک  امــا  ندارنــد 
مخاطــب و دنیــای کــودکان دارنــد. بــه نظر 
می آید این درک درست از دوران کودکی شان 

می آید و اینکه بچگی خوبی داشتند.
بلــه. البتــه ایــن نکتــه خیلــی مهــم اســت. 
توضیحــات دقیق مــن راجع بــه کودکی هم 
بــه نوعــی پاســخ بــه همیــن ســؤال بــود. در 
عیــن حال بــرای خود مــن از ســال اول ورود 
بــه دانشــکده هنرهــای زیبــا راهنمایی هــای 
غیرمســتقیم برخــی اســتادان هــم در ایــن 
زمینــه مؤثر بــود. یک بــار از اســتاد آریان پور 
درخواست کردم که چند کتاب برای مطالعه 
شخصی ام معرفی کند. از لیستی که پیشنهاد 
دادنــد برخی را تهیه کردم و بعضی را هم از 
کتابخانه دانشگاه امانت گرفتم. شروع کردم 
بــه مطالعه همزمان شــش هفــت کتاب در 
زمینه هــای مختلف از روانشناســی و تاریخ و 
جامعه شناســی تا ادبیات و رمان و شعر و... 
روش مطالعــه ام را که برای اســتاد آریان پور 
تعریف کردم کلی تشویق  شدم که چه روش 
شــاهکاری و ایــن را چه کســی به تو یــاد داده 
اســت. کســب اطاعــات همزمــان از زوایای 
مختلف باعث شد دو سه سال بعدتر حس 
کنم کــه یک جاهایی یــک چیزهایی ناگهان 
برایم روشــن می شــود مثــل مهره های یک 
پازل کــه همدیگــر را کامل می کننــد. عادت 
مطالعه همزمان چند کتاب همچنان باقی 
اســت و این حس کشــف کردن که بسیار هم 

لذت بخش است همچنان ادامه دارد.
ë  در دهــه اول انقــاب، تلویزیــون در حــوزه 

برنامه ســازی کــودک موفق بود امــا این روند 
متوقف شــد و حتی با ســیر نزولی مواجه شد. 
بســیاری از برنامه هــای آن روزهــا هنــوز برای 
مــردم جذاب اســت. آقــای حکایتــی پخش 
نمی شود اما ترانه اش را خیلی ها بلد هستند. 

در صحنه و تلویزیون داشتم. همچنین برای 
اولیــن بار تلــه تئاتر حرفه ای علمــی را برای 
تلویزیون اجرا کردم که از زمان تأیید طرح تا 
اجرا حدود 48 ساعت طول کشید. یک سال 
تمــام از ســال 59 تا 60، 8 الی 10 ســاعت به 
اتفاق خانم راضیه برومند )همسرم(، آقای 
ایرج طهماســب، آقای حمید جبلی، خانم 
فاطمــه معتمدآریــا و خانــم میتــرا فتحــی 

وپرنیان کار گروهی کردیم.
ë  همان طور که خودتان اشاره کردید کارهای 

زیادی در تلویزیون و تئاتر و سینما انجام دادید 
اما با آقای حکایتی در ذهــن خانواده ها باقی 
ماندیــد. ماندگار شــدن بــا آقــای حکایتی که 
قصه گوی خوبی اســت و در عین شخصیت 
جدی اش با نسل کودک بخوبی ارتباط برقرار 

کرده برای خودتان چه حسی دارد؟
صدها کار هم که انجام داده باشــی بااخره 

بعضی وقت ها احساس می کنم کمی بااتر از روی زمین 
راه می روم؛ مثل یک پر سبک می شوم؛ احساس آرامش و 

لذت بخشی است. همچنان که پـُرتر می شوم از این احساس، 
احساس وظیفه سنگین تری هم پیدا می کنم. هر صدایی که 

می شنوم، هر کامنتی که می خوانم و هر ابراز احساسات پاک و 
صادقانه ای که می بینم تلنگر تازه ای به ذهنم می رسد که چه 

کار باید کرد و چه می توان کرد

یکــی ماندگار می شــود. یــک اثر اســت که با 
اختاف شاخص تر می شــود. آقای حکایتی 
ارتباطــی صمیمانه و خالصانــه با مخاطب 
داشــت و پشــتوانه قــوی آن قصه گویــی بود. 
حــس پررمز و راز قصه و حکایت، داســتان و 
افسانه همیشه با ذات بشر ارتباط دارد. بشر 
ذاتاً دوست دارد آگاه شود، درک کند، بفهمد 
و از طرف دیگر  آگاه کند و باعث ادراک شود. 
وقتی بین این دو سو بر اساس همین ذوق و 
شوق ارتباط شکل بگیرد نتیجه اش می شود 

برنامه ای مثل »زیر گنبد کبود«.
ë  یکــی از ویژگی این کار که عموماً شــاخصه 

هســت  هــم  طایــی  دوره  همیــن  کارهــای 
موســیقی و ترانــه اســت. اغلــب برنامه هــا 
تیتراژ آغازین و پایانی دارد؛ خونه مادربزرگه، 
گنجشــکک اشــی مشــی، هادی و هــدی و...   . 
شــاخصه این نوع موســیقی این اســت که از 

ری
شه

 هم
س  : 

عک

عوامل در یکدســت شــدن کار هــم تأثیر 
داشــت. آقای حمید غامعلــی خواننده 
تیتــراژ اول و دوم بودنــد. شــعر  با دقت و 
حساســیت خاص ســروده شــد. اگر شعر 
با ظرافت و شــاخصه های خاص سروده 
دهقانیــار(  )بهــرام  آهنگســاز  نمی شــد 
بــه وجــد نمی آمــد و خاقیتــش بــه کار 
نمی افتاد. بهرام دهقانیار برجســته ترین 
آهنگســاز برای کودکان و نوجوانان اســت 
کــه همــه ابعــاد هســتی بچه هــا را خوب 
می شناسد. در نهایت خواننده هم همین 

طور.
ë  پخش آهنگ آقای حکایتی در بیســت 

و یکمیــن جشــنواره قصه گویی و مراســم 
تجلیــل شــما بازخــورد زیــادی در فضای 
شــبکه های  نبــود  در  داشــت.  مجــازی 
 70 و   60 دهــه  در  ارتباطــی  و  اجتماعــی 
ایــن جنــس بازخوردهــا را هــم دریافــت 

می کردید.
تلویزیون مرکز تحقیق و پژوهش داشــت 
کــه یــک شــاخه اش آرا و افــکار و نظرات 
مخاطبان را از طریق تلفن و نامه دریافت 
می کرد. مدام نظرات مخاطبان دریافت 
و در تولیــد برنامه هــا اعمــال می شــد. در 
بخــش زیــادی از کامنت هایی کــه بعد از 
ایــن برنامــه دریافت کــردم عنوان شــده 
بود که با دیدن این تصاویر گریه مفصلی 
کرده انــد. ایــن احساســات برایــم خیلــی 
ارزشمند است؛ اینکه نسلی که امثال من 
بــرای آنها برنامه ســاخته احســاس کنند 
کــه چیزهایی داشــتند که امروز خأشــان 
احســاس می شــود. اکثر آن بچه ها امروز 
در میانســالی هســتند، دلم نمی آید واژه 
میانســالی را بــرای آنها بــه کار ببرم برای 
مــن همــان کــودکان دیــروز هســتند. بــا 
ایــن کامنت هــا حس می کنم این دســت 
برنامه ها جای خیلی چیزها را برایشان پر 
کرده بود که این چنین با حسرتی شیرین 
خاطــرات ایــام گذشــته برایشــان تداعی 
می شــود. این ابراز احساســات هم برایم 
ارزشمند بود و هم مرا به فکر واداشت که 

برای آنها چه کار می توان کرد.
ë  در صحبت هایتان بارهــا عنوان کردید 

که همیشــه در حال کشــف و یافتن راه  تازه 
هستید. این حس مسلماً آنقدر قدرت دارد 
کــه بتواند در رقابت بــا تکنولوژی های روز 
دنیا در جــذب مخاطــب حداقــل بازنده 
میدان نباشــد. دلیل غیبت شــما و نســل 
شــما در برنامه ســازی های امروز تلویزیون 
چیســت؟ چرا ســاخت »زیر گنبد کبود« 

ادامه پیدا نکرد؟
ســؤال شــما سال هاســت که ذهــن من را 
درگیر کرده. نمی دانم، دوستان تلویزیون 
غافل هســتند یا اینکــه اصًا این نســل را 
دوســت ندارنــد و انگیــزه ای بــرای کار بــا 
آنهــا ندارنــد. البته یکبار خیزی برداشــته 
طرحــی  تلویزیــون  پیشــنهاد  بــا  و  شــد 
جذاب و شــیرین را آماده کــردم. در گروه 
کــودک تصویــب شــد و فرم های بــرآورد 
را بــه مــن دادند تا به عنــوان تهیه کننده و 
کارگردان همه چیز روشــن اعام شود اما 
در نهایت پاسخ شــان این بــود که بودجه 
نداریــم. به من می گویند اسپانســر بیاور. 
اگر می خواســتم دنبال اسپانســر بروم که 
به تلویزیون نمی آمدم. بعد هم شما من 
را دعــوت کرده ایــد، اگرچه کــه بودجه در 
تلویزیون هم هست و هم نیست! متولیان 
تلویزیــون نبایــد تمام ارزش هــا را به یک 
ســمت ســوق بدهنــد. از یکجانبه نگــری 
و تــک بعــدی بــودن بیــرون بیاییــم و به 
تنــوع ســایق احتــرام بگذاریــم. انســان 
چنــد بعدی را به تــک بعد تبدیل نکنیم 
یــا اجــازه بدهیــم آدم هــای تــک بعــدی 
در ابعاد مختلف رشــد کننــد. پایه گذاری 
میســر  و  ممکــن  کودکــی  در  امــر  ایــن 
اســت. متولیان تلویزیون طــوری برخورد 
می کننــد که انــگار انســان های جداافتاده 
در جغرافیایــی عجیــب غریــب هســتیم 
درحالی که همه مال یک مملکتیم، باید 
بتوانیم حس های زیباشناســی و تخیل را 

در بچه ها تقویت کنیم.
ë  نســل ما و کودکی ما به شما و جمعی که 

به نوعی به خانــواده برومند پیوند خورده 
از بهــرام شــاه محمدلو و داود رشــیدی که 
از چنین تیمــی برای برنامه ســازی کودک 
دعوت بــه کار می کند تا خانم هــا مرضیه، 
راضیــه و احتــرام برومند مدیون اســت. 
هنوز هم با دیدن شــما حــال دلمان خوب 
برایمــان  اینکــه  از  فــارغ  چــون  می شــود 
خاطــره ســاختید کــودک درونتــان بزرگ 
نشــده و فعال اســت. این ارتبــاط متقابل 
و دوطرفه اســت و حال خودتــان هم ابد 

خوب است.
خیلی. خیلی! بعضی وقت ها احســاس 
راه  زمیــن  از روی  بااتــر  می کنــم کمــی 
مــی روم؛ مثــل یــک پر ســبک می شــوم؛ 
احســاس بســیار پرآرامش و لذت بخشی 
است. همچنان که پـُــرتر می شــوم از این 
احساس، احســاس وظیفه ســنگین تری 
هم پیدا می کنم. هر صدایی که می شنوم، 
هــر کامنتــی کــه می خوانــم و هــر ابــراز 
احساسات پاک و صادقانه ای که می بینم 
تلنگر تازه ای به ذهنم می رسد که چه کار 

باید کرد و چه می توان کرد.

برخی صداها، تصاویر و آواهای موســیقی چنان در تار و پود ذهن و روح تنیده می شــود 
که یک تلنگر کوچک از آنها معجونی می ســازد برای ســفر به  زمان و شکستن قید زمان 
و مکان. آنچه شــامگاه پنجشنبه 29 آذرماه در ســالن مرکز آفرینش های فرهنگی هنری 
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان اتفاق افتاد از همین دست تلنگرها بود. پخش 
موسیقی تیتراژ یک برنامه کافی بود تا خاطرات سه نسل هوایی بخورد، اوقات مشترک 
شــان را بــه یاد بیاورنــد و همدیگر را پیــدا کنند »زیر گنبد کبــود« و جلوی قابــی که آقای 
حکایتی با شالی تیره بر گردن آن سو ایستاده بود تا برایشان قصه بخواند از کتابی که قد و 
قواره اش دلخوش شان می کرد حکایت هایش حاا حااها ته نمی کشد. مراسم، مراسم 
بزرگداشــت بهرام شــاه محمدلــو بودوخاطرش چنان پــر وجود و جان دار که دســت 
کودک درون حاضران در مراسم را بگیرد و بلند کند تا همه یکصدا »آقای حکایتی، اسم 
قصه گوی ماست« را بخوانند. دقایقی از برگزاری مراسم نگذشته، تصاویر آن در فضای 
مجازی بازنشــر می شود و جان گرفتن حسی مشــترک فضای همدانه ای را در پست ها 
و کامنت های مربوطه شــکل می دهد. خاطرات شــیرین حســرت بار آن دوران به جای 
خالی قصه گویی آقای حکایتی برای کودکان امروز ختم می شــود. سؤالی که بهرام شاه 
محمدلو می گوید سال هاست ذهن خودش را هم مشــغول کرده. با او در این باره و آن 

شب خاطره ساز گفت وگو کرده ایم که در ادامه می خوانید.

ســریال های آن دوران هــم مثــاً »آرایشــگاه 
زیبا« در پخش چندباره  مخاطب دارد. دلیل 
ایــن تفــاوت به نظــر شــما از دیــدگاه مدیران 

نشأت می گیرد یا نسل برنامه سازان؟
چطــور ایــن ســؤال شــما را پاســخ بدهم که 
حمــل بــر تعریــف نشــود. بــه اعتقــاد مــن 
پایه هــای اصلــی ایــن جریــان بــه ســال 48 
بازمی گــردد. ســال 48 که مــا وارد دانشــگاه 
جــذب  بــرای  زمانــی  محدودیــت  شــدیم 
دانشــجو اعمال شــد و تحت هیچ شرایطی 
افــراد بــاای 25 ســال پذیرفته نمی شــدند. 
طبیعی بود که با فضای جوان خاق جریان 
دیگــری رقــم بخــورد. ایــن جریــان در همه 

رشته های هنری اتفاق افتاد.
 در موســیقی چهره هــای نازنیــن و خاقــی 
مثــل مرحوم لطفــی، مرحــوم مشــکاتیان، 
حســین علیزاده عزیز که الهی برقرار باشند 
و پایدار و... هم جزو ورودی های همین سال 
بودند. از طرفی کانون پرورش فکری کودکان 
هــم شــروع کرد بــه کامل کــردن خــودش و 
فضــای  رشــته  های مختلــف در  گنجانــدن 
حرفــه ای و اداری اش. ســال55 گروه 5 نفره 
مــا یعنی مــن، مرضیه برومنــد، رضا بابک، 
سوســن فرخ نیا و علیرضا هدایی مرکز تئاتر 
کانون پرورش فکری را راه اندازی کردیم. هر 
5 نفر همکاســی بودیم و ورودی ســال 48. 
از یک سو دانشکده و از طرف دیگر تجربیات 
فوق العــاده تــازه در عرصــه تئاتــر کــودک و 
نوجوان را شــروع کردیم به ساختن و خاقه 
عمــل کــردن و در عرصه هــای تــازه جهانی 
پاگذاشــتن. ســال 52 تمــام کتابخانه هــای 
تهران را بین تیم 5 نفره مان تقسیم کردیم و 
برای بچه ها هفته ای یک جلسه کاس تئاتر 
گذاشتیم. چند ماه بعد فکر کردیم که چطور 
این اتفاق را در سراسر ایران تعمیم بدهیم. 
از دانشــجویان رشته تئاتر دانشکده هنرهای 
زیبا و دانشکده هنرهای دراماتیک که تمایل 
داشــتند روزهای آخر هفته به شهرســتان ها 
برونــد دعوت به همــکاری کردیــم و پس از 
برگــزاری چنــد کارگاه آموزشــی و پرداخــت 
کمک هزینه آموزشــی به آنها، این کاس ها 
توســط آنهــا در شهرســتان ها برگزار شــد. با 
این اتفاق تجربیات دانشــجویی و تجربیات 
فشــرده گروه حرفــه ای مرکز تئاتــر کانون به 
سراسر کشور منتقل شد. بسیاری از دوستان 
کاس هــای  همیــن  در  هنرمنــد  برجســته 
کتابخانه هــای کانون عضو بودنــد. در کانون 
در قالب تئاتر ســیار یــا پرتابل برای اولین بار 
با ســفر به سراســر ایران در پارک هــا و مراکز 
تربیتی، در بیمارستان و... تئاتر اجرا کردیم. 
ســال 51 و 52 در مدرســه نابینایان کن برای 
نابیناها کاس تئاتر برگزار کردم و تجربیات 
فوق العــاده ای از ایــن طریــق کســب کردم. 
چند ســال بعد بنابر دایلی ارتباط این گروه 
5 نفره با کانون قطع شــد همزمان شادروان 
داود رشــیدی عزیــز کــه مدیــر بخــش واحد 
نمایش تلویزیون بود با آقای قطبی صحبت 
کردنــد تا تجربــه این 5 نفر بمانــد و کامل تر 
شــود. بــا دعــوت آقــای قطبی مــا بــه واحد 
نمایــش تلویزیون آمدیــم و به عنوان بازیگر 
استخدام شــدیم. ماحصل تجربیات این 5 
نفر شــد تولید تله تئاتر و ســریال داســتانی و 
جنگ های نمایشی برای کودک و نوجوان. تا 
آن زمان تلویزیون هیچ کدام از این برنامه ها 
را نداشــت. پــس از مدتــی مرضیــه برومنــد 
بیشــتر بــه کار عروســکی گرایــش پیــدا کرد. 
خانــم فرخ نیا و آقای هدایــی از ایران رفتند. 
من به تجربیات خاص خود مشــغول شدم 
و در عرصــه تئاتر بدا هه ســازی چندین اجرا 

جنس کودک اســت. هم نســان من برنامه 
کودک را با دکورش، با موســیقی  و ترانه اش و 
صداهای دوست داشتنی به خاطر می آورند؛ 
این نشــان می دهد که روی تمام مسائل نگاه 

کارشناسانه شده است.
یــا  مــا  دوره  آن  برنامه هــای  اکثــر  در  بلــه، 
کارگردان بودیم یا تهیه کننده، یعنی به تولید 
و ســاخت و پرداخــت برنامــه احاطــه کامل 
داشــتیم. »زیــر گنبد کبــود« را مــن به عنوان 
تهیه کننــده طراحــی کــردم. در ســری اول از 
آقای ایرج طهماســب درخواســت کردم که 
کارگردانی و نویسندگی کار را برعهده بگیرد. 
در دو ســری بعدی خانــم راضیه برومند کار 
نــگارش را انجــام دادنــد و تمــام همــکاران 
ایــن مجموعه آدم هایــی صاحب خاقیت، 
تجربــه و روحیــه جوانی بودند. سنشــان هم 
اگر باا بود روحیه جوانی داشــتند. یکدستی 
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اصالت و محبوبیت زمانش بود که به خودمان یادآوری کنیم حال خوب را
انتشــار تصاویری پراحســاس و وجــد برانگیز از مراســم 
تقدیر از بهرام شاه محمدلو در یک جشنواره، توجه اهالی 
رسانه و مردم را به این بازیگر و کارگردان تئاتر جلب کرد. 
برای ما او هنوز همان آقای حکایتی مهربانی است که با 
صدایی گرم و دلنشــین، پنجره هــای دنیای خیال، قصه 
و نمایــش را بــه رویمان می گشــود. دیدن چهــره اش که 
نشانه های گذر ایام را دارد، تداعی کننده همه لحظه های 
جادویی اســت که به قــاب تلویزیون خیره می شــدیم تا 
برایمــان قصــه بگوید. جالب اســت که شــاه محمدلو با 
این شــخصیت به یاد بســیاری از ایرانیان مانــده. با یک 
تک نقش آنهم در برنامه کودک و مثًا نه با »آرایشــگاه 
زیبــا« و نــه بــا »گرگ ها« )کــه در هــر دو نقش هایی ویژه 
داشــت( رفتــار توأم بــا وقار و آرامــش او در آن مراســم را 
می شــود محصول یک ســلیقه و ســبک زندگی دانست 
کــه در بعضی از بازیگران ســال های دور می توان ســراغ 
گرفــت و ایــن روزها نایاب شــده اســت. رفتاری نه از ســر 
»نمایشــگری« و برای جلب توجه که کامًا درونی شــده 
و طبیعی. این ســلوک باعث شده بازیگری که خاستگاه 
تئاتری دارد، پرکار هم نیست و قاعدتاً باید کمتر شناخته 
شود، دو دهه محبوب بماند و نام و خاطره اش مخدوش 
نشــود.در دهــه 70 مــا و بهــرام شــاه محمدلو هم محلی 

بودیم، او آن سال ها بازیگری شناخته شده بود. خواهرم 
کاس اول راهنمایــی بــود و معلــم از بچه هــا خواســته 
بــود، یک مصاحبه واقعی بــرای زنگ انشــا آماده کنند. 
من و خواهرم، دوســت داشــتیم با یک ســتاره مصاحبه 
کنیم، گزینــه اول و آخر، آقای حکایتی بــود. در آن روزها 
که دسترســی بــه بازیگرها ســخت و پیــدا کردن شــماره 
تلفن شان دشوار بود، با جســت و جوهای فراوان بااخره 
شماره منزل او را یافتیم و تماس گرفتیم. امیدمان برای 
اینکه شاه محمدلو پیشنهاد گفت و گو را بپذیرد اندک بود، 
اما او با خوشرویی پذیرفت و خواهرم مثل یک خبرنگار 
حرفــه ای به منزل آنها رفت و مصاحبه انجام شــد. این 
خاطره شــیرین همیشــه با ما باقی ماند، بیشتر از طعم 

نمره 20 برای یک مصاحبه کامًا واقعی.
می توانید تصور کنید کدام یک از ستاره های امروز سینما 
و تئاتر حاضر اســت وقتش را به یک دانش آموز بدهد تا 
با او مصاحبه کند؟ اصالت بخشــی از شــخصیت بهرام 
شــاه محمدلو اســت، او دانش و تواضع را بازی نمی کند، 
به همین دلیل ثمره این سبک زندگی، محبوبیتی است 
که با مدام دیده شــدن و نمایشــگری به وجود نیامده. او 
در قلــب مــا ایرانیــان، در قلب مردمی که تشــنه احترام 

هستند، زندگی می کند. بهار زندگی اش مستدام.

ایــده  کــه  تابســتان  ابتدایــی  روزهــای  همــان  از 
نکوداشت »بهرام شاه محمدلو« به عنوان یکی از 
مهمترین چهره های قصه گویی مطرح شد، ذوق 

شب نکوداشت اش را داشتم.
این که قرار اســت بــرای تکریم کســی برنامه ریزی 
و  مــن  خاطــرات  از  مهمــی  بخــش  کــه  کنیــم 

هم نسان من است؛ »آقای حکایتی«
این جور نکوداشــت برپا کردن، فقط نکوداشــت به 
معنــای رایجش نیســت. بلکــه همزمان یــادآوری 
این نکته اســت که نوســتالژی با آه کشــیدن و لبخند 
حســرت بــار زدن بی معناســت و بــه جایــش بایــد 
بلند شــد و کاری کرد. خاطره بــازی کرد. کیف کرد از 
ثانیه هایش. کاری که ما به نمایندگی از همه آنهایی 
کــه با »آقای حکایتی« خاطره داشــتند کردیم. برای 
همیــن مهمترین بخش اختتامیه، حداقل برای من 
بــه عنوان دبیر اجرایی و کارگــردان اختتامیه، همین 
جــا بــود، ایــده اولــی را مطرح کــردم و همه پــای کار 

بودند. 
همــه عاشــقانه پــای ایــن ایــده ایســتادند تــا تهش. 
تــا همانجایــی کــه محمد ســلوکی قرار شــد از مردم 
بخواهد که همکاری کنند. با ما یکصدا ترانه معروف 

»زیــر گنبــد کبــود« را بخواننــد. بــدون این کــه جناب 
مستطاب »شاه محمدلو« خبر داشته باشند. بدتر از 
هــر لحظه ای نگران درآمدن این لحظه بودم، جایی 
که فقط باید همه به دلشان می افتاد که این کار، این 
بلند شــدن و خواندن و دســت زدن باهم، ادای دین 

به کودکی مان است. همین.
حتمًا در ویدئوها دیدید که چطور به دلشــان افتاد. 
چطــور همــه یکصــدا »آقــای حکایتی، اســم قصه 
گــوی ماســت« را خواندنــد. بعضی هــا با چشــمان 
خیس و بعضی ها هم بی حس و حال سر جایشان 
نشســتند و ژست بزرگســالی گرفتند و با ما، با همه 
ما 500 نفر دیگر کودکی نکردند. عیش نکردند. در 
این لحظــه تاریخی که پاسداشــت کودکی مان بود 

لذت نبردند.
نکوداشــت آقــای حکایتــی انــگار بایــد اآن اتفــاق 
و  دلمشــغولی ها  ایــن  وســط  درســت  می افتــاد. 
خبرهــای بــد. انــگار زمانــش بــود کــه بــه خودمان 
یادآوری کنیم حال خوب را. تشویق حس خوب را. 
تکریم آدم های حســابی زندگی مان را. وســط این 
اوضــاع، آقــای حکایتی مــا را برد بــه دورانی که  ای 
کاش قدرش را می دانستیم. به دوران ای  کاش ها.

داستان فرهنگی



باید به اطاع تان برســانم که حرارت این 
دستگاه به اندازه ای مطبوع و لذت بخش 
است که من هرگز وسیله ای به این مفیدی 
برای مبارزه با سرمای زمستان ندیده ام و 
قصــد دارم موقــع مراجعــت بــه ایتالیــا 
دســتور دهــم نمونه هایــی از آن بســازند. 

کســی که اصًا طالب حــرارت داخلی زیر 
روپــوش چهار پایه نیســت، می تواند روی 
تشــک بنشــیند و روپــوش را جلــوی خود 
پاییــن بینــدازد و در ایــن صــورت فقــط از 

هوای نسبتاً گرم اتاق استفاده کند. 
برای روشــن کــردن تنور و دمیــدن در آن 
کانال کوچکی از پایین تنور شروع می شود 
و بــه طــور مایــل بــاا می آید تــا در نقطه 
دورتــری بــه کــف اتــاق برســد و در آنجــا 
بــه دریچه ای منتهی می شــود کــه گاهی 
مطابــق قطــر کانــال و گاه بزرگ تــر از آن 
اســت و روی آن را با ســنگی که به همان 
اندازه تراشیده شده است، می پوشانند.... 
روی این کوره ها غذا می پزند و با گذاشتن 
یــک ورقه آهنــی پایه کوتــاه روی آن، نان 

نیز تهیه می کنند. 
به این طریق که ورقه نازک و گرد خمیر را 
روی صفحه آهنی قرار می دهند و در یک 
چشــم بر هم زدن نان پخته می شــود اما 
در جاهایی...که نان قطورتر اســت و برای 
پختن احتیاج به حرارت زیادتری دارد، آن 

را در داخل تنور قرار می دهند.
سفرنامه پیترو داواله - ترجمه شعاع الدین 

شفا، صص: 13-14

میــرزا صالح شــیرازی 
مشــهور به مهندس از 
اهالی کازرون در ســال 
۱۲۳۰ هجــری قمــری 
کــه  میــادی   ۱۸۱۵  -
مقارن با اواسط دوران 
فتحعلیشاه  سلطنت 
قاجار بود برای تحصیل به فرنگ فرستاده 
شــد. عباس میــرزا ولیعهد فتحعلیشــاه 
پس از شروع دور اول جنگ با روس بیش 
از پیش به اهمیت علوم و فنون جدید پی 
برد و با تشویق و تحریک وزیر عالم و آگاه 
خود میرزاعیسی قائم مقام اول تصمیم 
به اعزام جوانــان ایرانی برای تحصیل به 

فرنگ گرفت.
میــرزا صالــح بــه همــراه چهار نفــر دیگر 
کــه بــرای تحصیل علــوم توپخانــه، طب 
و شــیمی، مهندســی و قفل و کلید ســازی 
دوم  گــروه  جــزو  می رفتنــد،  فرنــگ  بــه 
اعزامی بود و بــرای تحصیل زبان اتین و 
انگلیســی از راه روســیه به انگلستان رفت 
تا پس از بازگشــت، مترجم رسمی دولت 
بشــود. پیش از ایــن نیز میرزا بابا افشــار و 
میرزامحمدکاظــم بــرای آموختن طب و 
داروسازی و نقشه کشی به انگلستان رفته 

بودند.
امــا شــهرت میرزاصالح بیــش از هر چیز 
بــه انتشــار روزنامــه کاغــذ اخبــار در ســال 
۱۲۵۳ برمــی گــردد و او را می تــوان اولین 
روزنامه نــگار و پایه گــذار صنعــت چــاپ 
در ایــران دانســت. او بــه روایت ســفرنامه 
خویش، در لندن در باسمه خانه فن چاپ 

و مرکب سازی را آموخته بود.
ســفرنامه او کــه به نام گزارش ســفر میرزا 
صالح شیرازی منتشر شده و شرح سفر وی 
از طریــق خاک روس به اروپا و انگلســتان 
اســت حاوی اطاعــات مفصــل و جالب 
توجهــی در زمینه هایــی مختلف اســت و 
گوشــه ای از اوضــاع و احــوال اجتماعــی و 
فرهنگــی و علمی این کشــورها در ابتدای 

قرن نوزدهم را به تصویر می کشد.
بــا توجه بــه نبــود بیمارســتان و امکانات 
درمانــی عمومــی در آن دوران در ایــران، 
وجود ایــن امکانــات در شــهرها و وایات 
خــاص  توجــه  مــورد  انگلیــس،  و  روس 
میرزاصالح قرار گرفته بود. او در سفرنامه 
خــود از عبــارت دارالشــفا بــرای توصیف 

بیمارستان ها استفاده کرده است.
در سال های آغازین قرن نوزدهم میادی 
هر چند تعــدادی طبیب فرنگی همراه با 
هیأت هــای اعزامی به دربار فتحعلیشــاه 
قاجــار بــه ایــران آمــده بودنــد امــا طــب 
تنهــا به صــورت ســنتی در ایــران معمول 
بــود و افــرادی بر اثــر تجربــه و طبیبانی با 
آموخته هایــی ســنتی از طــب قدیمــه به 
طبابــت و درمان مــردم مشــغول بودند. 
امور درمانی در منزل اطبا و بستر بیماران 
انجام می شد و چیزی شبیه بیمارستان در 

ایران ابتدای دوره قاجار وجود نداشت.
میــرزا صالــح در اوقــات توقف در مســکو 
در توصیف یک بیمارســتان چنین نوشته 
اســت: »از جمله ابنیه مسکو دارالشفایی 
بــوده  روس  ســلطانه  آن  بانــی  اســت 
اهــل شــهر محضــا ه  را  اخراجــات آن 
می دهنــد، پنجاه و شــش ســال اســت که 
آنجــا را بنیــاد کرده انــد و در آنجــا اطفــال 
بی پدر را نیز تربیت می کنند... یک سمت 
آن خانــه به جهــت بیمــاران و فقرایی که 
غریب یا بومی هر مذهبــی دارد مضایقه 
نیســت.به محض اینکه به دارالشفا رفته 
طبیــب و رختخــواب و خدمتگــزار و دوا 
و ســایر ضروریــات به جهت آنهــا حاضر 

است.«)ص۸۹(
و شــرحی هم از یک بیمارســتان روانی در 
آن شهر دارد: »...و خانه دیگری هست که 
او را خانه دیوانگان می گویند. خانه مزبور 
خانه بزرگی است زیاده از صد اتاق بزرگ 
دارد و خدمــه چنــد دارد هــر کــه را عقــل 
زایل شــود یا بکلی دیوانه گردد و به علت 
نقص عقــل آزار به مردم خواهــد داد، به 
خانه مزبور برده خوراک و جامه آن مادام 
حیــات حاضر اســت. اگــر در ایــن ضمن 
خدا شفایی داد او را امتحان نموده بیرون 
می فرســتند واا در آنجــا او را نگاه داشــته 
طبیــب و دوا و خدمــه بــه قــدر ضــرورت 

دارند.«)ص۹۱(
در شهر سن پترزبورگ که آن را »پطربورغ« 
می نامد، بیمارستانی بزرگ و مجهز دیده 
است که در آن داروساز و به قول او »عطار 
دواســاز« هم مشــغول به کار بوده اســت: 
»از جمله بناهای دیگر دارالشفای بزرگی 
است که چهار نفر از اطبای صاحب فهم 
و یــازده نفــر از اطبــای زیردســت آنهــا در 
دارالشــفای مزبــور اینقطــع مشــغول به 

معالجه بیماران هستند. هرکس...اعم از 
غریب و بومی یا سالدات و غیره به محض 
اینکــه خود را به دارالشــفا رســانیده منزل 
خوابی به آن داده خدمه آنجا مشغول به 
خدمت او شده و اطبا به معالجه پرداخته 

و خوراک حاضر کرده به او می خورانند.
... و در اصــل دارالشــفا اتاق بزرگی اســت. 
عطــاران در آنجــا مشــغول بــه دواســازی 
طبیــب  هرچــه  را  آن  دوای  هســتند. 
نســخه نویســد در آنجا حاضر کــرده به او 
می رسانند اخراجات دارالشــفا مزبور را از 

سرکار پادشاهی می دهند.« )ص۱۲۵(
بجــز  شــهر  آن  در  می رســد  نظــر  بــه 
بودجــه  کــه  حکومتــی  بیمارســتان های 
دولتی داشــته و به قول مؤلف »اخراجات 
از ســرکار پادشاهی« می گرفته اند بعضی 
نیز به صورت خصوصی اداره می شده اند:

چنــد  می شــود  مذکــور  کــه  قــراری  »از 
دارالشــفای دیگر به این نســق ساخته اند.

تجار شهر از خود به آنها اخراجات رسانیده 
کــه هر کــس ناخوش شــود و خود متکفل 
احوال خود قادر نبوده باشــد در آنجا رفته 
مادامی که اثری از ناخوشی آن باقی است 

در دارالشفا می ماند.«)ص۱۲۶(
گویا بیشــتر این بیمارســتان ها چون امروز 
بجز درمــان در حوزه آموزش و تحقیقات 
پزشــکی نیز نقــش داشــته اند: »مدرســه 
و  بــه علــم طبابــت  دیگــر مخصوصــی 
جراحــی و دواســازی و متعلقــات آن در 
پطربــورغ بنیــاد کرده کــه در علــوم مزبور 

ماهر شوند.«)ص۱۴۶(
میرزا صالح در بخشــی دیگــر جزئیاتی را 
نیز در این مورد بیان می کند: »چنانچه در 
این ضمن هریک از آنها فوت شود اطبای 
مزبور شــکم او را شکافته ماحظه احشا و 
امعــای او نموده تجربــه حاصل می کنند 
کــه چه ناخوشــی داشــته. آیــا در معالجه 
آن خطایــی رفته یا نــه. مثًا در دارالشــفا 
شــخصی ناخوشــی صعبی داشــته همه 
اطبای دارالشــفا جمع شــده اواً عامات 
ناخوشــی او را ماحظه نموده ثانیاً غذای 
او را ماحظــه نموده البتــه بااخره متفق 
اللفــظ تعییــن ناخوشــی او را نمــوده بــه 
مصلحــت یکدیگــر معالجــه و درمانی او 
را نمــوده فرضــاً شــخص مزبــور را مرگ 
عــارض شــده اطبــای مزبــور جمع شــده 
اعضــای ناخــوش او را شــکافته امتحــان 

نمــوده چنانچــه خطایــی در ماحظه آن 
نموده اند من بعد بیشتر سعی و احتیاط 
در درمان و معالجه می کنند و در صورتی 
کــه ناخوشــی او معالجه پذیر نبــوده ایضاً 
تجربــه بجهت آنها حاصل می شــود و در 
هــر حــال در دارالشــفای مزبــور در تجربه 
مشغول هستند. اسامی افرادی که داخل 
در دارالشــفا شــده و مــدت بســتری بودن 
آن و نام ناخوشــی او را در دفاتر خود ثبت 

می کنند.« )ص۱۲۶(
روســیه  مختلــف  شــهرهای  در  مؤلــف 
بیمارستان های نظامی زیادی دیده است 
و این دارالشــفاها »برای سربازان و قشون 
جنگــی دریایی« بخصوص در شــهرهای 
اهمیــت  کــه  اســتراتژیک روس  و  مهــم 
نظامی داشته اند ســاخته شده و پزشکان 

نظامی نیز در ارتش حاضر بوده اند:
بــه  »در هــر شــهر دارالشــفای مختــص 
ســالدات ســاخته اند که در هرجا ناخوش 
شــوند داخــل بدارالشــفا گردیــده خدمــه 
و رخــت خانــه و خــوراک و دوا و اطبــای 
پادشــاهی  ســرکار  از  وقــوف  صاحــب 
توقــع  بــدون  و  حاضرنــد  دارالشــفا  در 
دینــاری اخراجــات آنها را چــاق می کنند 
و در هنگامــی کــه بــه اردو رونــد نیــز هــر 
بخصوصــه  جراحــی  و  طبیــب  فوجــی 

دارد.«)ص۱۵۲(
در ادامــه ســفر وقتــی میــرزا صالــح بــه 
انگلیــس می رســد نمونه هــای مشــابهی 
از بیمارســتان هــای نظامــی مخصــوص 
ســربازان را مشــاهده می کنــد کــه یکــی از 
آنهــا در بندر»پلیموث« مختــص نیروی 
دریایی بوده است: »یکی از دارالشفاهایی 
که بزرگ ترین دارالشفای انگلند است در 
ایــن جا ســاخته اند. محض از برای ســپاه 
دریایــی. اطبــای صاحب وقــوف و خدمه 
و منــزل خــواب و خــوراک و دوا و ســایر 

 زمستان... در سرتاسر 
اتاق هــا  در  ایــران 
بخــاری  در  را  آتــش 
نمی افروزند، بلکه در کوره ای که در زمین 
جای دارد و به آن »تنور« می گویند، روشن 
می کنند. تنور عبارت است از گودالی چهار 
گــوش یا دایــره مانند که به انــدازه دو کف 
دســت یا بیشــتر عمق دارد و بــرای اینکه 
بهتــر گرم شــود و آتــش را حفاظــت کند، 
دیواره داخلی آن را با قالبی از سفال پخته 

می پوشانند. 
در داخــل تنور، زغال افروخته قــرار دارد و 
اصواً اگر چوب و مواد سوختنی دیگری نیز 
در آن قرار دهند، تبدیل به زغال افروخته 
می شــود. در روی این کوره، چهــار پایه ای 
به شــکل یک میــز کوچــک می گذارند که 
روی آن پارچــه ضخیمــی مملــو از پنبــه 
قــرار دارد و تــا مقدار زیــادی از اطراف میز 
را نیز می پوشــاند و مانــع از خروج گرمای 
داخلی می شود. در حقیقت به این ترتیب 
کــوره اثر یک بخــاری را دارد که اتاق را نیز 
گــرم می کنــد و در موقــع غــذا خــوردن و 
صحبــت کــردن و حتــی بــرای خوابیــدن 
از آن اســتفاده می شــود و اشــخاص روی 

زمین در روی تشــک هایی که کنار آن قرار 
دارد، به طوری می نشینند که شانه و پشت 
آنان به دیواری که جلوی آن متکا و بالش 
چیده شــده است، تکیه می کند و همیشه 
تنور در محلی ســاخته می شود که فاصله 
آن بــا دیوارهای اتــاق و حداقل با دو دیوار 

مجاور متناســب است و کسانی که طالب 
حرارت کمتری هســتند، فقط پاهای خود 
را زیر لحاف می کنند و کســانی که حرارت 
بیشــتری را طالبند، دســت ها و بدن خود 
را نیز به داخل می برند ولی ســر همیشــه 

بیرون می ماند. 

سرمای زمستان، زیر کرسی ایرانی
ایران از 
نگاه سیاحان

سعید میرسعیدی
پژوهشگر تاریخ

»میــرزا تقی خان امیرکبیر« پیش از رســیدن به صدارت و 
در جریان مســافرت خود به روســیه در ســال ۱۲44هجری 
قمری- ۱۸۲۸میادی از مدارس جدید شهرهای تفلیس، 
مســکو، پترزبورگ و برخی از کارخانه ها و مؤسســات فنی 
و علمــی روســیه بازدیــد کــرد و بشــدت تحــت تأثیــر این 
پیشــرفت ها قرار گرفت. در کنار این، ســفر بــه امپراطوری 
عثمانــی و بازدید از مدارس طیبه و عســکریه کــه در لوای 
تنظیمات تأسیس شده بودند و آگاهی از تأسیس دارالفنون 
عثمانــی در ســال ۱۲65 هجــری قمــری - ۱۸4۸ میادی 
و از ســوی دیگــر مکاتبــات و ارتبــاط منظم بــا »مصطفی 
رشید پاشا« صدراعظم اصاح طلب عثمانی و همچنین 
مطالعه شــرح حال مؤسسات آموزشــی اروپا و آشنایی با 
ایرانیان تحصیلکرده در این ممالک، او را با عقب ماندگی 
ایران و همچنین نیاز کشور به نیروهای متخصص بویژه در 

شاخه های علمی و نظامی آشنا ساخت.
پس از آنکه امیرکبیر در ۲۲ ذیقعده ۱۲۶۴ هجری قمری به 
صدارت »ناصر الدین شــاه« منصوب شد، اقدام به ایجاد 
مدرســه ای نوین در تهران به ســبک مدارس اروپایی کرد. 
شکست سنگین در جنگ های ایران و روس، از سال ۱۲۱۸ 
تــا ۱۲۲۸ هجری قمــری- ۱۸۰۳ تــا ۱۸۱۳ میادی ضعف 
عملکرد مستشاران خارجی در ایران و کاستی های ناشی از 
آن و محدودیت های مربوط به اعزام شاگردان به اروپا که 
پیش از آن توسط »میرزا ابوالقاسم قائم مقام فراهانی« و 
»حاج میرزا آقاسی« تجربه شده بود نیز زمینه تأسیس یک 

مرکز نوین آموزشی را تقویت می کرد.
اولیــن ســنگ بنــای ســاختمان دارالفنــون ایران در ســال 
۱۲۶۶ هجری قمری در شــمال شــرقی ارک سلطنتی حد 
فاصل خیابان های ناصریه )ناصرخسرو( و الماسیه )باب 
همایون( که پیش از آن محل مشــق ســربازان بود گذارده 
شد. نقشه بنا را »میرزا رضا مهندس باشی« از روی نقشه 
سربازخانه و عمارت »وولیچ« انگلستان تهیه و با معماری 
»محمد تقی خان معمارباشــی« در اواخــر ۱۲67 هجری 
قمری، ســاختمان قســمت شــرقی ســاخته و بقیه بنا که 
دربرگیرنده پنجاه اتاق بود، یک سال بعد از افتتاح مدرسه 

در سال ۱۲6۹ به پایان رسید.
عنوان دارالفنون در واقع ترجمه تحت اللفظی پلی تکنیک 
polytechnic است. امیرکبیر پیش از پایان ساخت مدرسه 
»موسیو جان داوود« مترجم وزارت خارجه را در سال ۱۲۶7 
برای اســتخدام معلم به اتریش فرستاد و او هفت معلم 
به  نام های موسیو بارن گومنز )معلم پیاده(، موسیو کرزیز 
)معلم توپخانه(، موســیو زاتی )معلم مهندس(، موسیو 
نمیرو )معلم ســواره نظام(، موســیو دکتر پواک )معلم 
اطبــا و جراحــان(، موســیو چارنوطا )معلــم معدنچی( و 
موسیو فوکاتی)معلم دواساز( را استخدام کرد. دلیل روی 
آوردن امیرکبیر به اتریشــی ها این بود که تصمیم داشــت 
هم از انگلیس، روســیه و فرانســه که در امور ایران دخالت 
داشتند فاصله بگیرد و هم اینکه معلمان را از امور سیاسی 
دور نگــه دارد. دو روز پــس از عزل میرزاتقی خان امیرکبیر 
و نصــب »میــرزا آقاخــان نوری« بــه صدراعظمــی ایران، 
معلمان اتریشــی در ۱۸ محرم ۱۲6۸ وارد طهران شــدند. 
امــا صدراعظم جدید تصمیم گرفت با پرداخت غرامت 
به معلمان آنها را به اتریش بازگرداند و معلمان ایتالیایی 

جای ایشان را گرفتند.
شــعبه فنون نظامی دارالفنون هشــت ماه قبــل از افتتاح 
رسمی و شش ماه پیش از عزل امیرکبیر افتتاح شد و بقیه 
شــعب نیز در روز یکشــنبه پنجم ربیــع ااول ســال ۱۲6۸ 
هجری قمری - 6 دی۱۲۳۰ هجری شمسی، یعنی سیزده 

روز پیش از قتل امیرکبیر با حضور ناصرالدین شاه، آقاخان 
نوری، گروهی از دانشــمندان و معلمان ایرانی و اروپایی با 
ســی نفر محصل، شــامل تمام شــعب علوم آن دوران یا 
به اصطاح امروزی جمیع واکسنه ها از قبیل: پیاده نظام، 
سواره نظام و ســایر امور نظامی، طب، داروسازی، معدن 
شناســی و مهندســی به ریاســت »میرزا محمدعلیخان« 
وزیــر امور خارجه وقت و با بودجه دولت و مالیات وایات 

تویسرکان و مایر گشایش یافت.
مدرســه را از آن جهــت دارالفنــون نامیدنــد کــه قرار شــد 
هــر فنی در آن آمــوزش داده شــود. در آغاز شــاهزادگان و 
فرزنــدان رجال دولتــی در دارالفنون تحصیــل می کردند 
و بــه هــر یک از آنان اتــاق مخصوص داده شــد اما بعدها 
فرزنــدان مردم عادی به اســتثنای یهودیان حق تحصیل 
در دارالفنــون را یافتند ولی دختــران همچنان از تحصیل 
در دارالفنون محروم بودند. سن دانش آموزان هنگام ورود 
بــه این مدرســه ۱4 تا ۱6 ســال بود و مدت تحصیــل در آن 
ابتدا هفت ســال سپس به پنج ســال و در نهایت به چهار 
ســال تنزل یافت. تدریس در مدرســه از ســاعت هشت تا 
ســه بعداز ظهر بود و دانش آموختگان ناهار را در مدرسه 

به صورت رایگان صرف می کردند.
بــا وجود آنکــه بســیاری از معلمان این مدرســه ایتالیایی 
و چنــد نفــر اتریشــی بودنــد اما به ســبب فقــدان مترجم 
زبان های ایتالیایی و اتریشــی و وجود مترجمان فرانسوی 
بســیار، آمــوزش بــه زبان فرانســه صــورت می گرفــت و از 
ایــن طریــق بود که زبان فرانســه نزدیک به هشــتاد ســال 
زبان رســمی آموزش در مــدارس ایران شــد. از دارالفنون 
می تــوان به عنوان نخســتین مؤسســه پزشــکی ایــران نیز 
نــام برد زیــرا طب و طبابت نخســتین بار در این مدرســه 
به صــورت علمی آموزش داده شــد. ترجمه آثــار اروپایی 
در دارالفنــون یکــی از عوامل مؤثــر در ترویج تمدن جدید 
اروپــا بود. تاریــخ ناپلئون پناپــارت اثر »ارنــس لکهارت« 
ســه تفنگدار و کنت مونت کریستو اثر »الکســاندر دوما« و 
نیز آثاری در زمینه ریاضیات، فیزیک، هندســه و تشــریح 
از نخســتین آثار اروپایی ترجمه شــده در دارالفنون است. 
ناصرالدین شاه به سبب عاقه ای که به دارالفنون داشت 
از این مدرســه حمایت کرد اما بعدها به ســبب همکاری 
بعضی از دانش آموزان با فراموشخانه »میرزا ملکم خان« 
و القای این تفکر از ســوی درباریان که افکار ضد ســلطنت 
در این مدرسه ترویج می شود بتدریج به دارالفنون بی اعتنا 
شد. هراس وی به اندازه ای بود که دستور داد کتاب تلماک 
اثر »فرانســوا فنلون« را که به آیین کشــور داری و پادشاهی 
اشارتی داشت پس از ترجمه و چاپ در زیرزمین دارالفنون 
انبــار کننــد تــا بپوســد. دارالفنــون که بــا بی توجهی شــاه و 
درباریــان تا حدودی جایگاه خود را از دســت داده بود، بار 
دیگر در زمان مظفرالدین شــاه رونــق خود را بازیافت زیرا 
وی در مســافرت های خــود بــه اروپــا از بعضــی معلمان 
بــرای تدریــس رشــته پزشــکی و ریاضی بــه ایــران دعوت 
کــرد. دانش آموزان این مدرســه بعدها در جریان جنبش 
مشروطه خواهی در کنار سایر مشروطه طلبان قرار گرفتند 
اما موقعیت دارالفنون به حد دبیرستانی ساده تنزل یافت 
ولی تأثیری که این مدرسه بر پیشرفت و ترقی علوم جدید 

در ایران گذاشت غیرقابل انکار است.
منابع:

آدمیت، فریدون، امیرکبیر و ایران، تهران، خوارزمی، 1348

نجم آبــادی، محمود، افتتــاح دارالفنون ایران، ســالنامه امیــد ایران، 
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یغمایی، اقبال، مدرسه دارالفنون، تهران، سروا، 1376

در مسیر 
تاریـــــخ

عصمت بابادی
دانشجوی دکترای تاریخ

بنایی که ماند، بنیانگذاری که رفت

یادگار امیرکبیر
1230 6 دی

 دارالشفاهای فرنگ
مشاهدات میرزاصالح شیرازی از بیمارستان های روس و انگلیس در اوایل قرن نوزدهم

لواحقات دارالشــفای مزبور حاضر است. 
هنــگام دخول هر کدام ناخوشــی از ســپاه 
جنگــی دریایــی منــزل خــواب و خدمــه و 
جــراح و طبیــب و دوا به جهت آن حاضر 

است.« )ص۱۹7(
انگلســتان  بیمارســتان های  مــورد  در  او 

این طور می نویسد:
»در انگلند دارالشــفای بســیاری است که 
به سرپرســتی بیماران و فقــرا قیام نموده 
در هر شــهر و بلوک دارالشفاها ساخته اند 
که در هر حال دســتگیری فقرا و مســاکین 

نمایند.«)ص۳۲۱(
و تعداد بیمارســتان های لندن را هم ذکر 
کرده است: »در لندن سی هاسپتل است، 
یعنی دارالشــفا... هر کس در محله ای که 
توطن دارد به دارالشفای متعلقه به محله 
مزبور رفته دوا و غذا و خدمه و جای خواب 
و اطبــا در آن خانه حاضر اســت. مادامی 
که مریــض صحــت نیافتــه در خانه های 
مزبور توقف نموده بعد از صحت نوشــته 
از بــزرگ دارالشــفا گرفتــه از آنجــا بیــرون 

می رود.«)ص۲۹۱(
میرزاصالح در زمان اقامت خود در لندن 
دو »مدهوس یعنی خانه دیوانگان« دیده 
اســت که »هر کس مجهول شود یا دیوانه 
گــردد به خانه های مزبور بــرده... و اطبای 
چنــد در آن خانه هــا هســتند که همیشــه 
به سرپرســتی دیوانگان مزبور مشــغول« 

بوده اند. )ص۲۹۱(
او در شــهر »اکســفرد« از بیمارســتانی یاد 
کــرده کــه »طبیــب و خدمــه و دوا در آنجا 
حاضــر اســت و هرکــس بیمــار شــود بــه 
دارالشــفای مزبوره برده بــدون حرف او را 

خدمت و معالجه می کنند.«)ص۳۴۴(
در شهر»برســتل« هم بیمارستان بزرگی 
وجــود داشــته اســت: »از آنجــا بــه دیدن 
دارالشــفا رفته، دارالشفای مزبور هر ساله 
دویســت هــزار تومــان خــرج دارد و درکل 
از مــردم صاحب خیر وجــه مزبور وصول 
می شــود. الحق بنای خوبی بود و همیشه 
آن  در  ناخــوش  نفــر  دویســت  از  زیــاده 

هستند.«)ص۳۵۰(
در  شــیرازی  صالــح  میــرزا  نوشــته  بــه 
انگلســتان در آن زمان، مدرسه های طب 
از مدرســه ای  او  بوده انــد.  نیــز معمــول 
یــاد  اســکاتلند  پایتخــت  ادینبــورگ  در 
کرده اســت که به تربیــت جراحان و اطبا 
اختصــاص داشــته اســت و همچنیــن از 
دو کالــج در لنــدن نوشــته اســت که یکی 
مخصــوص آمــوزش پزشــکان و دیگری 
مختص جراحــان بوده اســت: »در لندن 
دو مدرســه اســت که به امتحــان جوانان 
که مشــغول به طبابت و جراحی هستند 
می باشــند. یکی از مدارس مزبور مسمی 
به کالج فیزیشــن است که اطبا را امتحان 
نموده و دیگری مســمی به کالج سرجن 
کــه جراحــان را امتحــان نمــوده بــه ایــن 
معنــی کــه هــر کــدام از جوانــان طبیب و 
جــراح که مدتــی تحصیل نمــوده و بعد 
از تحصیــل عزیمت ســفری یــا مأمور به 
خدمتی دارند در مدرســه مزبور رفته او را 
به نظــر دقت امتحان نمــوده در صورتی 
کــه در علــم طبابــت و جراحــی کامــل 
بــوده نوشــته بــه او داده که بعــد از آن به 
هــر خدمتی رود مــردم از کمــال و ربط او 
در طبابــت و جراحــی خاطر جمع شــده 
مرضــای خــود را بــه آنهــا نمــوده و آنهــا 
مشــغول به طبابت و جراحی می شوند و 
بدون نوشته مزبور احدی اعتبار به کمال 

او بهم نمی رساند.«)ص۲۹۹(

منبع:

گزارش سفر میرزا صالح شیرازی، ویرایش همایون 

شــهیدی، مؤسســه انتشــاراتی راه نــو، چــاپ اول، 

تهران:13۶2

مشهور  سیدجال الدین الحسینی 
به مؤیدااسام متولد ۱۲۸۰ هجری 
قمــری– ۱۲4۲ هجری شمســی در 
کاشان، تاجر و روزنامه نگاربرجسته 
از ســال ۱۲6۹ جهــت  ایرانــی کــه 
تجــارت به هندوســتان رفتــه بــود، روزنامــه فارســی زبان 
حبل المتین را از ۱۰ جمادی الثانی ۱۳۱۱ – ۲۸ آذر ۱۲7۲ در 
شهر کلکته و به مدت ۳۹ سال به صورت هفتگی منتشر کرد. 
او در روز ۲4 آذر ســال ۱۳۰۹ بــر اثر حمله قلبی درگذشــت. 
پس از یکسال جنازه وی به مشهد منتقل و در ایوان عباسی، 
درصحــن کهنــه، به خاک ســپرده شــد. خبر مــرگ مدیر 
روزنامه حبل المتین پس از گذشت ۱۸ روز در نشریات ایران 

و همچنین روزنامه اطاعات منتشر شد:
فقدان عظیم یا فوت مدیر حبل المتین

آقــا ســید جال الدین مؤیدااســام مدیــر نامــه مقدس 
حبل المتین پس از چهل سال خدمتگزاری و فداکاری به 
ملت و وطن خود پس از اشــاعه شــماره اول و دوم ســال 
۳۹ حبل المتیــن، روز ۲۴ آذرماه در کلکتــه به مرض درد 

قلــب دارفانــی را وداع و قلــوب تمام ایرانیان حســاس را 
جریحه دار کرد. وصیت آن ســید بزرگــوار بقرار ذیل بوده: 
اول، در خاک هندوستان مدفون نشوند بلکه جنازه آن را 
امانــت گذارده در موقع مقتضی به ایــران وارد و در خاک 

وطن محبوبش دفن نمایند.
دوم، اخبــار حبل المتیــن تعطیــل نشــود و به یــادگار آن 
ســید  جلیل القــدر به نــام پســرش آقا ســیدجمال الدین 
جاری گردد. این بود وصایای آن ســید فقید، یقین اســت 
به پــاداش خدمات آن خادم اســامیت و ایرانیت ملت 
قــدردان از ادای آبونمــان برای ادامــه آن نامه ملی دریغ 

نخواهند نمود.
متینی،  وکیل مرکزی حبل المتین

اعام خبر مرگ، پس از گذشت 18 روز 

فوت مدیر روزنامه حبل المتین
111309 دی
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 به گفته »محسن آقالر«، رئیس انجمن سینمای جوانان 
قزوین، فیلــم کوتاه »زندگی لزج« به کارگردانی »محســن 
مهری«، هنرمند قزوینی به دهمین جشــنواره دانشجویی 

واتراسپریت انگلستان راه یافت.
 »علــی محمــد احمــدی«، اســتاندار کهگیلویــه وبویراحمــد گفــت: بــا وجود 
کوهستانی و سخت گذربودن بسیاری از مناطق روستایی، براساس برنامه ریزی 
صــورت گرفتــه تمامی روســتاهای اســتان در نیمــه اول ســال 98 از نعمت گاز 

برخوردار می شوند.
 روابــط عمومی شــرکت گــروه ملی صنعتــی فواد ایــران اعام کــرد: حقوق 
معوقه کارگران و پرسنل شرکت طی چند روز گذشته به طور کامل پرداخت شد.
»یاســر لیوانــی«، مدیــرکل نوســازی، توســعه وتجهیز مــدارس گلســتان گفت: 

۱۱ پروژه آموزشی طی دهه فجر در استان افتتاح و به بهره برداری می رسد.
به گفته »امین فاح«، مدیرکل نوســازی مدارس خراسان شــمالی،۵۵درصد 

وسایل گرمایشی مدارس خراسان شمالی استاندارد هستند.
 »جعفرنیکبخــت«، فرمانــدار شهرســتان کهگیلویــه گفــت: فراهــم نبــودن 

زیرساخت ها مسیر توسعه برای این شهرستان را کند کرده است.
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کـوتـــاه
ازایران

امســال  پاییــز  در  بارش هــا  میــزان 
نسبت به میانگین بلندمدت افزایش 
مــاه   3 طــی  و  داشــته  ۴9 درصــدی 
گذشــته هم ۴۰ درصــد کل بارش یک 

سال آبی را دریافت کرده ایم.
به گزارش ایســنا، »صادق ضیائیان«، 
رئیس مرکز ملی خشکســالی سازمان 
هواشناســی با اشاره به اینکه از ابتدای 
مهر تا پایان آذرماه 9۷، کل کشور 9۱.۴ 
میلیمتــر بارش دریافت کــرده، اظهار 

داشــت: بارش کشــور در مدت مشابه 
۶۱.۱ میلیمتــر  مــدت  بلنــد  دوره  در 
بــازه  بــا  قیــاس  در  بنابرایــن  اســت؛ 
درازمدت پاییز امسال، 3۰.3 میلیمتر 
افزایــش بارش ثبت شــده که افزایش 
۴9 درصــدی بارش را نشــان می دهد. 
اســتان های   9۷ پاییــز  در  افــزود:  وی 
سیســتان و بلوچســتان، یزد، اردبیل و 
خراســان جنوبــی بــه ترتیــب ۷۵، ۴۱، 
۱۶ و ۱۱ درصــد کاهــش بارش نســبت 

در  امــا  داشــتند  بلندمــدت  بــازه  بــه 
بقیــه اســتان ها نســبت بــه بلندمدت 
افزایــش بارش ثبت شــد و بیشــترین 
اختاف بارشی برای استان های ایام، 
خوزســتان و بوشــهر بــود کــه افزایش 
بــارش مناســبی طــی 3 مــاه گذشــته 

داشتند.
و  خشکســالی  ملــی  مرکــز  رئیــس 
مدیریت بحران ســازمان هواشناســی 
افزود: اســتان تهران هم پاییز امســال 

بلندمــدت  میانگیــن  بــه  نســبت 
۵8 درصد افزایش بارش داشت.

این کارشناس ســازمان هواشناسی در 
مــورد وضعیــت دمایــی کشــور طی 3 
ماه گذشــته گفت: دمای کل کشــور در 
پاییــز امســال ۰.4 درجه بیشــتر از حد 
نرمــال بــود، البته دمــای مهــر و آبان 
کشــور کمتــر از حــد نرمــال بــود اما در 
آذرمــاه کشــور ۱.9 درجــه افزایش دما 
را تجربــه کــرد و میانگین دمــای پاییز 

را باا برد.
ضیائیــان بــا اشــاره بــه اینکــه در همه 
اســتان ها دمای هوا بیش از حد نرمال 
بود، تأکید کرد: اســتان تهران هم طی 
3 ماه گذشــته، افزایــش ۰.4 درجه ای 
را تجربــه کــرد. با اینکــه تقریبــاً دمای 
همــه اســتان ها در این مدت بیشــتر از 
حــد نرمال بود اما اســتان های اردبیل 
۱.3درجــه  بــا  غربــی  وآذربایجــان 

افزایش دما رکورد دار شدند.

پاییز امسال، پر بارش  بود
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استان کرمان اولویت اول نصب بالن ارتباطی
یــک ســامانه بالن ارتباطی تــا اواخر فصل بهار ســال 98 
برای هر اســتان در صورت نداشتن مشــکل تأمین اعتبار 
راه اندازی می شــود که ارتباطــات ازم را در مواقع بحران 
ایجاد می کند که استان کرمان در راه اندازی این سامانه، در اولویت قرار دارد. 
به گزارش ایرنا، »صادق بیک پور«، مشــاور وزیــر ارتباطات و فناوری اطاعات 
در نشســت ســتاد مدیریــت بحران اســتان کرمان افــزود: راه انــدازی بالن های 
ارتباطــی مصــوب شــده و در مرحلــه تخصیــص اعتبار اســت. دســتورالعمل 
پیام رســانی انبــوه در مواقــع بحــران بــه اســتانداری و مدیریــت بحــران اباغ 
می شــود و بــا ایــن آیین نامــه اپراتورهــا بایــد از این مرجــع دســتور بگیرند که 

موجب آرامش اجتماعی خواهد شد.

گسل های شهری همدان بررسی می شوند
در راستای ساخت  وسازهای اصولی و کاهش خسارت بایای طبیعی، گسل های 
شهری همدان بررسی می شوند. به گزارش ایسنا، »حسن ربانی ارشد«، مدیرکل 
راه  و شهرســازی استان همدان اظهارداشت: با توجه به زلزله خیز بودن استان، 
برنامــه ای برای مطالعه گســل های شــهری شــهرهای اســتان، پهنه بندی این 
گسل ها و ساخت وســاز روی آنها آغاز شده که آزمایش آن درشهرستان نهاوند 
است. وی ادامه داد: اگر ارتقای کیفیت سازه را رعایت کنیم به سمتی خواهیم 
رفــت که دیگر نگران زلزله نخواهیم شــد، چرا که زلزله ترســناک نیســت بلکه 
ساخت وســاز غیراستاندارد ترسناک اســت. تأکید بر مطالعه و شناسایی نقشه 
گســل ها و حرایم شهرســتان نهاوند و جلوگیــری از ساخت وســاز در حریم این 

گسل ها از برنامه های بسیار مهم آینده استان است.

واگذاری زمین به سرمایه گذاران تولید برق خورشیدی 
شــرایط ازم بــرای واگذاری زمین به ســرمایه گذاران تولید برق خورشــیدی در 
اســتان ســمنان فراهم شــد. به گزارش خبرگزاری صدا و ســیما، »حشــمت اه 
عســگری« معاون امور هماهنگی اقتصادی اســتانداری ســمنان گفت: در این 
راستا حدود 2 هزار هکتار زمین مناسب این فعالیت در استان شناسایی شده تا 

به سرمایه گذاران واجد شرایط واگذار شود.

دو خط خبر

کنترل تصرفات اراضی حاشیه تااب انزلی
معاون فنی اداره کل حفاظت محیط زیست گیان: تصرف در هر شکل و برای هر منظوری که انجام گیرد، فعالیتی غیرقانونی است

تااب انزلی یکی از زیباترین و مهم ترین 
تااب هــای کشــور اســت. به عقیــده اکثر 
کارشناســان محیــط زیســت کشــور، این 
تااب بین المللــی نه تنها در ایران، بلکه 
در جهان زبانزد و نمونه و از تنوع زیســتی 
زیــادی برخــوردار اســت. مشــکل فعلی 
و مهم تــااب انزلــی، آلودگــی روزافزون 
آب آن اســت. تقریباً فاضــاب خانه ها و 
اغلــب کارخانه هــا و کارگاه های صنعتی 
واقــع دراطــراف این تــااب بــه درون آن 
یــا بــه داخــل رودخانه هایی که بــه تااب 
انزلی می ریزد، ســرازیر می شــود. از دیگر 
دایلــی کــه موجــب تهدیــد ایــن تــااب 
شــده، افزایش ســطح رسوب هاســت که 
باعث کاهش عمق آن شــده وهمچنین 
تغییــر کاربــری زمین ها و تبدیل بخشــی 
از اراضــی حاشــیه تــااب بــه زمین هــای 
کشاورزی اســت. اوایل امسال چند مورد 
آتش ســوزی در اراضی حاشیه این تااب 
خبرساز شد که طبق اعام یگان حفاظت 
محیط زیست گیان با توجه به تحقیقات 
به عمل آمده توسط این یگان، متأسفانه 
اغلــب این مــوارد برای اقــدام به تصرف 

اراضی پر ارزش تاابی بوده است.
این درحالی اســت که این آتش سوزی ها 

باعــث نابــودی تنوع زیســتی در تــااب، 
نابــودی دوزیســتان، خزندگان، تســهیل 
شــرایط زیســتی به نفع یــک گونه خاص 
و از بیــن رفتن تنــوع گونه ای می شــود. از 
ســوی دیگر، کشــاورزان با متصــل کردن 
اراضــی کــم آب و خشــک تــااب انزلــی 
بــه شالیزارهایشــان هــر روز بیشــتر از روز 
گذشته موجب کوچک تر شدن این تااب 
ارزشمند بین المللی می شوند. هم اکنون 
تنها 3۰درصد از تااب بین المللی انزلی 
جزو مناطق حفاظت شده محیط زیست 
محســوب می شــود و مابقی مــورد طمع 

سودجویان قرار گرفته است.
ë تبدیل اراضی تاابی به کشاورزی

»ساســان  از  نقــل  بــه  ایســنا  به گــزارش 
اکبــری پــور«، فرمانــده یــگان حفاظــت 
اراضــی  تبدیــل  گیــان،  محیط زیســت 
تاابی به اراضی کشــاورزی یا دیگر موارد 
محیــط  بــه  جبران ناپذیــری  صدمــات 

زیست استان وارد می کند.
فرمانــده یــگان حفاظت محیط زیســت 
گیان معتقد است؛ پیشگیری از تصرفات 
اراضی تااب انزلی مهم تر از درمان آن و 
تحویل گرفتن دوباره آن اســت. از سویی 
بــرای جلوگیری از تصرفات ســودجویان 
در مناطقــی غیــر از مناطــق چهارگانه با 
خــأ قانونــی مواجــه هســتیم، بنابرایــن 
هرچه ســریعتر باید تدابیر خاص دراین 

خصوص اندیشیده شود. 
ë  آزادســازی100 هکتــار از اراضی تصرفی

تااب انزلی
»منصــور ســربازی«، معــاون فنــی اداره 
کل حفاظــت محیــط زیســت گیــان در 
گفت و گو با »ایران« درخصوص اقدامات 
ایــن اداره کل به عنوان یکی از ارگان هایی 
کــه  ســودجویانی  مقابــل  در  بایــد  کــه 
اراضــی اطــراف تااب را بــه تصرف خود 
در آورده اند، برخورد کند؛ گفت: اداره کل 
حفاظت محیط زیســت گیــان در حوزه 
3 شهرستان رشت، انزلی و صومعه سرا 
طی سال های 9۷-96 توانسته ۱۰۰ هکتار 
از اراضــی تصرفــی تــااب انزلــی را آزاد 
کند. پایش های مســتمر این مناطق هم 
توســط محیطبانان و افراد محلی همیار 
محیط زیست انجام می شود تا از پیشروی 
تصرفات این اراضی از سوی افراد سودجو 
جلوگیری کننــد. در واقع تصــرف اراضی 
حاشیه تااب تحت کنترل است و تا جایی 
کــه بتــوان ایــن مســأله را رصد کــرد مانع 

این گونه تخلفات خواهیم شد.
وی دربــاره قانونی بودن یا نبــودن اقدام 
اراضــی  کــه  یــا ســودجویانی  کشــاورزان 
بــه  را  تــااب  اطــراف  کــم آب وخشــک 
تصــرف خــود درآورده انــد، خاطرنشــان 
کرد: وقتی کلمه تصرف را به کار می بریم 
در واقــع بــر وجــه غیرقانونــی کار صحــه 

گذاشته ایم، بنا بر این، تصرف غیرقانونی 
اســت. اما در مواردی که نهادی یا ارگانی 
به عنوان متولی در تااب اقدام به صدور 
مجوز فعالیت می کند، دیگر نمی توانیم 
واژه تصرف را به کار ببریم چون ازمجرای 

قانونی پیگیری شده است.
ë تصرف در هر شکلی، غیرقانونی است

ســربازی تأکید کرد: تصرف در هر شــکل 
و بــرای هــر منظــوری کــه انجــام گیــرد، 
فعالیتــی غیرقانونی اســت، حتــی برای 
درصــورت  تاابــی  اراضــی  و  کشــاورزی 
کم آبی حتی خشکی کامل بازهم اراضی 
تحــت اختیار دولت وملی اســت و تجاوز 
و تخریب آن تخلف محســوب می شود و 

قابل پیگرد است.
حفاظــت  کل  اداره  فنــی  معــاون 
محیط زیست گیان درباره قسمت هایی 
از تــااب انزلــی کــه توســط ســودجویان 

تصــرف شــده، اظهار داشــت: براســاس 
بررســی های میدانی و استفاده از تصاویر 
ماهــواره ای و اطاعات آرشــیوها، بخش 
را  بیشــتری  تصرفــات  تــااب  جنوبــی 
متحمــل شــده کــه ناشــی از عمــق کــم 
تــااب در ایــن بخــش و پســروی آب آن 
اســت. البتــه ایــن تصرفــات درمنطقــه 
»سیاکشــیم« مربــوط به دهــه 6۰ بود که 
شــامل واگذاری هــای بــدون اســتعام از 
محیط زیست است و در محاکم قضایی 
در دست پیگیری است و با متخلفان هم 

برخورد قانونی صورت می گیرد.
ë  و مــرداب  بســتر  در  تصــرف  و  دخــل 

برکه های طبیعی باید با اجازه وزارت نیرو 
باشد

به گفته سربازی براساس ماده، 46 قانون 
کــردن آب  آلــوده  توزیــع عادانــه آب، 
پیشــگیری  ومســئولیت  اســت  ممنــوع 

وممانعت و جلوگیــری از آلودگی منابع 
آب به ســازمان حفاظت محیط زیست 
محــول می شــود، امــا براســاس تبصــره 
3 مــاده یــک همیــن قانــون، ایجــاد هر 
نــوع اعیــان و حفــاری و دخــل و تصرف 
در بســتر رودخانه هــا و انهــار طبیعــی و 
کانال های عمومی و مســیل ها و مرداب 
و برکه های طبیعی و همچنین در حریم 
قانونی ســواحل دریاهــا و دریاچه ها اعم 
از طبیعــی یا مخزنی ممنوع اســت مگر 
اینکــه بــا اجــازه وزارت نیرو باشــد و رفع 
تصرف در این عرصه نیز به عهده وزارت 

نیرو است.
ایــن مقــام مســئول در اداره کل حفاظت 
محیط زیست گیان با اشاره به اینکه حد 
بستر تااب انزلی را وزارت نیرو مشخص 
می کند، یادآورشد: براساس  قانون توزیع 
عادانه آب، تعیین پهنای بســتر و حریم 
آن در مــورد هــر رودخانــه، نهرطبیعــی؛ 
مسیل، مرداب و برکه طبیعی در هر محل 
با توجه به آمار هیدرولــوژی  رودخانه ها و 
انهار و داغاب )ارتفاع آب لبریز رودخانه( 
در بســتر طبیعی آنهــا بــدون رعایت اثر 
وزارت  بــا  آبــی،  تأسیســات  ســاختمان 
فنــی  معــاون  نیروســت.بنابراظهارات 
اداره کل حفاظت محیط زیســت گیان، 
تــااب انزلی مشــمول قوانیــن و مقررات 

کنوانسیون رامسر نیز می شود.
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یادداشت

گروه حوادث - بهمن عبداللهی / چه کســی فکرش را می کرد که مســافران اتوبوس دانشــگاه 
علوم و تحقیقات به جای آنکه چند کیلومتر پایین تر پیاده شوند و به خانه بروند، فردا صبح با 
تنی سرد و بی روح در جنوبی ترین نقطه تهران تحویل خانواده هایشان شوند؟ آنها که خوش 
شانس تر بودند حاا زخمی و رنجور در اتاق های بیمارستان به واحدهایی که قرار است پاس 
کنند فکر می کنند و به شــیلنگ های سرم چشــم دوخته اند. ساختمان پزشکی قانونی دیروز 
از صبح تا ظهر شــاهد حضور خانواده های 11 کشته شــده حادثه سقوط اتوبوس دانشجویان 
بود. هر کدام شناسنامه و کارت ملی به دست، پشت گیشه پذیرش منتظر بودند تا پیکر عزیز 
خود را تحویل بگیرند و به خاک بســپارند. انگار دانشــجویان در این ســاختمان آخرین واحد 
زندگی خود را پاس می کردند.  در ســالن انتظار پزشــکی قانونی پدر »محمدرضا فضیلتی« 
آرام و قــرار نداشــت، گاهــی عکس فرزنــدش را از کیف بیرون می آورد و در ســکوت به آن زل 
می زد. او به همراه چند نفر از اعضای خانواده ظهر چهارشــنبه به تهران رســیده بودند. اهل 

کرمــان بودنــد و این را از لهجه آنها هم می شــد فهمید. پدر محمدرضــا می گفت: »دو بچه 
دارم. محمدرضا اولی اســت. درسخوان بود و آرام. دانشگاه های دیگر هم قبول شده بود.اما 
اینجا را انتخاب کرد. ســال ســومی بود.«  نگاهش را به آســمان آلوده تهران دوخت و بعد از 
چند لحظه سکوت ادامه داد:»هر چه زنگ می زدیم جواب نمی داد. دوستانش خبر دادند و 
آمدیم تهران. می خواهیم پسرم را به مشهد ببریم و آنجا به خاک بسپاریم.«سپس از مقصر 
بودن مسئوان دانشگاه گفت. از کنترل نکردن کیفیت اتوبوس ها، نداشتن گاردریل در مسیر 
و استفاده از اتوبوس های فرسوده گایه کرد و گفت:»ما بچه هایمان را به آنها سپرده بودیم. 
حاا حتی یک نفر از مسئوان دانشگاه اینجا نیست به ما دلداری بدهد.« در محوطه بیرون از 
ساختمان سه مرد با غم و اندوهی که در چهره هایشان پیدا بود، صحبت می کردند. یکی از 
آنها برادر دوقلوی »محمدعلی ابوالفتحی راد« و عموی »سارا ابوالفتحی راد« بود و دیگری 
خواهر زاده کشته شدگان. برادر مرحوم ابوالفتحی عکس و مدارک عزیزانش را از کیف بیرون 

آورد و گفت:»من با پدر سارا دوقلو بودیم. حاا یکی مان اینجا ایستاده و آن یکی چشم از دنیا 
بسته است. دیروز )سه شنبه( با دخترش برای انجام کارهای پایان نامه به دانشگاه رفته بودند 
که این اتفاق برای آنها افتاد. بعد از تصادف محمدعلی را به بیمارستان شریعتی برده بودند 
و سارا را به بیمارستان رسول اکرم. اما متأسفانه تقدیر چنین شد که بعد از آن تصادف دیگر 
چشم باز نکنند. برای ما ضربه سختی است بخصوص آنکه سارا دختر بااستعدادی بود و در 
رشــته کارشناسی ارشد معماری درس می خواند.«  پسرعمه سارا ادامه داد:»دایی ام کارمند 
معاونت عمران دانشــگاه آزاد بود که چند سال پیش بازنشسته شد. متأسفانه اطاع رسانی 
دانشــگاه خیلی ضعیف اســت و ما از طریق دوســتان ســارا خبردار شــدیم. بعد هم به چند 
بیمارستان سر زدیم و سرانجام به پزشکی قانونی رسیدیم.«  برادر مرحوم ابوالفتحی در پایان 
تأکید کرد:»از آنجا که این اتفاق در محوطه دانشگاه رخ داده، ما از مسئوان دانشگاه شکایت 

خواهیم کرد تا مسببان این حادثه ناگوار مجازات شوند.«

اتوبوس فرسوده ، جاده غیر استاندارد ، پیمانکار متخلف
ë   اسامی قربانیان :  محمد علی و سارا ابوالفتحی راد ، نگار باب الحوائج، نیلوفررادمهر، احسان صفائی،سجادپوراحسان،محمدرضافضیلتی نیا، علی حسین زاده نوا

محمدجواد هوشنگی فر   و  رحمان عقلمند) رانندهـ  بدون عکس(

سقوط در سکوت

دانشــجویان؛  و  خانواده هــا  از  کثیــری  جمــع 
گریان، عصبی، ناراحت و نگران برای به دســت 
آوردن خبــری از سرنوشــت عزیزانشــان پشــت 
شیشــه های بلنــد و قــدی اورژانس بیمارســتان 
چشم به در دوخته اند. در مقابلشان چند مأمور 
انتظامات با ابروهای درهم گره خورده مراقبند 
تــا کســی حتــی از روزنــه ای باریــک هــم نتوانــد 
بــه داخل چشــم بینــدازد و در عــوض هرازچند 
گاهــی یــک مســئول یــا شــخصیت حقوقــی بــا 
محافظان شــخصی از مقابل چشمان حاضران 
ماقــات  بــه  دقیقــه ای  چنــد  و  می کنــد  عبــور 
مصدومــان می رود. این فضای پر از تشــویش و 
التهاب، تصویری اســت که روز سه شــنبه در پی 
سانحه ســقوط آزاد اتوبوس دانشــجویان علوم 
و تحقیقــات در جلــوی ورودی اورژانــس چنــد 

بیمارستان دیده می شد.
این تصاویر همه تکراری اســت! با اینکه سانحه 
ســقوط آزاد اتوبــوس حامل دانشــجویان علوم 
و تحقیقــات نخســتین تراژدی تلــخ جمعی در 
کشور نبوده و متاسفانه آخرین هم نخواهد بود.

بــا  و  معیــن  منطقــه  یــک  در  اتوبــوس  یــک 
مســافرانی مشــخص واژگــون می شــود و پــس 
از چنــد ســاعت از وقوع ســانحه هیچ مســئولی 
اطاعات درستی از جزئیات ماجرا را نمی داند. 
در  و جانباختــگان  مجروحــان  انتقــال  از  پــس 
بازهــم  بیمارســتان  چنــد  بــه  اولیــه  ســاعات 

اطاعات و اخبار درستی به گوش نمی رسد...
نگاهی به ســانحه دانشگاه آزاد چند سؤال را در 
ذهن ایجاد می کند که؛ اطاعات و اخبار مربوط 
به این دانشجویان تا چه حدی محرمانه است؟ 
آیا این اتوبوس در عمق 3 هزار متری یک شهر 
دورافتــاده ســقوط کــرده اســت؟ آیــا مســئوان 
تصمیــم  خودشــان  بیمارســتان ها  اورژانــس 
می گیرنــد یــا به آنهــا تکلیف می شــود کــه باید 
مانــع خروج هرگونه خبــر و عکس از مجروحان 
و مصدومان شــوند؟ آیا انتشــار اخبار مســتند از 
مجروحان در انحصار یکی – دو رســانه اســت؟ 
اطاع رســانی  محدودیت هــای  مســببان  آیــا 
تبعــات بازار شــایعات و انتشــار اخبــار کذب در 
فضــای رســانه ای را می پذیرند؟ در کشــوری که 
امــکان، شــرایط و ظرفیت اطاع رســانی وجود 
دارد چــرا باید مجــرای اصلی خبرهــای مرتبط 

بسته شود؟
ممانعــت از ورود رســانه ها بــه موضــوع اخبــار 
واژگونــی اتوبوس در روز سه شــنبه باعث شــد تا 
اخبار حواشــی داغ شود به طوری که در ساعات 
اولیه تعــداد جانباختــگان و مجروحان همانند 
قیمــت ارز باا و پایین می شــد و پــس از آن هم 
گمانه زنی ها به ســراغ مسبب همیشگی سوانح 
اینچنینــی یعنی راننده اتوبــوس! رفت. عده ای 
ســکته راننــده را علــت ســقوط اعــام کردنــد و 
البتــه بعضی هــم نقص فنی اتوبــوس را عامل 

واژگونی دانستند. 
رفتــه رفته دنبال کنندگان اخبــار به زمزمه هایی 
رســیدند که نشــان مــی داد این اتوبــوس در روز 
گذشــته هم نقص فنی داشــته و همین نقیصه 
باعــث شــده بــود اتوبــوس مــرگ بــه جــدول 
برخورد کند اما مسئوان دانشگاه چاره ای برای 
آن نیندیشــیده اند. بعد از آن اخبار در گوشی به 
تعــداد جانباختــگان و مجروحــان رســید؛ افراد 
مجهــول الهویــه نیــز گزینــه دیگــری بــود که بر 
نگرانی خانواده ها، دانشجویان و دنبال کنندگان 

اخبار اضافه کرد.
 خانواده هایی که با هزار امید فرزند دلبندشــان 
را بــه آن دانشــگاه فرســتاده اند از چــه مجرایی 
باید به اخبار درست برسند؛ حتی خانواده هایی 
که فرزندشــان در داخــل آن اتوبــوس نبوده اند 
چگونه باید مطمئن شــوند که قرار نیســت جزو 

خانواده های داغدار باشند.
 آیا انتشــار اخبار درســت از مرجــع موثق باعث 
تشــویش اذهــان عمومــی می شــود کــه برخــی 
اصــرار دارند تا فضــای بیمارســتان ها را امنیتی 
کنند و راه اطاع رســانی صحیح را ببندند؟ چرا 
باید مســئوان مرتبط با دانشگاه و کادر درمانی 
بــا دیــدن یــک خبرنــگار کــه برحســب وظیفــه 
به دنبال رســالت خبری اســت تصور کنند که او 
قرار است فضای جامعه را ملتهب کند. مگر نه 
اینکه وقتی اخبار از منبع موثق و مســتند منتشر 
شــود بســیاری از نگرانی هــا و دروغ پراکنی هــا و 
خبرهای کذب امکان نشــر پیدا نمی کند و افراد 
ســودجو هــم نمی تواننــد در فضــای گل آلــود 

ماهیگیری کنند.
اغلــب  بــرای  راه  وقتــی  چــرا  دیگــر  ســوی  از 
رســانه ها مســدود اســت، فقط یکی دو رســانه 
مثل صداوســیما باید امــکان حضور در داخل 
مراکــز درمانــی را داشــته باشــند. حــال آنکــه 
بســیاری از افراد جامعه مخاطــب برنامه های 
این رســانه نیستند و اخبار را از سایر رسانه های 
داخلــی دنبــال می کننــد و وقتی هــم راه اخبار 
بــر رســانه های دیگــر مســدود شــود جامعه به 
ســمت رســانه های خارجــی و فضــای مجازی 
بــا شــایعات راســت و دروغ مــی رود. بنابراین 
جــا دارد مســئوان تدابیــری بیندیشــند تــا در 
صــورت بــروز حوادثــی اینگونــه، یــک مجرای 
خبــری موثق را معرفی کننــد تا اخبار در کمال 
صحــت و بدون کوچکترین گمانه زنی و به دور 
از فضــای امنیتــی موجــود بــه دســت اصحاب 

رسانه برسد.

پاس کردن آخرین واحد در ساختمان پزشکی قانونی

گروه حوادث  ـ مرجان همایونی - زهره صفاری/ صبح دیروز پیمانکار و مسئول تأسیسات دانشگاه که به دستور بازپرس موسوی از شعبه چهارم دادسرای ناحیه 32 تهران بازداشت شده تحت 

بازجویی قرار گرفتند. همچنین رئیس دانشگاه علوم تحقیقات، مسئول ترابری دانشگاه، مسئول امور مالی و نماینده حقوقی دانشگاه نیز به عنوان مطلع در این پرونده به دادسرا احضار شدند. 

مقصر اصلی مرگ   دانشجویان

اتوبوس واژگون شده ساخت شرکت شهاب تولید سال ۸۱ بوده است و با اینکه 16 سال از تولیدش گذشته بود اما معاینه فنی نداشته است

ë اظهارات پیمانکار و مسئول تأسیسات
پیمانکار شرکت مهران گشت سبان یکی از متهمان 
بازداشــت شــده در ایــن پرونده  اســت که بــه خبرنگار 
»ایــران« گفت: مــا 45 اتوبوس داریم کــه تمامی آنها 
معاینــه فنی دارنــد. دو ماه قبل دانشــگاه از ما مدارک 
راننده هــا و معاینــه فنــی را خواســت کــه به آنهــا ارائه 
دادیــم. زمانــی که این اتفــاق رخ داد من آنجــا بودم و 
این حادثه حدود 30 ثانیه طول کشــید. اتوبوس اصًا 
واژگون نشــد، واژگونی باعث شکســته شــدن شیشه ها 
می شود. اولین نفری که جسد راننده را بیرون آورد من 
بودم. همان لحظه پسر راننده که آنجا بود خودش را به 
ما رساند. من اجساد را از داخل اتوبوس بیرون آوردم. 
مسیر تردد اتوبوس ها گاردریل، نیوجرسی، بلوک بتی و 
هیچ وسیله حفاظتی نداشت. دومین متهم که مسئول 
تأسیســات دانشــگاه بوده و بازداشــت شــده نیز گفت: 
چالــه ای کــه در آنجا حفر شــده برای انتقــال آب بوده 
اســت البته تکمیل نشــده بود. درپوش آهنی روی آن 
گذاشته شده و اطراف آن نیز محصور شده بود تا پس از 

تکمیل روی دهانه آن دریچه آهنی گذاشته شود. 
ë تسبیب در قتل غیر عمد

بازپرس موســوی از شعبه چهارم دادسرای ناحیه 32 
پایتخت دســتور بازداشــت و انتقال متهمان به زندان 
را بــه اتهــام تســبیب در قتــل غیرعمــدی صــادر کرد. 
همچنین دستور تشکیل هیأت 7 نفره کارشناسی برای 

بررسی علت حادثه نیز صادر شد.
ë  اظهارات مطلعین

 کیــان فر مســئول ترابری دانشــگاه به بازپرس شــعبه 
چهار دادسرای ناحیه 32 تهران گفت: اتوبوس حادثه 
دیده مدل »رنو 357« اســت حال آنکــه در قراردادی 
کــه دانشــگاه بــا شــرکت پیمانکاری بســته بــود باید از 

اتوبوس های »457 بنز« یا اسکانیا استفاده می کردند.
حاتم، مســئول مالی و اداری دانشــگاه نیز با اشــاره به 
وضعیت جاده دانشــگاه گفت: اتوبوس هایی که برای 

حمل و نقل دانشجویان استفاده می شود  اتوبوس های 
درون شهری باشــد. اتوبوس ها دو کار انجام می دهند 
یکی از کارهایشان انتقال کارکنان و دانشجویان از سطح 
شــهربه دانشــگاه اســت و کار دوم شــان انتقــال روزانه 
دانشجویان در داخل محوطه دانشگاه است. از آنجایی 
کــه دانشــگاه های دیگر نیــز از این اتوبوس ها اســتفاده 
می کردنــد، از ایــن مدل اتوبوس ها اســتفاده کردیم. تا 
به حال گزارشی از ترمز بریدن اتوبوس ها نداشتیم اما 

دانشجویان از این اتوبوس ها ناراضی بودند. 
دکتر رضا  مسعودی، رئیس دانشگاه علوم تحقیقات 
نیز در جلســه تحقیق گفت: حدود سه ماه و نیم است 
که مسئولیت این دانشگاه را به عهده دارم از بدو ورود 
مشکاتی در دانشگاه بود که شروع به رفع آنها کردیم. 
در رابطه با مشــکات حمل و نقلی دانشــجویان باید 
بگویم که طبق روال دانشجویان پیام هایی به مدیر کل 
دانشگاه می فرستادند از آنجا به واحد ترابری و سپس 
بــه شــرکت پیمانکاری ارســال می شــود. تا بــه حال 8 
مورد تذکر در رابطه با حمل و نقل دانشجویی داشتیم 
که عمده آنهــا در رابطه با وضعیت ظاهری اتوبوس، 
نوع ماشــین و برخورد راننده بــود. وی ادامــه داد: قرار 
داد شــرکت پیمانکاری از ابتدای امســال تا 29 اســفند 
بود اما 28 آبان تصمیم گرفتیم این قرار داد را فســخ 
کنیــم. کارهــای اداری را انجام دادیم و یــک روز قبل از 
این حادثه کارها تمام شده بود و قرار بود که کمیسیون 

تشکیل دهیم که این اتفاق تلخ رخ داد.
نماینــده حقوقــی دانشــگاه در رابطــه با اینکه چــرا در 
مسیر اتوبوس ها گاردریل نصب نشده بود گفت: جاده 
ســرعت گیر داشــت از طرفــی ســرعت اتوبوس ها 20 

کیلومتر در ساعت بود.
همچنین نماینده حقوقی دانشگاه درخواست انتقال 
دانشــجویان مصــدوم به بیمارســتان دیگــری را برای 
معاینه و درمان تخصصی تر خواهان شد. طبق گفته او 
حال 4 مصدوم بد است و در بخش مراقبت های ویژه 

بیمارستان امام خمینی بستری شده اند.
گفتنی است نماینده حقوقی دانشگاه پس از خروج از 
دادســرا با ســه مرد درگیر شــده و آنها او را تهدید کرده 
بودند که اگر پیمانکار بازداشت شده آزاد نشود برایش 

دردسر به وجود خواهد آمد. 
ë آزمایش دی ان ای

سرپرســت دادســرای امور جنایــی تهران بــه خبرنگار 
»ایــران« گفت: صبح چهارشــنبه؛ با حضور پزشــکان 
قانونی تعیین هویت اجســاد با انجام آزمایش دی ان 
ای، اثر انگشــت و مشخصات ظاهری صورت گرفت و 

اجساد به خانواده هایشان تحویل داده شد.
محمــد شــهریاری ادامــه داد: کالبدشــکافی از جســد 
راننده نشــان می دهد که سکته مغزی یا قلبی نبوده و 
قلب کاماً سالم است. آزمایشات پاتولوژی دقیق تری 
صورت می گیرد اما علت اولیه مرگ راننده، صدمات 
تصادفات است. این درحالی است که خانواده متوفیان 
تاکنون برای شــکایت اقدام نکرده اند و فقط اظهارات 
مصدومان در بیمارســتان از ســوی بازپــرس پرونده و 

مأموران کانتری 138 جنت آباد صورت گرفته است.
ë علت حادثه

اتوبــوس فرســوده و غیراســتاندارد و شــیب هندســی 
نامناسب مسیر، از عوامل اصلی حادثه مرگبار سقوط 
اتوبوس حامل دانشجویان دانشگاه علوم وتحقیقات 

اعام شد.

ســرهنگ جبــارزاده، معــاون اجتماعی پلیــس راهور 
تهــران با بیــان این خبر به »ایران« گفــت: »با توجه به 
اینکه هنوز نتیجه کالبدشکافی راننده اعام نشده است، 
نمی توانیــم علــت دقیق حادثــه را اعام کنیــم اما به 
دستور دادستان تهران، سه تیم کارشناسی شامل یک 
گروه از کارشناسان تصادف راهنمایی و رانندگی، تیمی 
از کارشناسان مکانیک خودرو)برای تعیین اشکال های 
فنی احتمالی اتوبوس( و گروهی از کارشناســان وزارت 
راه و شهرسازی )مهندســی راه( به محل حادثه اعزام 
شدند. برای تعیین علت دقیق این سانحه ازم است 
همه عوامل اعم از خطای احتمالی راننده، اشــکاات 
راه)شیب تند مسیر(، نقص خودرو و کوتاهی مسئوان 
چه به عنوان پیمانکار و چه کارفرما مشــخص شود. با 
این حال آنچه محرز است اینکه معاینه فنی اتوبوس 
22 آذر بــه پایان رســیده و از ســن فرســودگی آن که 10 
سال است 6 سال نیز گذشته بود. به این ترتیب گرچه 
بــرای اعام علت نهایــی حادثه از ســوی پلیس، باید 
منتظر نتیجه کالبدشــکافی باشیم اما تا به این لحظه 
بحث استاندارد نبودن اتوبوس و نداشتن معاینه فنی 
و اینکه شیب جاده از نظر هندسی مشکل داشته محرز 
شده اما اینکه ایراد انسانی)سکته و وضعیت سامت 
جســمانی راننده( نیز در وقوع این فاجعه دخیل بوده 

منوط به نظریه پزشکی قانونی است.«
وی در ادامه افزود: »براســاس اظهارات شهود، راننده 

در یــک ایســتگاه توقف نکــرده و با اعــام اینکه ترمز 
اتوبوس بریده از مســافران خواســته به عقب خودرو 
بروند. به این ترتیب پس از طی شــدن مســیری 600 
متری، راننــده برای متوقف کردن اتوبوس به فضای 
ســبز رفتــه اما چــون درختان کوتــاه بودند و ســرعت 
اتوبوس بشدت زیاد شده بود، خودرو متوقف نشده و 
با زاویه ای 35 درجه ای از مســیر خــارج و پس از طی 
65 متر با پایه بتنی تأسیسات آب برخورد کرده است. 
بــا توجه به ســرعت بــاای اتوبوس و شــدت برخورد 
حدود دو ســوم کف اتوبوس جمع شــده و همین امر 

سبب افزایش تلفات و مصدومان شده است.«
ë احتمال افزایش قربانیان

مجتبی خالدی، ســخنگوی ســازمان اورژانس کشور 
گفــت: در حال حاضــر 17 مصــدوم حادثه هنــوز در 
بیمارستان ها بستری هستند که حال 6 نفرشان وخیم 
است واحتمال افزایش قربانیان وجود دارد اما 8 نفر 

مرخص شده اند.
ë ابهام در موضوع سکته راننده

مسعود قادی پاشــا، مدیر کل پزشکی قانونی استان 
تهران گفت: ســکته راننــده اتوبوس علوم تحقیقات 
هنوز تأیید نشده است. بررسی کارشناسی و تخصصی 
توسط پزشکی قانونی انجام گرفت. نمونه های ازم 
برای بخش پاتولوژی اخذ شده اما تا نتیجه آزمایش 
و پاتولوژی مشــخص نشــود نمی توان در مورد سکته 

اظهارنظر قطعی کرد.
بــا وجــود ایــن اظهــارات، قاضــی شــهریاری معاون 
دادستان تهران و سرپرســت دادسرای جنایی گفت: 
مطابق کالبدشــکافی که بــا حضور پزشــکان قانونی 
در محــل پزشــکی قانونــی کهریزک صــورت گرفت، 
عائمی که نشان دهنده سکته قلبی یا مغزی راننده 
اتوبوس باشــد، یافت نشد، گرچه نمونه قلب و مغز 
بــرای انجام آزمایش پاتولوژی )آســیب شناســی( به 

آزمایشگاه ارسال شد.
ë اتوبوس معاینه فنی نداشت

نواب حســینی منش، مدیرعامل ســتاد معاینه فنی 
شــهرداری تهــران گفت: در پی اســتعام از ســامانه 
سیمفا مشخص شد که اتوبوس واژگون شده ساخت 
شــرکت شهاب تولید سال 81 بوده است و با اینکه 16 
سال از تولیدش گذشــته بود اما معاینه فنی نداشته 

است.
وی افــزود: در شــهریور مــاه امســال اســتاندار ســابق 
تهران بخشــنامه ای مبنــی بر اینکه ســرویس خودرو 
کارکنان همه دستگاه ها ملزم به دریافت معاینه فنی 
هستند، صادر کرد. این حادثه نشان داد دستگاه ها به 

بخشنامه استاندار بی توجه بودند.
ë  سؤاات   بی جواب

امانــی، رئیس کمیته ایمنی شــورای شــهر تهــران با 
اشــاره به بســته بودن بیمارســتان روبه روی دانشگاه 
آزاد علــوم و تحقیقات گفت: هنوز فرهنگ ایمنی در 
کشورمان نهادینه نشده است. پلیس باید شیب تند 
مسیر دانشگاه را بررسی کند، اما برای من جای سؤال 
است که چرا مسیر ایمن نبود؛ چرا گاردریل نداشت؟ 
چــرا ســرعت گیــر نبــود؟ آیا صــرف اینکه ســرویس 
دانشجویان به شرکت پیمانکاری تحویل داده شود کار 
تمام است؟ درست روبه روی در دانشگاه بیمارستان 
فوق تخصصــی فرهیختگان وجــود دارد، امــا در آن 
بســته بود و مجبور شــدند بیمــاران را به ســایر مراکز 
درمانــی اعــزام کنند و حــاا چه کســی جوابگوی این 

حادثه است؟
ë روح مان آسیب دیده است

دکتر ســید بابــک فرزانــه، سرپرســت اداره کل حوزه 
ریاســت و روابط عمومی دانشــگاه علوم و تحقیقات 
گفت: من در طول دوران معلمی ام، همواره گفته ام 
که دانشجو روح دانشــگاه است. ما پس از این حادثه 
روح مــان آســیب دیده اســت و با همــه وجودمان در 
کنار خانواده ها هستیم. از صمیم قلب به بازماندگان 
جانباختگان تسلیت گفته و از خداوند متعال شفای 
عاجــل مصدومان و صبر و بردبــاری به خانواده های 

آنها و عزیزان از دست رفته را خواستارم.
ë  تشــکیل کمیتــه ویــژه رســیدگی در واحــد علــوم و

تحقیقات
آزاد  دانشــگاه  رئیــس  طهرانچــی،  محمدمهــدی   
اسامی ضمن ابراز تأسف از وقوع حادثه تلخ واژگونی 
اتوبوس حامل دانشجویان، به مجید مشکینی معاون 
توســعه مدیریت و منابع، رضا مسعودی سرپرست 
واحــد علــوم و تحقیقــات، عنایــت اه ملکــی تبــار 
رئیس مرکز نظارت بازرســی و رسیدگی به شکایات، 
سیدحســین طباطبایی مدیرکل حقوقی و مهندس 
موســوی رئیس مرکز حراست دانشــگاه آزاد اسامی 
مأموریت داد تا ضمن بررسی دقیق علت بروز حادثه 
در واحــد علــوم و تحقیقــات و معرفی مســببان آن، 
رسیدگی دقیق به وضعیت مصدومان داشته باشند. 
همچنیــن به اعضــای این کمیتــه ویژه دســتور داده 
شــد تا با هماهنگی های ازم با دستگاه های قضایی، 
انتظامی و امنیتی، نســبت به بررسی تمامی جوانب 
حادثــه مذکور بــا قید فوریت اقدام و هرچه ســریعتر 
گزارش مشــروحی از آن را به رئیس دانشگاه و هیأت 

امنای دانشگاه آزاد اسامی ارائه کنند.
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دربرخورد با سرقت علمی خط قرمزی نداریم 
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم در گفت و گو با »ایران«:

تخلفات علمی در دانشگاه ها چه از سوی استاد وچه از سوی دانشجو به هیچ عنوان قابل توجیه نیست

چنــد روزی اســت کــه موضوع ســرقت 
از چهره هــای سیاســی  علمــی برخــی 
دوبــاره نقل محافل شــده اســت. هفته 
پیــش بــود کــه یکــی از کاربران حســاب 
توییتر مدارکی را از سرقت علمی محمد 
باســط درازهی نماینده ســراوان منتشر 
کــرد. بر اســاس این گــزارش ســه نفر از 
جملــه نماینــده فعلــی مردم ســراوان 
در مجلس، مقاله حاصل پژوهش ســه 
محقــق دیگــر در آلمــان را شــش ســال 
پــس از انتشــار کپــی کــرده و در جاهای 
دیگــر منتشــر کــرده و برای خــود رزومه 
ســاخته اند. موضوعــی کــه بــا واکنــش 
مردم در شــبکه های اجتماعــی مواجه 
شد و بسیاری این ســؤال را پرسیدند که 
چطور  فردی که کارشــناس ارشــد زبان 
اســت توانســته در حوزه رباتیــک مقاله 
تولید کند. و چه نظارتی روی این مقاله 

بوده است. 
این موضوع البته مورد تأیید ولفرام 
بوگارد اســتاد علــوم کامپیوتر دانشــگاه 
ســرقت  او  گرفــت.  آلمــان  فرایبــورگ 
علمی را تأیید کرد و اظهار می کند: بله، 
ســرقت علمی شــده اســت، ظاهراً یک 
نفــر از ایــران مقالــه ای از روی مقــاات 
پیشــین مــن کپی بــرداری کــرده اســت. 
چنــد روز پیــش از طریــق ایمیــل از این 
علــوم  اســتاد  شــدم.  مطلــع  موضــوع 
کامپیوتر دانشــگاه فرایبــورگ آلمان در 
پاسخ به این ســؤال که آیا اسنادی برای 
اثبــات این حرف در اختیار دارید، اعام 

می کنــد: فایل PDF اثری کــه از روی کار 
مــن دزدیــده شــده را در اختیــار دارم. 
همچنین مؤلف مشــترک مقالــه مورد 

نظر این امر را تأیید کرده است.«
البتــه ایــن اولین بــاری نیــــــست که 
خبره های مبنی بر سرقت علمی برخی 
از چهرهــای خــاص منتشــر می شــود. 
پیــش از ایــن نیــز در دولت هــای نهم و 
دهم برخی از چهره های سیاسی دولت 
مهرورزی اقدام به سرقت علمی کردند 
و نامشــان بر ســر زبان ها افتــاد. البته دو 
ســال پیش بود کــه مجله علمــی نیچر 
در گزارشــی از تعلیــق 58 مقالــه 282 
پژوهشــگر ایرانی به دلیل جعل علمی 
بــود.  داده  خبــر  آنهــا  در  دســتکاری  و 
مجلــه علمی نیچر در گزارشــش اشــاره 
کــرد کــه ســرقت علمــی در تعــدادی از 
مقاات مربوط به اعضای هیأت علمی 
دانشگاه های وابسته به وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی، وزارت علوم و 
دانشــگاه آزاد اســامی دیده شده است. 
با این حال همان روزها هم خبرهایی از 
بررسی و برخورد با اعضای هیأت علمی 
متخلف مطرح شــد، موضوعی که البته 
تاحــاا ادامــه دارد و با متهم شــدن یک 
نماینده مجلس به ســرقت علمی این 
ســؤال مطــرح شــد کــه وزارت علوم چه 
برخــوردی با متخلفان انجــام می دهد. 
موضوعی که حســین ســیمایی صراف، 
معــاون حقوقــی و امور مجلــس وزارت 
علــوم بــه آن پاســخ می دهــد: »وزارت 
علوم نســبت بــه برخورد قانونــی با این 
تخلف ها تأکید داشته و با قاطعیت این 
موضوعــات را پیگیری می کنــد. اما باید 

بدانیــم که برخی از ســرقت های علمی 
نیاز به شــاکی خصوصــی دارد و شــاکی 
هــم بایــد در ایــران طرح دعــوی کند به 
محض اینکــه موضوع ثبت شــود ما در 
وزارت علوم آن را پیگیری خواهیم کرد. 
اگــر در بررســی ها متوجه تخلف شــویم 
بــا فرد متخلــف برخــورد خواهیــم کرد 
برای ما هــم فرقی نمی کند که متخلف 
وزیــر، رئیس، نماینــده مجلس  یا وکیل 

سرشناس باشد.«
وی با اشاره به اینکه موضوع پیگیری 
علــوم  وزارت  بــرای  علمــی  ســرقت 
موضــوع بســیار مهمی اســت می گوید: 
ســرقت علمی ابعاد وســیع و مصادیق 
مختلف و متنوعی دارد. کپی از مقاات 
علمی، سرقت ادبی و علمی، دستکاری 
در نام نویسندگان، دستکاری در فرآیند 
و اختصــاص  انتشــار  ارزیابــی علمــی، 
غیر قانونی نویســندگی مقالــه، مواردی 
است که از نظر ما سرقت علمی نامیده 

می شود. 
گزارش هایــی  حاضــر  حــال  در 
دریافــت می کنیــم کــه دانشــجو کپــی 
پایــان  یــا  اســت  داده  انجــام  مقالــه 
نامه اش توســط مؤسساتی نوشته شده 
است. همچنین گزارش هایی داریم که 
مقالــه و کتابی که دانشــجو بــا همکاری 
استادش نوشته در نهایت به نام استاد 
منتشــر شــده اســت. این مواردی است 
که از نظر ما تخلف محســوب می شــود 
و اگر شــخصی شــکایتی کند مــا به طور 
جــدی ورود می کنیم. ســیمایی صراف 
بــه تدوین قانون پیشــگیری و مقابله با 
تقلب در تهیه آثار علمی اشاره می کند 
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گفت و گو

مهر

و می گوید: در سال گذشته قانون مقابله 
بــا تقلــب در مجلس شــورای اســامی 
تصویــب شــد، بــر اســاس ایــن قانــون 
وزارت علــوم می توانــد با موارد آشــکار 
تقلب در آثار علمی مانند ســایت های 
فروش پایــان نامه و مــدرک تحصیلی 
مقابلــه و از آنــان بــه دســتگاه قضایــی 
شــکایت کند. با این حــال اجرای قانون 
پیشــگیری و مقابلــه بــا تقلــب در آثــار 
علمــی پیچیدگی هــای خــاص خــود را 
دارد و  هماهنگــی و ارتبــاط برخــی از 
دســتگاه ها و نظارت جدی دانشــگاه ها 
را می خواهــد. در ایــن قانــون همکاری 
دانشــگاه ها بســیار مهم اســت چــرا که 
اعضــای هیــأت علمــی بایــد نظــارت 
دانشــجویان  جدی تــری روی مقــاات 
داشــته باشــند و دانشــگاه ها هــم روی 

می نویســند  اســتادان  کــه  کتاب هایــی 
نظــارت کنند؛ هم اکنــون این نظارت ها 

ضعیف است.
مجلــس  امــور  و  حقوقــی  معــاون 
وزارت علــوم بــا اشــاره به اینکــه وزارت 
علــوم آییــن نامــه پیشــنهادی خــود را 
در زمینــه قانــون پیشــگیری و مقابله با 
تقلب در تهیه آثار علمی به کمیســیون 
علمی هیأت دولت ارســال کرده است، 
ایــن  تصویــب  صــورت  در  می گویــد: 
آییــن نامه در هیــأت دولــت، مقابله با 
متخلفــان حــوزه پایــان نامه فروشــی و 
مدرک فروشــی شــتاب می گیــرد. البته 
این را نمی گویم که حاا کارمان را منوط 
بــه ایــن آییــن نامه کردیــم بلکه مــا کار 
خودمــان را می کنیم و مطمئن هســتم 
در کمیســیون علمی دولت هم بزودی 

این آیین نامه تصویب می شود.
وی دربــاره مقابلــه بــا تقلب علمی 
اگــر  مجازات هــا  بخــش  در  می گویــد: 
ســرقت علمــی ثابــت شــود و فــرد هم 
عضــو هیــأت علمــی باشــد تــا مرحلــه 
اخراج هم پیش می رویم و اگر دانشــجو 
تقلب کند محرومیت از ادامه تحصیل 
تــا 5 ســال یــا ابطــال مــدرک تحصیلی 
پیش بینی شده اســت. تخلفات علمی 
در دانشــگاه ها چه از ســوی اســتاد وچه 
از ســوی دانشــجو بــه هیچ عنــوان قابل 
توجیه نیست و براساس قانون مجلس 
شــورای اســامی بــا متخلفــان علمــی 
برخــورد می کنیم. اســتاد و دانشــجو هر 
دو مسئول سامت مقاات خود هستند 
و بایــد اگر تخلفی هم صــورت می گیرد 

پاسخگو باشند.

شــهردار تهــران درخصــوص بحث 
تحقیــق و تفحــص از ایــن نهــاد گفت:  
هیچ عقل ســلیمی از شفاف ســازی که 
جلوگیــری  اســت،  کم هزینــه  کار  یــک 
نمی کنــد. مســائل و مشــکاتی را کــه 
بــه وجــود آمــده می تــوان از 
طریــق شفاف ســازی حــل 

کرد.بــه گــزارش ایلنــا، پیــروز حناچــی 
دربــاره همــکاری شــهرداری تهــران با 
مجلس شــورای اســامی در خصوص 
تحقیــق و تفحــص از شــهرداری گفت: 
آن  هــر  دربــاره  تهــران  شــهرداری  در 
چیــزی که مجلس تصویــب و به قانون 
تبدیــل کنــد، کامــًا همــکاری خواهیم 

کرد.شــهردار تهران در پاسخ به سؤالی 
مجلــس  در  زمانــی  این کــه  بــر  مبنــی 
و  تحقیــق  بحــث  اســامی  شــورای 
تفحص از شهرداری تهران مطرح شد 
اما عده ای از نمایندگان به دلیل این که 
رنــگ و بوی جناحی داشــت به آن رأی 
ندادند، نظر شــما در این باره چیست، 

بیان کرد: شفاف سازی در دنیا از طریق 
مطبوعــات و رســانه ها یکــی از راه های 
مدنــی کنتــرل فســاد اســت.وی تأکیــد 
کرد: هیچ عقل سلیمی از شفاف سازی 
کــه یــک کار کم هزینه اســت جلوگیری 
نمی کنــد، مســائل و مشــکاتی کــه بــه 
وجــود آمــده را می توان با ایــن کار حل 

کرد. حناچی در پاســخ به ســؤالی دیگر 
مبنــی بر این کــه وی به عنوان شــهردار 
تهــران تا چه حــد در امر شفاف ســازی 
در بدنــه شــهرداری اقدام کرده اســت، 
اظهار داشــت: قطعاً یک از روش هایی 
می کنیــم  تعقیــب  شــهرداری  در  کــه 

بحث شفاف سازی است.
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همازکلیساکمکمیگیرمهمکمیتهامداد
مریم جهــان پناه / شــاغیک خانه پدری را با امید ســاختن  

روزهــای خــوش و طایی درخانه همســرش ترک می کند، 
اما غافل از اینکه سرنوشت قصه دیگری را برایش رقم زده 
و زندگی سرناســازگاری را با او باز می کند. وقتی همســرش 
دچــار ســوختگی شــدید می شــود، ایــن زن هم بــا دو فرزنــدش میهمــان خانه 
پــدری اش در کوچــه »اونســیان« تهران می شــود. ایــن زن رنجدیده در ســن 19 
ســالگی برخاف میل پدر و مادرش با مردی که 16 ســال از وی بزرگ تر اســت 
ازدواج می کنــد، البتــه آن طــور کــه خــودش می گوید: اختاف ســنی بــاای او و 
همســرش آنقدر به او آســیب نمی زند که مرگش به او صدمه می زند و شــرایط 
زندگــی را بــرای او و بچه هایش ســخت و دشــوار می کند، شــاغیک وقتی از پس 
مخارج زندگی برنمی آید دســت به دامن کمیته امداد می شــود، بنابراین چند 
ســالی اســت مددجوی کمیته امداد شده اســت.همین سرنوشت پر پیچ و خم 
بهانه ای می شــود برای گفت و گو با این مددجوی کمیته امداد که شرح آن را در 

ذیل می خوانید:
ë .چند تا بچه داری؟ دو تا. دخترم کالین 14 ساله وپسرم کوین 12 سال دارد 
ë .چند سالگی ازدواج کردی؟ 19 سالگی ازدواج کردم
ë  دوست بودین؟ بله همسرم 16 سال از خودم بزرگتر بود ولی با این حال هم

هیچ مشکلی نداشتیم کامًا تفاهم داشتیم.
ë .ازدواج اولش بود؟ بله
ë .چند سال زندگی مشترک را تجربه کردی؟ 6 سال
ë .کجا به دنیا آمدی؟ تهران
ë .تک فرزندی؟نه یک خواهر و یک برادر دارم
ë .چند سالت بود که همسرت فوت کرد؟25 سال
ë .چی کاره بود؟ کار تأسیسات انجام می داد و سیار کار می کرد
ë  بــا وجود اختاف ســنی زیــاد چه چیــز باعث ازدواجت شــد؟خب دوســتش

داشتم و هیچ مشکلی نداشتم حتی یک بار بحث هم نکردیم تو کار خونه هم 
کمکم می کرد.

ë .اان چند سالته؟33 سال
ë  علت فوت همســرت چی بود؟واا هنوز هــم نمی دونم چرا. یه روز از ســوانح

ســوختگی بهــم زنگ زدن گفتن شــوهرت 95 درصد ســوخته و فقط کفشــاش 
مونده می گفتن با بنزین سوخته ولی درست یا نادرستش رو نمی دونم. 6 صبح 
از خونه رفت و 10 صبح خبر سوختگی رو بهم دادند، خودم دنبال کاراش رفتم 

ولی به نتیجه نرسیدم.
ë  بعد فوت همسرت چه مشکاتی داشتی؟خب شوهرم نه بیمه بود و نه دارایی

داشــت. تنها دارایی که برای من گذاشــت 17 میلیون ودیعه خونه بود و همون 
بــرام مونــد. بعد از یک ســال از فوت همســرم کلیه های من مشــکل پیدا کرد و 
مجبــور بودم هزینه باایی بــرای درمان پرداخت کنم به همین خاطر خودم رو 
بیمه کردم و اان هر دو ماه یکبار 500 هزارتومان حق بیمه پرداخت می کنم که 
خیلی برام سنگینه.»هر چند دقیقه یکبار ابه ای صحبت هایش بلند می شود 
و خود را مشــغول انجــام دادن کاری می کند، از دم کــردن چای گرفته تا آوردن 
شــیرینی مخصوص شب عیدشان. انگار آرام و قرار ندارد و نمی خواهد برگردد 

به 9 سال قبل.«
ë .اان کجا زندگی می کنی؟با مادر و پدرم
ë  چنــد متریــه؟:70 متر، مــن، پدر و مــادرم و دوتا بچه بــا برادرم تــو همین خونه

زندگی می کنیم.
ë  چطــور مددجــوی کمیتــه امداد شــدی؟از طرف کلیســا بــه من گفتن بــرو تحت

پوشش کمیته امداد باش.
ë .چند ساله مددجو هستی؟5 سال
ë  خودت چطور هزینه زندگیت رو قبل از اینکه مددجو بشی تأمین می کردی؟خب

پدرم کمکم می کرد از طرف کلیســا هم 100 هزار تومان بهم می دادند، یارانه هم 
می گیرم خودم اان دو ســالی هســت دوره کمک های اولیه و فوریت های پزشکی 
رو گذراندم و اان کار تزریقات می کنم. البته اینو بگم که از خون می ترسم و حالم 

بد میشه.
ë ...مثًا چه کاری؟میرم خونه ها، آمپول می زنم، سرم وصل می کنم و
ë  کلیســا چه کمک هایی بــه زنــان سرپرســت خانوارمی کنه؟خب یــه کمک هایی

می کنه بستگی به بودجشون داره.
ë  برای بچه ها چه کمکی می کنه؟خب شهریه مدارس ارامنه خیلی بااست ولی از

من نمی گیرن، ولی خرج های دیگه مدرسه رو پرداخت می کنم.
ë  مدرسه ارامنه جدا است؟بله ما عاوه بر کتاب های درسی مسلمان ها کتاب های

ارامنه رو هم می خونیم، در واقع مدرســه ما دو زبانه اســت، هم معلم مســلمان 
داریم هم ارمنی.

ë  کمیتــه امداد چــه حمایت هایی می کنه؟خــب تا اونجــا که بتونه کمــک می کنه
بسته حمایتی و... میدن. عاوه بر اون بچه ها حامی دارن و اونها هم خیلی کمک 

می کنن.
ë .هر دو تا از بچه هات حامیشون یکیه؟نه هر کدام حامی جداگانه دارن
ë .چه کمکی می کنن؟هر ماه یه مبلغی حامی ها به بچه ها میدن
ë  همه حامی ها مســلمان هستند یا حامی مسیحی هم داری؟اکثراً مسلمان هستند

به جز یکی که مســیحی بود، اان نمی دونم هنوز هســت یا نه ولی بقبه مســلمان 
هستند.

ë  به نظرت زنان سرپرســت خانوار چه مشــکاتی دارن؟خــب در واقع باید بگم
زن سرپرســت خانوار بودن خیلی ســخته بخصوص اونهایی که دو تا بچه دارن 

بعضی ها مشکاتشون بیشتر از بقیه هست.
ë  ،از چه نظر ســخته؟فقط مالی؟نه ولی دو تا بچه رو تنهایی بزرگ کردن سخته

بعضــی فقط ها با اینکه پدر و مادرم کنارم هســتن ولی بــاز کم میارم هیچ چیز 
جای همسر رو پر نمی کنه.

ë  4 هیــچ وقت بــه ازدواج مجدد فکر نکــردی؟واا تو دین ما اشــکالی نداره من
ســال پیش یک موقعیت ازدواج برام پیش اومد ولی به دایلی نشــد، از طرفی 

دخترم با این قضیه کنار نمیاد.
ë  حامی ها بچه ها رو می بینن؟هســتن چرا بعضی ها می بینن ولی بعضی ها نه

غیر مستقیم کمک می کنن.
ë  چطور با فوت همســرت کنار اومدی؟اولش ســخت بود طوری که بعد از مرگ

همسرم افسردگی شدید گرفتم و مجبور بودم دارو مصرف کنم، کارم شده بود 
فقط خواب.

ë  چند وقت؟ یکی دو ماه طول کشــید.اانم هم خیلی زود عصبانی می شــم و
تحملم کم شده.

ë  برنامه ات برای آینده ات چیه؟هنوز نمی دونم ولی بچه ها دارن بزرگ میشن و
نمیشه تو خونه کوچیک زندگی کرد.

ë  چطور شد مشهد رفتی؟راستش ســال گذشته رئیس کمیته امداد برای دیدن
ما اومد و از پســرم آرزوشو پرسید پسرم گفت دوست دارم با هواپیما برم خارج 
از کشــور ولی پیشــنهاد مشهد شد که از این پیشنهاد اســتقبال کردیم و تابستون 

امسال سه روز رفتیم مشهد.
ë  تا حاا رفته بودی؟نه خیلی دوست داشتم برم و این فرصت خوبی بود که از

نزدیک حرم امام رضا رو ببینم فکرشو بکنید برای اولین بار چادر سرم کردم با 
اینکه بلد نبودم ولی انجام دادم برایم خیلی جالب بود.درسته مسیحی هستم 

ولی به خیلی چیزها اعتقاد دارم یکیش همین زیارت امام رضا هست.
ë  اان هزینــه درمانــت رو چطــور پرداخت می کنی؟خــب نامه می بــرم، برای

بچه ها هم که حامی ها کمک می کنن.
ë  دخلــت با خرجت می خونه؟بســتگی داره موقع مدرســه یا عید کریســمس

هزینه هــای مــا باا می ره ولی ســعی می کنم تــا آخر ماه هزینه ها رو برســونم تا 
کم نیارم.

ë  اگــه روزی پدر و مادرت از پیشــت برن چیکار می کنی؟مطمئناً بودنشــون بهم
آرامش میده مخصوصاً که بیکار هستم خیلی سخته حتی نمی تونم بهش فکر 
کنــم از آینده بچه ها نگرانم با اینکه قانع هســتن ولی خب خــرج دارن و از اان 

به فکرشون باید باشم.

وزیر ســابق راه و ترابری گفت: زمین 
دانشــگاه علــوم تحقیقــات را خــارج از 
ضوابــط قانونی در ارتفــاع 1800 متری، 
قلدرمآبانه تصرف کردند و ساختند و به 

این قلدری هم افتخار می کردند.
احمــد خــرم در گفت وگــو بــا ایســنا 
اظهار کــرد: طرح احداث دانشــگاه آزاد 
واحــد علوم تحقیقات در شــمال غرب 
تهــران در دولت پنجم یا ششــم و زمان 
شــهرداری آقای کرباسچی مطرح شد. 
این دانشــگاه در ارتفاع باای 1800 متر 
ساخته شده که در اختیارمنابع ملی بود 
و قانوناً ســاخت و ســازدر آنجا غیرمجاز 
محسوب می شد. همان زمان بنده وزیر 
راه و ترابــری بــودم و در آن دوره و قبــل 
از آن مســئولیت کمیتــه راهبردی ســبز 
کردن دامنه البرز را بر عهده داشــتم که 
با این پروژه مخالفت کردیم اما به دلیل 
حمایت هایی که از دانشگاه آزاد صورت 
می گرفــت، یــک تکــه زمیــن را تصرف 
کردند و ســپس هــر از گاهی ده ها هکتار 

دیگر را به تصرف خود درمی آوردند.
وی افــزود: طبــق طرحــی کــه ارائــه 
دادیم قرار شــد مســئولیت ســبز کردن 
ارتفــاع 1800 متــری در مناطــق 1 و 2 و 
ارتفــاع 1400 متــری در منطقــه ۵  و   4

را انجــام دهیم کــه دانشــگاه آزاد واحد 
علوم تحقیقات نیز در این محدوده قرار 
داشــت. ما سه ســال در آنجا کار کردیم 
و بعــد از آن مانــع اجــرای فعالیت مان 
شــدند. طی آن ســه سال دانشــگاه آزاد 
را کنتــرل می کردیم کــه تصرف بیش از 
ایــن صورت نگیرد، اما کامًا غیرقانونی 
و قلدرمآبانه این کار را انجام دادند و به 

این قلدری هم افتخار می کردند.
وزیر ســابق راه و ترابری خاطرنشان 
کرد: محــل احداث دانشــگاه آزاد واحد 
علوم تحقیقات در منطقه ۵ تهران یکی 
از بدترین مکان های اســتقرار در جهان 
اســت. طبق اصول شهرســازی، محیط 

دانشــگاه و اطــراف آن حتمــاً باید برای 
عبــور پیــاده، دوچرخــه و خودرو شــیب 
مایــم داشــته باشــد و بــه هیــچ عنوان 
نبایــد در محیــط ناهمــوار این چنینــی 

اقدام به ساخت و ساز کرد.
خرم بــا بیان این که اساســاً ســاخت 
وســاز در شیب باای ۵ درجه خطرناک 
اســت، تصریــح کــرد: ایــن دانشــگاه بــا 
شــیب های غیرمجــاز در نقطه ارتفاعی 
در منطقــه ای برفگیــر و دارای یخ زدگی 
ساخته شده است. وقتی آنجا یخبندان 
می شــود، آدم پیاده هم ســر می خورد، 
چه برســد بــه ماشــین.وی ضمــن ابراز 
از  نفــر   10 خانواده هــای  بــه  تســلیت 

اتوبــوس  واژگونــی  حادثــه  قربانیــان 
علــوم  دانشــگاه  دانشــجویان  حامــل 
تحقیقــات گفــت: ســؤال این اســت که 
چــرا بــرای دانشــجویان کــه نخبــگان و 
مغزهای متفکــر جامعه هســتند، باید 
فرســوده ترین اتوبوس هــا را اختصاص 
راننــده  چــرا  دیگــر  ســوی  از  دهیــم؟ 
سالخورده ای را به کار گرفته اند که پشت 
فرمان سکته کند؟رئیس سابق سازمان 
نظام مهندسی ساختمان استان تهران 
اظهــار کــرد: موضــوع حادثــه تأســفبار 
تنهــا  آزاد علــوم تحقیقــات،  دانشــگاه 
یکــی از مــوارد متعــدد در زمینــه جدی 
نگرفتــن اصول شهرســازی اســت. طی 
دهه هــای اخیر در وزارتخانه ها، ارگان ها 
و دســتگاه ها هرگاه با موضوعی برخورد 
می کنیــم کــه خــارج از مقــررات اســت 
می گوینــد »یک کارش بکــن«. این یک 

کارش بکن به عرف تبدیل شده است.
روز سه شــنبه 4 دی ماه 1397 حدود 
ســاعت 12 اتوبوس حامل دانشــجویان 
دانشــگاه واحد علوم تحقیقات واژگون 
شــد که تا زمان ارسال این خبر 10 کشته 
بر جای گذاشــته که 7 نفر از قربانیان در 
محل حادثه و سه نفر نیز در بیمارستان 

جان باختند.

وزیر سابق راه  و ترابری با اشاره به سانحه اخیر در دانشگاه آزاد

باقلدریدانشگاهعلومتحقیقاتراگرفتندوساختند!

مدیــرکل دفتــر ســامت، جمعیت، 
بهداشــت،  وزارت  مــدارس  و  خانــواده 
درمــان و آمــوزش پزشــکی گفــت: روند 
طاق نســبت به سال های قبل در کشور، 
کنــد و جلــوی آن گرفتــه شــده اســت. به 
گــزارش ایرنــا، ســید حامــد برکاتــی روز 
چهارشنبه در نشست آموزشی توجیهی 
ازدواج  هنــگام  آموزشــگاه های  مربیــان 
برنامه همکاری مشترک دانشگاه علوم 
پزشــکی و خدمــات بهداشــتی درمانــی 
اســتان گیــان در رشــت اظهــار داشــت: 
متوسط ســن ازدواج در جوانان زیاد شده 

به گونه ای که متوسط سن ازدواج دختران 
در کشــور حــدود 24 - 25 ســال و پســران 
حدود 27 - 28 سال است.وی با بیان این 
که اولین فرزند نیز به طور متوسط حدود 
پنج ســال بعد از ازدواج در خانواده ها به 
دنیا می آید، خاطر نشان کرد: فرزندآوری 
به عنوان موضوع اســتراتژیک یک اصل 
اســت زیــرا خانواده هایی کــه فرزندآوری 
موفقی داشــتند، موضوع طــاق در آنها 
کمتــر اتفــاق افتــاده اســت.برکاتی بیان 
داشت: هدف کلی همکاری مشترک بین 
دســتگاهی ارتقــای کمی و کیفــی برنامه 

آموزش های هنــگام ازدواج، برخورداری 
زوجیــن در آســتانه ازدواج و پــس از آن از 
مهارت هــا و توانمندی های بیشــتر برای 
آغــاز و ادامــه زندگی مشــترک به منظور 
افزایش رضایتمندی از زندگی زناشــویی 
و نهایتــاً تحکیــم بنیــان خانواده اســت. 
وی وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش 
پزشــکی را در این برنامه دســتگاه متولی 
عنوان و خاطر نشــان کرد: وزارت کشــور، 
قوه قضائیه، ســازمان بهزیســتی کشور و 
سازمان تبلیغات اسامی از دستگاه های 
همکار هستند و همکاری در تدوین سند 

برنامه همکاری مشترک بین دستگاهی، 
برگــزاری کارگاه ســه روزه آموزشــی برای 
مربیان معرفی شده، تهیه و تدوین شیوه 
نامه برگزاری کاس های آموزش هنگام 
ازدواج در مراکز خدمات جامع ســامت 
کشــور از اقدامــات کلی وزارت بهداشــت 
توجیهــی  آموزشــی  است.نشســت 
ازدواج  هنــگام  آموزش هــای  مربیــان 
دانشــگاه  مشــترک  همــکاری  برنامــه 
بهداشــتی  خدمــات  و  پزشــکی  علــوم 
درمانی استان گیان دیروز در معاونت 

بهداشتی این دانشگاه برگزار شد.

مدیرکل دفتر خانواده وزارت بهداشت: 
روندطاقدرکشورکندشدهاست

دستوروزیرکشوربهفرماندهناجا
درپیضربوشتمیکمأمورپلیسراهور

وزیــر کشــور در پــی ضــرب و شــتم یــک مأمــور پلیــس 
راهنمائــی و رانندگــی طی نامــه ای خطاب بــه فرمانده 
ناجــا عنوان کرد:  انتشــار فیلمی از ضرب و شــتم نیروی 
خدوم راهنمایی و رانندگی توسط فردی متخلف موجبات جریحه دار شدن 

احساسات و تألم خاطر هم میهنان عزیز شده است.  
به گزارش پایگاه اطاع رسانی دولت، رحمانی  فضلی گفت:  چنین اقدامات 
هنجارشــکنانه ای نســبت به فرزندان وطن که وظیفه و رســالت اعمال قانون 
و ایجاد امنیت و آســایش مردم را دارند ریشــه در گســتاخی متخلفان و قانون 
شــکنانی دارد کــه ولنــگاری اخاقی خــود را در توهین و اهانت بــه ارزش های 
اجتماعی دنبال می کنند و ازم است در اسرع وقت موضوع بررسی و پیگیری 
و فــرد متخلف به مراجــع قضایی تحویل شــود و ان شــاءاه مراجع ذیصاح 
قضایی هم برخورد قانونی ســریع و قاطع و علنی با افرادی که اقتدار و اعتبار 
پلیس به عنوان نماد امنیت و آرامش به چالش می کشند را در دستور کار قرار 
دهنــد. در بخــش دیگــری از این نامه آمده اســت: نیروی انتظامــی برآمده از 
مردم و خادمان جان برکف اطمینان بخش جامعه هســتند و هرگونه آسیبی 
به عزیــزان نیروی انتظامی تاش برای بی ثبات کــردن جامعه و جلوگیری از 

توسعه کشور است.

اعزامقطارسریعالسیرجدیددرخط5مترو
نایب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شــرکت بهره برداری متروی تهران و 
حومه گفت: بنا به درخواســت شــهروندان و مســافران ایستگاه کرج واقع در 
خط ۵ مترو به ســمت تهران )صادقیه( یک قطار ســریع السیر جدید اعزام 

خواهد شد.
بــه گــزارش مدیریت ارتباطــات و امــور بین الملل شــرکت بهره بــرداری راه 
آهــن شــهری تهران و حومــه مهنــدس فرنوش نوبخت با اشــاره بــه این که 
قبًا قطار ســریع الســیر از ایســتگاه گلشهر به ســمت تهران)صادقیه( اعزام 
می شــد، افزود: با توجه به حجم باای مســافر که در ایســتگاه گلشــهر وجود 
دارد، مســافران در ایســتگاه کرج در ســاعات شــلوغی صبحگاهی برای سوار 
شــدن بــه قطارهای سریع الســیر با مشــکل روبــه رو بودنــد. وی تصریح کرد: 
شــرکت بهره برداری متــروی تهران و حومه بــا رویکرد تغییر و بهینه ســازی 
ســاعات شــلوغی براســاس الگــوی تقاضــای ســفر، همزمــان بــا بازگشــایی 
مدارس و افزایش ســفر دو اعزام قطار فوق العاده ســریع الســیر از ایســتگاه 
کرج به ســمت تهــران )صادقیــه( را در برنامه قراداد کــه باتوجه به افزایش 
رضایت مســافران درخصوص اعزام قطارهای ســریع السیر از مبدأ ایستگاه 
کرج، ســومین اعزام مســتقل ســریع الســیر نیز علی رغم مشکات موجود و 
کمبود قطار، از ابتدای دی ماه 97 از این ایســتگاه در دســتور کار قرار گرفت. 
نوبخــت گفت: با توجــه به برنامه ریزی هــای انجام شــده، در خط ۵ متروی 
تهــران زمان تــردد قطارهای ســریع الســیر از ایســتگاه کرج، ســاعات 6:15، 
6:55 و 7:35 درنظر گرفته شد تا افرادی که می خواهند در ساعات شلوغی 
صبحگاهــی کــه با حجم باایی از مســافر روبه رو هســتیم از ایســتگاه کرج به 
مقصد تهران)صادقیه( سفرکنند راحت تر از قطارهای سریع السیر استفاده 
نمایند. گفتنی اســت برنامه زمان بندی حرکت قطارها در ایستگا های دیگر 

هیچ تغییری نکرده و همانند قبل اجرا می شود.

اخبـــار
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لیبراسیون)فرانسه(:

 گــرم شــدن کــره زمیــن تأثیــری منفی بر 

کشاورزی و بویژه سه محصول پر مصرف 

برنــج، قهــوه و ذرت داشــته اســت و ایــن 

نگرانی وجود دارد که جهان در سال 2050 

قادر به تغذیه 10 میلیارد نفر نباشد.

کومرسانت )روسیه(:

الکســاندر  و  پوتیــن  وادیمیــر  نشســت 

بــاروس،  جمهــوری  رئیــس  لوکاشــنکو، 

ممکن اســت منجر بــه اعمــال ارز واحدی 

بین دو کشور شود. این مسأله برای اقتصاد 

روسیه اهمیت بسیاری دارد.

لس آنجلس تایمز )امریکا(:

کارگــران معــدن ذغال ســنگ در امریکا 

خــود  هم صنفی هــای  همــه  همچــون 

تنهــا  ســیاه  معــدن  ایــن  از  می گوینــد، 

ریه هایی ســیاه شده نصیب ما می شود و 

پول آن جیب ثروتمندان را پرتر می کند.

 سال بیست و چهارم  شماره 6959
 پنجشنبه   6 دی 1397

برای نخستین بار در تاریخ مصر دو رئیس جمهوری در 
دادگاه مقابل هم قرار گرفتند

مبارک و مرسی، شاهد و متهم

بیســت و ششم دسامبر ســالی که چند روزی به پایانش فرصت باقی است، اتفاقی 
تاریخی در مصر روی داد. محمد مرسی و محمد حسنی مبارک رؤسای جمهوری 

سابق این کشور برای نخستین بار در دادگاه جنایی با یکدیگر رو در رو شدند.
به گزارش اجیپت تودی، این دیدار در جریان دادگاهی که به دلیل پرونده  موسوم به 
»زندان ها«ی محمد مرسی و سایر رهبران اخوان المسلمین برگزار شده بود، صورت 
گرفت. حسنی مبارک در این جلسه مدعی شد که در جریان انقاب بیست و پنجم 
ژانویه مصر، 800 نفر از اعضای حماس به داخل مصر نفوذ کردند و در کشتار مردم 
نقش ایفا کردند. او در جلســه دادگاه، طی شــهادت خود با اتهام زنی علیه حماس 
گفــت: »افــرادی که به کشــور نفوذ کرده بودند بــه زندان ها یورش بردنــد تا زندانیان 
حزب اه، حماس و اخوان المســلمین را آزاد کنند و بنا بر اطاعات امنیتی در قتل 
افســران پلیس و مردم نقش داشته اند«. حسنی مبارک، رهبر دیکتاتور سابق مصر 
که به دنبال انقاب 25 ژانویه ســال 2011 از حکومت 30 ســاله خود برکنار شــده بود، 
در جلسه روز گذشته دادگاه در مرکز آموزشی پلیس بطره درباره این پرونده شهادت 
داد: »طی انقاب ژانویه 2011 بیش از 800 عضو حماس و گروه های دیگر فلسطینی 
با کمک تونل هایی که در زمین حفر شده بود  برای حمایت از گروه اخوان المسلمین 
خــود را وارد مصر کردند. اما چــون این تونل ها غیرقانونی بودند دولت از وجود آنها 
خبر نداشت«. به گزارش عرب نیوز، فرید الدیب وکیل حسنی مبارک دقایقی پیش 
از برگزاری این جلسه دادگاه برای حضور در جلسه محاکمه مرسی، رئیس جمهوری 
که 30 ژوئن 2013 مخلوع شده بود، خود را به این دادگاه رساند و به دنبال آن تدابیر 
امنیتــی بــرای برگزاری دادگاه در نظر گرفته شــد. مبارک در ماه دســامبر نیز قرار بود 
شهادت خود را در دادگاه ارائه دهد اما با عدم حضور خود، این جلسه را لغو کرده بود.
مبارک در این جلسه به تمامی پرسش های قاضی پاسخ نداد و در واکنش به برخی 
از سؤاات او درباره اخوان المسلمین صراحتاً گفت که برای پاسخ به این سؤاات باید 

از مقام های امنیتی اجازه بگیرد زیرا این اطاعات اسرار زیادی را فاش می کند.
محمد مرســی که نخســتین رئیس جمهوری برگزیده بود که از مســیر دموکراسی و 
برگزاری انتخاباتی آزاد در مصر انتخاب شــد، در ســال 2015 به علت پرونده حمله 
بــه چند زندان در حــوادث انقاب 25 ژانویه 2011 به اعدام محکوم شــد؛ اما دادگاه 
سال گذشته حکم تجدید نظر او را پذیرفت و دستور محاکمه مجددش را صادر کرد.

خودزنی
ترامپ در مصاحبه با نیویورک تایمز به دستور عجوانه دختر و دامادش عمل کرده 
بود. او، حتی بدون هدف روشــنی و بدون اســتراتژی خاصی، همچنان دادستان کل 
را به خاطــر اقدام به رفع صاحیت از خــود و باز کردن راه برای انتخاب یک بازپرس 
ویژه مورد تهدید قرار داد. او آشکارا از سشنز خواست استعفا کند ؛ او را مسخره کرد و 
مورد توهین قرار داد و گفت اگر جرأت دارد سعی کند در مقام خود بماند. هرچند این 
حرف ظاهراً در جهت منافع خاص هیچ کس، جز بازپرس ویژه نبود، – »جفرسون 
بیــورگارد سشــنز هیچ جا نمــی رود« – بنن بیــش از همه به قســمت قابل ماحظه 
دیگری از این مصاحبه توجه داشــت: رئیس جمهوری از شــورای ویژه تحقیقات که 
شــعبه ای از دادگستری و ویژه رسیدگی به جرایم دولت های خارجی در مداخله در 
امور امریکاســت، خواســته بود از حدود خود تجاوز نکند و به امور مالی خانواده اش 
کاری نداشــته باشــد. بنن درحالیکه صدای یک زنگ خطر اضطــراری را درمی آورد 
جیغ کشید: »ایییییی..... ایییییی...ایییییی! چشماتون رو ببندین! به دادستان بگیم 
به چی نباید نگاه کنه!« بنن بعد، گفت و گویی را که صبح آن روز با رئیس جمهوری 
داشــت تعریف کرد: »من مســتقیم پیش او رفتم و گفتم: چرا این حرف رو زدی؟ و 
او گفــت: راجع به سشــنز؟ و من گفتم: نه، اون هم بد بــود ولی یک روز دیگه تو دفتر 
درموردش حرف می زنیم. گفتم: چرا گفتی بررسی دارایی های خانواده ات در حدود 
اختیارات آنها نیست؟ و او گفت: خب، می دونی..... و من ادامه دادم: هی، اونا دارن 
حکم می گیرن.... ممکنه خوشــت نیاد اما با این کار تضمین دادی که اگر می خوای 
کســی را در این شــورای ویژه جا بدی، ســناتورها وادارش می کنند قسم بخوره اولین 

کاری که انجام می ده وارد عمل شدن و فراخوان برگشتی های مالیاتی توست«.
بنن بعد با ناباوری بیشــتر، جزئیات گزارش اخیر فایننشــال تایمز در مورد فلیکس 
ســیتر، یکــی از نادرســت ترین و غیر قابل اعتماد تریــن آدم های مرتبط بــا ترامپ را 
شرح داد که با مایکل کوهن، وکیل شخصی دیرینه ترامپ )که گزارش شده از جمله 
اهداف تحقیقات مولر هم هســت( ارتباط نزدیکی داشته و از رابط های پولی اصلی 
با روســیه بوده اســت. ســیتر، »خودت را آماده کن – می دونم ممکنه شوکه بشی اما 
منتظر این روز بمون« – قباً هم مشکات عمده ای با قانون داشته بود، »با چند نفر 
در بوکا شناســایی شده بود که در یک مرکز غیرقانونی مبادله سرمایه درحال انتقال 
پول روسی بودند.« همچنین معلوم می شود، »برادر سیتر« تحت تعقیب – »صبر 
کنید« – آندرو وایسمن بوده است. )مولر اخیراً وایسمن، این وکیل قدرتمند واشنگتن 
را که مدیر بخش کاهبرداری های جنایی در وزارت دادگستری بود، اجیر کرده بود.( 
»جاروانکا! شما آلوده پرونده تحقیقات پولشویی بنیاد لوبرون جیمز شده اید. واقعاً 
دارم منفجر می شم!« بنن واقعاً چند ضربه سیلی به خود زد و بعد دوباره به موضوع 
گفت و گو با رئیس جمهوری برگشت. »و ادامه داد: این در حد اختیارات آنها نیست. 

گفتم: جدی می گی، مرد؟«

پــاورقـی

مایکل وولف
مترجم: مهوش غامی
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 آتش و خشم
در کاخ سفید ترامپ

نــــما

پوپولیسم به سبک فرانسوی
جشــن های  بــا  همزمــان  فرانســه  در  جلیقه زردهــا 
کریســمس و شــادمانی های مردم، اقدام به توزیع نان 

تست و مربا کردند. 
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انهدام موشک های اسرائیلی مقابل سپر فوادین سوری 
14 فروند از مجموع 16 موشک پرتابی  رژیم صهیونیستی در آسمان دمشق هدف قرار گرفتند

با نقض حریم هوایی یک کشور، خاک 
کشــوری دیگر را هــدف حمله قرار داد 
تا رژیم صهیونیســتی بــار دیگر هویت 
خــود را کــه مبتنــی بــر تجــاوز و نقض 
حاکمیــت کشــورهای دیگــر اســت، به 
اثبات برســاند. دولت ســوریه با اشــاره 
بــه حملــه جنگنده های صهیونیســتی 
اعام کرد، پدافندهــای هوایی خودی 
»اهدافــی خصمانــه بــر فراز دمشــق« 
را هــدف حملــه قــرار دادند تا ســد راه 

تجاوز رژیم اشغالگر شوند.
به گــزارش اســکای نیوز، سه شــنبه 
شــب، ســانا، خبرگزاری دولت ســوریه 
خبــر داد که »این تجــاوز هوایی از فراز 
خــاک لبنان صــورت گرفته و شــماری 
از موشــک هــای دشــمن در نزدیکــی 
دمشق با موفقیت سرنگون شده اند«. 
رژیم صهیونیســتی با ارسال دست کم 
16 فرونــد موشــک کــروز، چهار ســرباز 
ایــن  رســاند.  شــهادت  بــه  را  ســوری 
جنگنده هــا پیش از حمله بــه اهدافی 
در قطنا در حومه جنوب غربی دمشق، 
بــه حریــم هوایــی لبنــان وارد شــدند. 
ســخنگوی ارتــش رژیم صهیونیســتی 
نیز تأیید کرد که موشک های این رژیم 
را ســوریه رهگیری کرده است و افزود: 
»ســامانه های دفاعی ما در واکنش به 
موشکی که از سوریه ارسال شده است، 

فعال شده اند.«
یک منبع نظامی عالی رتبه ســوری 
گفــت،  اســپوتنیک  خبرگــزاری  بــه 
آنکــه  بــرای  اســرائیلی  جنگنده هــای 

توســط ســامانه دفــاع هوایــی ســوریه 
رهگیــری نشــوند، از بالن های حرارتی 
متعددی بر فراز لبنان استفاده کردند. 
با این حال، به گزارش خبرگزاری تاس 
روســیه، ســامانه  دفــاع هوایی ســوریه 
توانست 14 موشک از 16 موشکی را که 
جنگنده های اسرائیلی از حریم هوایی 
لبنــان شــلیک کــرده  بودنــد، رهگیری 
کنــد. وزارت دفاع روســیه این حمات 

اسرائیل را »تحریک آمیز« دانست.
برخی منابع غیررســمی که عمدتاً 
به گروه هــای معارض ســوری متعلق 
هســتند، مدعــی شــدند کــه طــی ایــن 
حمــات هوایی، 22 فروند موشــک به 
مواضــع انبارهای تســلیحاتی ایران در 
ســوریه پرتاب شــده اســت. به گزارش 
اســرائیل،  پســت  جروزالــم  روزنامــه 
رئیس دیده بان سوریه هم مدعی شد 
که هدف از انجام این عملیات، حمله 
بــه انبارهــای تســلیحاتی متعلــق بــه 
سپاه پاسداران انقاب اسامی ایران و 
متحدان آن از جمله جنبش حزب اه 

لبنان بوده است.
شــهروندان لبنانی نیز که در جنوب 
ایــن کشــور در نزدیکــی مــرز با ســوریه 
ســکونت دارنــد، خبــر دادنــد صــدای 
آســمان  در  را  موشــک هایی  پــرواز 
رژیــم  سوءاســتفاده  بــر  تــا  شــنیده اند 
صهیونیستی از حریم هوایی این کشور 
مهــر تأییــدی بزننــد. خبرگــزاری ملی 
لبنــان در گــزارش خود نوشــت که این 
جنگنــده ها در فاصله کوتاهی با زمین 
در حــال حرکت بودنــد و دقایقی بعد 
شهروندان دمشق نیز صدای فعالیت 
واحــد ســامانه دفاعــی کشــور خــود را 

علیه مواضعی در آسمان شنیدند.
ë آرامش در سوریه

ســاعاتی پس از ایــن حمله، ارتش 
ســوریه بــا انتشــار اطاعیــه ای اعــام 
کــرد، اوضــاع در پایتخــت ایــن کشــور 
بــه وضعیــت عــادی برگشــته اســت و 
تأییــد کــرد: »ســامانه های دفاعــی مــا 
و  رهگیــری  را  دشــمن  موشــک های 
بیشــتر آنهــا را منهــدم کردنــد. اکنــون 
در  و  عــادی  دمشــق  شــهر  وضعیــت 

کنترل کامل دولت است.«
الکسی پوشــکوف، نماینده پارلمان 
روسیه با اشاره به حمله سه شنبه شب 
گذشته جنگنده های رژیم صهیونیستی 
به سوریه و دفاع تمام عیار این کشور از 
مواضــع خود گفت: »تجهیز ســوریه به 
سامانه دفاع موشــکی اس 300 باعث 
شــده تا قدرت ایــن کشــور در مقابله با 

حمات موشــکی افزایش چشمگیری 
زاخــاروف،  ماریــا  باشــد.«  داشــته 
ســخنگوی وزارت خارجــه روســیه نیــز 
اعــام کــرد کنترل مناطقی کــه پیش از 
ایــن در اختیــار نیروهــای امریــکا بــوده 
است، باید به دولت سوریه واگذار شود.

رژیــم  ارتــش  انــدام  عــرض 
صهیونیستی در ســوریه، چند روز پس 
تصمیــم  امریــکا  کــه  داد  روی  آن  از 
گرفــت 2 هزار نیروی خود را از ســوریه 
اعتقــاد  ناظــران  برخــی  کنــد.  خــارج 
دارنــد، حملــه به مواضعی در ســوریه 
ناشی از دستپاچگی و واهمه این رژیم 

است.
ë تهدید آنکارا علیه دمشق

در حالــی کــه طــی روزهــای اخیــر 
کــه  می شــود  شــنیده  زمزمه هایــی 
و  امریــکا  از  ناامیــدی  از  پــس  کردهــا 

فرانســه، دســت یاری به ســوی سوریه 
دو  ایــن  از  و  کرده انــد  دراز  روســیه  و 
برابــر  در  آنهــا  از  خواســته اند  کشــور 
ترکیــه حمایــت کنــد، ترکیه به ســوریه 
هشــدار داده کــه علیه ســربازان ترکیه 
دست به اقدامی نزند. ابراهیم کالین، 
ترکیــه،  ریاســت جمهوری  ســخنگوی 
صراحتــاً تهدید کرده که اگــر نیروهای 
وابســته به دولت ســوریه بــه نیروهای 
ترکیه ای مستقر در ایست های بازرسی 
اســتان ادلــب حملــه کننــد »دنیــا بــر 
سرشــان خراب خواهد شد«. او ضمن 
اعــام اینکــه درباره اســتقرار نیروهای 
ترکیه در ادلب با روســیه و ایران توافق 
کرده انــد، گفــت: »مــا اکنــون در ادلب 
تمامــی  و  داریــم  بازرســی  ایســت   12
فراهــم  مــا  بــرای ســربازان  امکانــات 
شــده اســت. تاکنــون هیــچ حملــه ای 

علیــه ســربازان ترکیه صــورت نگرفته 
و امیدواریم شــاهد تداوم این آرامش 

باشیم.«
در  ســوریه  ارتــش  راســتا،  ایــن  در 
بــرای جلوگیــری  اقدامــی پیشــگیرانه 
از عملیــات نظامــی احتمالــی ترکیه، 
بخش هایــی از غرب منبــج را از کردها 
تحویل گرفت. نیروهای ارتش ســوریه 
بــا حمایــت واحدهای نظامی روســیه 
ســوریه  نیروهــای  بــا  هماهنگــی  در  و 
دموکراتیــک وارد منطقــه العریمه در 

شمال غرب منبج شدند.
ë فعال شدن کمربند تجاری

نیروهــای  حمــات  بــا  همزمــان 
دولــت  ســوریه،  خــاک  بــه  خارجــی 
ایــن کشــور در تــاش اســت بــا آغــاز 
همکاری هــای تجــاری و همــوار کردن 
چرخه هــای  ســرمایه گذاری  مســیر 
اقتصادی هرچه زودتر به حرکت خود 
ادامه دهند. به گزارش روزنامه البیان 
امــارات، اولیــن گــروه از کامیون هــای 
از  عبــور  بــا  اماراتــی  کااهــای  حامــل 
گــذرگاه مــرزی جابــر- نصیــب میــان 
ســه  شــد.  لبنــان  وارد  ســوریه  و  اردن 
و  خشــک  کااهــای  حامــل  کامیــون 
منجمــد از جملــه لــوازم الکترونیکی، 
مــواد غذایــی و خــودرو از بنــدر جبــل 
علــی و منطقــه آزاد امارات به ســمت 
در  نصیــب  جابــر-  مــرزی  گــذرگاه 
مرزهای ســوریه و اردن حرکت کردند. 
این ســفر در شــرایط کنونی شــش روز 
بــه طــول می انجامــد در حالی کــه اگر 
ایــن ســفر قــرار بــود در زمــان جنگ و 
درگیری صورت بگیرد، 24 روز به طول 

می انجامید.

در نخســتین ســاعات کریســمس، پســر 
پناهجوی 8 ساله گواتماایی در بازداشتگاه 
مــرزی ایــاات متحــده جــان باخــت. او 
دومیــن کودکی اســت کــه در کمتر از ســه 
هفتــه اخیــر در یــک بازداشــتگاه مــرزی 
جنوب غربی امریکا جان خود را از دســت 
می دهد و سیاســت های مهاجرتی خشن 
دونالد ترامپ، رئیــس جمهوری امریکا و 
توانایی نیروهای فدرال مرزی برای تأمین 
امکانات رفاهــی به جمعیت مهاجران را 

زیر سؤال می برد.
ایــن پســر 8 ســاله که هنــوز کســی نامش 
در  سه شــنبه  شــب  نیمــه  نمی دانــد،  را 
حالی که از شــدت بیماری در بیمارســتان 
»آلوموگاردو« نیومکزیکو بستری بود، جان 
باخت. مرگ این پســر 8 ساله کمتر از سه 
هفته پس از مــرگ »جکلین کال«، دختر 
بچــه 7 ســاله گواتماایــی در بازداشــتگاه 

»ُبردر پاترول« اتفاق افتاد.
در حالــی کــه مــرگ دو کــودک بــا فاصله 
مــرزی  بازداشــتگاه های  در  نزدیــک 
امریــکا نگرانی هــا از وضعیت بهداشــتی 
و امکاناتــی ایــن بازداشــتگاه ها را افزایش 
و  پزشــکی  علــوم  متخصصــان  داده، 
حامیان مهاجران معتقدند در مرز امریکا 
بچه ها در شــرایط بسیار آســیب پذیر و در 
بازداشــتگاه های بسیار پرجمعیت و سرد 
موســوم بــه »جعبه هــای یخ« نگهــداری 

پزشــک  گریفیــن«،  »مارشــا  می شــوند. 
کودکان ســاکن در مرز تگــزاس – مکزیک 
می گوید، این بازداشــتگاه ها اصاً مناسب 
کــودکان؛ حتــی کــودکان ســالم نیســت. 
آنجا ســرد اســت و بچه ها مستعد ابتا به 

آنفلوآنزا و اسهال و استفراغ می شوند.
در ماه جوای کوین مک آلنان، کمیسیونر 
حفاظت مرزی و گمرکی امریکا گفته بود، 
ایــن بازداشــتگاه ها در دهه هــای 1980 و 
1990 ساخته شدند تا برای اسکان موقت 
مهاجران بزرگسال به کار گرفته شوند، نه 
کودکان و خانواده ها. به گفته مهاجرانی که 
اقامت در بازداشتگاه های مرزی را تجربه 
کرده انــد، در این بازداشــتگاه ها مهاجران 
با فاصله بســیار کم از همدیگــر و در واقع 
چســببیده به هــم، روی زیراندازهایــی که 
در کف بازداشــتگاه پهن شده می خوابند. 
»آئــودری اســتمپل«، پرســتار داوطلــب 
کار  مکزیــک  در  کلینیــک  یــک  در  کــه 
می کنــد، می گویــد، خانواده هایــی کــه از 
بازداشــتگاه های مرزی خاصی می یابند 
حتی اگر یک شب هم در این بازداشتگاه ها 
مانده باشند یک خاطره مشترک دارند و 
آن این اســت که »چقدر آنجا ســرد بود«. 
او می افزایــد: اکثــر بچه هایی کــه پیش ما 
آورده می شــوند، مریض هســتند. ســرما 
خورده اند، تب دارند، عفونت های تنفسی 
و دیگــر ناراحتی هــای مزمــن دارند و من 
مجبور می شــوم آنها را به بیمارســتان ها 
ارجاع دهم.« دولت ترامپ در ماه آوریل 
با اعام سیاســت »تحمل صفر« در قبال 

مهاجران تاش کرد، مانع ورود مهاجران 
به امریکا شــود. او خواســتار این شــد که با 
مهاجران غیرقانونی مانند مجرم برخورد 
شــود و نیروهــای مــرزی »ُبــردر پاتــرول« 
اقدام به دستگیری والدین کودکان کردند 
و کــودکان را بــه ســرپناه های مــورد تأییــد 
دولت فرســتادند اما ترامــپ در ماه ژوئن 
به خاطــر آنکــه جلــوی خشــم عمومی از 
جدا کردن کودکان از والدین شان را بگیرد، 
این سیاســت را تعلیق کرد و به سیاســت 
بدتــری روی آورد کــه بازداشــت کــودکان 
و والدین شــان بــه طور همزمــان و در یک 
جا در بازداشتگاه های مرزی بود. ترامپ، 
در جلســه پرســش و پاســخی کــه در روز 
صبح کریسمس با خبرنگاران داشت نیز 
بی توجه به این شــرایط، از سیاســت های 
مهاجرتــی خــود ابــراز رضایت کــرد و بار 
دیگر خواســتار تعیین بودجه بیشتر برای 
دیوار مرزی شــد. او در این جلســه بشدت 
از مهاجران انتقاد کرد و هیچ اشــاره ای به 
پســر بچه 8 ســاله مهاجری کــه تنها چند 
ســاعت قبــل از نخســتین ســخنان او در 
صبح کریســمس، جــان خود را از دســت 
داده بــود، نکــرد. تنهــا »هــوگان گیدلی«، 

سخنگوی کاخ سفید در یک تماس تلفنی 
مــرگ پســر 8 ســاله را »بســیار ناراحــت 
کننــده« خوانــد و گفــت، مقامــات دولتی 
ســعی می کنند بــه درک روشــنی از دلیل 
مــرگ ایــن کــودک برســند. او همچنیــن 
بــار دیگــر دموکرات هــا را متهــم کــرد که 
مخالفت با بودجه دیوار مرزی دولت را به 

تعطیلی کشانده اند.  
چندیــن عضــو دموکــرات کنگره بــه خبر 
مرگ این پسر مهاجر واکنش نشان دادند 
و بشــدت بــه سیاســت های مــرزی دولت 

ترامپ انتقاد کردند.
ســناتور تــام اودال، از ایالــت نیــو مکزیکــو 
خواســتار تحقیقــات کامــل دربــاره مرگ 
این پســر گواتماایی شــد و گفت: این یک 
خبــر مهلــک در روز کریســمس، روزی که 
بســیاری از مردم جهــان در کنــار خانواده 
و عزیزان شــان هســتند، بــود و قلب من با 

خانواده این پسر جوان است.
مقامــات امنیــت داخلــی امریــکا تاکنون 
حاضــر بــه پاســخگویی دربــاره اینکه چه 
سیاســت های  از  تاکنــون  انســان  تعــداد 
مهاجرتی دولت ترامپ آســیب دیده اند، 

نشده اند. 

دومین کودک مهاجر گواتماایی در مرز امریکا درگذشت 

مرگ پای دیوار نژادپرستی 
گلوله جنگی و گاز اشک آور؛ پاسخ پلیس 

ضد شورش سودان به معترضان
گروه جهان/ پلیس ضدشورش سودان در خارطوم، پایتخت این 
کشور به روی معترضان به گرانی و کمبود نان با گلوله جنگی و گاز 
اشــک آور آتش گشود. این اقدام پلیس برای ممانعت از هجوم 

مردم خشمگین به سوی کاخ ریاست جمهوری بود.
به گزارش سایت شبکه خبری الجزیره، تصاویر ویدئویی که روز سه شنبه در شبکه های 
اجتماعی به اشتراک گذاشته شده بود، نشان می داد جمعیتی بالغ بر چند صد نفر در 
حال حرکت به سمت کاخ ریاست جمهوری واقع در حاشیه رود »نیل آبی« در قلب 

خارطوم، هستند.
این معترضان قبل از آنکه هدف شلیک گلوله جنگی و گاز اشک آور پلیس قرار بگیرند، 
شعارهایی با محتوای تغییر رژیم سر می دادند. این تظاهرات های مردمی در سودان 
از حدود یک هفته قبل علیه دولت عمرالبشــیر آغاز شــد و علت اصلی اش افزایش 
قیمت ها، کمبود کااهای اساسی و بحران نقدینگی است. به گفته خبرنگار الجزیره که 
در خارطوم مســتقر است، هر روز که می گذرد بر شدت شعارهای تغییر رژیم سودان 
افزوده می شــود. به نظر می رسد، معترضان بیش از هر زمان دیگری خواستار تغییر 
هستند زیرا حتی پس از آنکه پلیس علیه آنها گاز اشک آور شلیک کرد، برخی حاضر 
به ترک صحنه نشــدند و حتی به سمت پلیس حمله کردند و به فریادشان مبنی بر 
اینکه رئیس جمهور باید برود، ادامه دادند. عمر البشیر روز دوشنبه پس از حدود 5 روز 
سکوت مقابل اعتراض های مردمی، وعده بهبود وضعیت اقتصادی مردم را داد اما 

هیچ اشاره ای به طرح و برنامه اش برای این اصاحات اقتصادی نکرد.
بنا بر گزارش خبرنگار الجزیره، مردم در واکنش به این اظهارات عمرالبشیر می گویند، 
اصاحات نمی خواهند زیرا در حدود سه دهه ای که عمرالبشیر بر رأس قدرت بوده کار 
زیادی نکرده است. اسماعیل کوشکوش، خبرنگار سودانی – امریکایی در مصاحبه با 
الجزیره گفت، عمرالبشیر حدود سه دهه از نبود یک حزب اپوزیسیون قدرتمند سود 
برد اما حاا ســودان شــاهد موج تازه و بی ســابقه ای از ناآرامی هاســت. آنچه امروز در 
سودان می بینیم متفاوت است. گروه های اپوزیسیون هر کدام بر اساس پایه سیاسی که 

دارند به خیابان ها می آیند و به معترضان می پیوندند. 

A
P

گزارش

کمیســیون برگــزاری انتخابــات افغانســتان دیــروز چهارشــنبه اعــام کــرد، انتخابــات 
ریاست جمهوری که قرار بود در تاریخ 31 فروردین سال 1398 برگزار شود با سه ماه تأخیر 

در تیر ماه برگزار خواهد شد.
به گزارش بی بی سی، به گفته یک مقام آگاه که خواست نامش فاش نشود، تاریخ دقیق 

برگزاری این انتخابات امروز پنجشنبه از طرف کمیسیون انتخابات اعام می شود.
خبر دیگر این که، اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان اعام کرد، برای بهبود امنیت در 
مناطق شمالی و شمال شرق افغانستان، پایگاه جدیدی برای ارتش در این وایت ها ایجاد 

خواهد شد. در حال حاضر در مجموع ۶ پایگاه ارتش در افغانستان وجود دارد.

آیت اه »عیسی قاسم« رهبر شیعیان بحرین بعد از گذراندن دوره درمانی اش در 
لندن روز گذشــته وارد شــهر نجف اشرف شــد. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از 
روســیا الیوم، این سفر عیسی قاســم به عتبات عالیات که بعد از گذشت نیم قرن 
صورت می گیرد، زیر نظر دولت عراق نبوده بلکه ابتکار عملی از ســوی روحانیون 
و مراجــع نجــف اســت. تیرماه امســال و پس از گذشــت 1۴ ماه از حبــس خانگی و  
وخامت حال آیت اه عیســی قاســم سرانجام با موافقت پادشاه بحرین وی برای 
درمان بیماری  به لندن منتقل شد. وی دیروز همچنین با صدور پیامی درگذشت 
آیت اه شاهرودی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران را  تسلیت گفت.

سفر شیخ »عیسی قاسم« به نجف پس از نیم قرنانتخابات ریاست جمهوری افغانستان به تعویق افتاد

ë  سی ان بی ســی: ســرمایه گذاران و تاجــران امریکایی در
آســتانه ســال جدید میادی عــاوه بر جنــگ اقتصادی 
کشورشــان بــا چیــن و دیگــر مســائل اقتصــادی، نگــران 

احتمال استیضاح دونالد ترامپ نیز هستند.
ë  خبرگزاری آناتولی: پارلمان ترکیه اعزام ســرباز به افغانســتان را تا دو سال

دیگــر به عنــوان بخشــی از مأموریــت پشــتیبانی ناتــو در این کشــور جنگزده 
تمدید کرد. 

ë  خبرگــزاری آسوشــیتدپرس: کره شــمالی و کــره جنوبی در مراســمی پروژه
اتصال مجدد خطوط راه آهن و جاده ای دو کره را جشــن گرفتند، با این حال 
تحریم هــای بین المللی علیه کره شــمالی اجازه شــروع ســاخت و ســازها را 

نمی دهند.
ë  ،روســیا الیوم: نیروهای امنیتی وابســته به تشــکیات خودگردان فلسطین

رئیس شــورای قانونگذاری فلسطین و ســه نماینده این شورا را در شهر بیت 
لحم بازداشت کردند. 

ë  هاآرتــص: نماینــده رژیــم صهیونیســتی در ســازمان ملل برای شــرکت در
انتخابات پارلمانی آتی این رژیم، از سمت خود استعفا داد.

دو خط 
خبــــر

افریقا
پونه مجلسی

خبرنگار 
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تیمی که نقطه ضعف ندارد
لیست نهایی تیم ملی برای جام ملت های 
امــارات دیروز توســط کــی روش اعام شــد 
و بر اســاس یک ســنت بین المللــی باید به 
دیدگاه و نظر ســرمربی  در راســتای انتخاب 
بازیکنانــش احتــرام گذاشــت. در هــر حــال 
ســرمربی است که پاســخگوی نتایج خواهد 
بود و بر اســاس وظیفــه ای که دارد بازیکنان 
را در زمیــن چیــده و سیســتم بــازی آنــان را 
بر اســاس توانایی هایشــان انتخاب می کند. 
بنابرایــن نبایــد وســواس بــه خــرج دهیم کــه چرا فــان بازیکن 
توســط ســرمربی انتخاب شــده و دیگری انتخاب نشــده اســت، 
بلکه باید به کی روش این فرصت و اجازه را بدهیم که با آرامش 

فکر تیمش را به زمین بفرستد و پاسخگوی نتایج باشد.
البتــه باید بــه این نکته توجه داشــت چنــد بازیکنی که به 
علــت مصدومیــت از لیســت نهایی خــط خوردنــد بازیکنان 
مــورد نیــاز کــی روش بودنــد و در صورتــی کــه مصدومیــت 
گریبانگیــر آنهــا نمی شــد، احتمــاًا جــزو11 بازیکــن اصلی و 
فیکس در بازی های رسمی بودند. به هر حال ورزش همین 
اســت و ایــن اتفاقــات در آن طبیعی اســت. بــه همین دلیل 
اســت که ابتدا حــدود 30 بازیکن به اردو دعوت می شــوند تا 
آنهایی که سالم تر و آماده تر هستند به عنوان بازیکنان نهایی 
انتخــاب شــوند. محــور بــازی کــی روش دســت 2-3 بازیکن 
هافبــک میانی اســت و غیبــت بازیکنــی مثــل عزت اللهی تا 
حــدودی کار را برای کی روش ســخت می کنــد. با وجود اینکه 
11 بازیکــن از لیگ داخلی در لیســت نهایی حضــور دارند اما 
بــه نظرم باز هــم انتقادهایی در این زمینه بــه کی روش وارد 
اســت. معتقدم انتخاب 11 بازیکن از لیگ داخلی نســبت به 
12 بازیکن از لژیونرها، چشــمگیر نیســت. آن هم 12 بازیکنی 
کــه تعــدادی از آنها در تیم هایشــان چندان هم بــازی نکرده 
انــد. با وجــود این تاکید می کنم که باید به انتخاب ســرمربی 
احتــرام گذاشــت. در ترکیب تیمی که راهی امارات می شــود 
تا رؤیای میلیون ها فوتبالدوســت ایرانی را محقق کند، نقطه 
ضعفــی دیــده نمی شــود و از نقاط قــوت بســیاری برخوردار 
اســت. امیدوارم بــا این تیم بتوانیم قهرمــان جام ملت های 

آسیا شویم.  

یادداشت

بیژن 
ذوالفقارنسب
کارشناس فوتبال

رکورد )پرتغال(
این روزنامه صفحه اولش را با یک فضای 
کامل کریســمس و ژانویه ای بسته و نانی، 
مهاجم اســبق منچســتریونایتد و بازیکن 
کنونی اســپورتینگ لیسبون را کنار درخت 
آذین بســته کریســمس به نمایش نهاده 
است. »رکورد« مطالبی سال نویی درباره 
گدسون، مهاجم بنفیکا و همچنین میلی 
تائو هافبک پورتو دارد و نتیجه گیری کرده 
اســت که در بازگشــایی لیگ پرتغال، ســه 

تیم فوق همچنان مدعیان اصلی اند.

اوله )آرژانتین(
این نشــریه به مناســبت نزدیک تر شــدن 
سال نو میادی به جمع بندی وقایع مهم 
ســال پرداخته و پیروزی بــزرگ ریورپات 
جنوبــی  امریــکای  باشــگاه های  جــام  در 
و ســپس شکســت خبرســازش در جــام 
باشــگاه های جهــان از رویدادهــای مهــم 
سال برشمرده شده است. »اوله« گزارشی 
تازه از شرایط نابسامان و مشکات باشگاه 
هــوراکان این کشــور هم دارد کــه از دوران 

اوجش فاصله گرفته است.

مارکا )اسپانیا(
جدیدترین تاش دو »بزرگ« شــهر 
مادرید بــرای جذب نفراتــی تازه در 
نیــم فصل لیــگ فوتبــال اســپانیا با 
تمرکز بر لوکاس، هافبک پر خواستار 
اتلتیکــو بــر صفحــه اول این نشــریه 
سایه ای سنگین انداخته است. مارکا 
از جدیدتریــن تصمیم هــای ارنســتو 
وال ورده، سرمربی بارسلونا نیز برای 
تقویــت تیمش یاد کــرده و از نفرات 

تازه ای که او مد نظر دارد.

لیســت نهایــی تیم ملــی فوتبــال جهت 
حضــور در جــام ملت هــای آســیا 2019 
امــارات روز گذشــته اعــام شــد امــا در 
اقدامــی عجیــب از سه شــنبه با پســت ها 
و واکنش هایــی کــه تعــدادی از بازیکنان 
در صفحــات شخصی شــان داشــتند، تــا 
حــدودی مشــخص شــد چــه بازیکنانــی 
کــدام  و  بــود  خواهنــد  امــارات  مســافر 
بازیکنــان هم خــط خورده اند. سه شــنبه 
ســعید عزت اللهی و ســاعاتی بعد علی 
کریمــی، دو  هافبک دفاعــی تیم ملی در 
اینستاگرام شــان اعــام کردنــد بــه دلیل 
آســیا  ملت هــای  جــام  در  مصدومیــت 
حضــور نخواهنــد داشــت. وریا غفــوری، 
محمدحســین  و  اســتقال  مدافــع 
میانــی  مدافــع  کنعانــی زادگان 
ماشین ســازی نیز با انتشــار تصاویــری از 
خود با پیراهن تیم ملی که لبخند بر لب 
داشــتند و شکرگزار خداوند بودند، خبر از 
حضور در فهرست نهایی کی روش دادند. 
سه شنبه شب همسر علی علیپور با انتشار 
عکسی از او نوشت: »لیاقت تو بیش از این 
است.« شجاع خلیل زاده هم در استوری 
خود در کنار عکس علیپور نوشت: »همه 
هوادارهــا می دونــن بهترینــی.« بــا ایــن 
اوصاف مشــخص شد که علیپور مهاجم 

پرسپولیس هم خط خورده است.
ë شب متفاوت اردوی تیم ملی

اوضــاع  هــم  ملــی  تیــم  اردوی  در 

مثــل شــب های گذشــته نبــود. بعــد از 
صحبت هایــی کــه کی روش بــا بازیکنان 
انجام داد، مشخص شد که سیدحسین 
حسینی و محمدرضا خانزاده دیگر خط 
خورده هــا هســتند و بایــد اردوی قطــر را 
ترک کنند. بازیکنانی که آزادباش بودند، 
ســاعات متفاوتــی را تجربــه کردنــد امــا 
آنهایی که خط خورده بودند از اتاق شان 
بیــرون نیامدنــد. همین امر ســبب شــد 
تا مســعود شــجاعی بــه عنــوان کاپیتان 
تیم ملــی با این بازیکنــان صحبت های 
مفصلی داشــته باشــد و از آنهــا بخواهد 
تا روحیه شــان را حفظ کنند. در این بین، 
حضــور نیافتــن صــادق محرمــی و کاوه 
رضایی در اردو نیز به منزله پایان کارشان 
در تیم ملی بــود. همچنین عزت اللهی 
که مصدومیــت بدموقــع برنامه هایش 
را بهم ریخته بود، به انگلیس ســفر کرد 
و کریمی، حسینی، علیپور و خانزاده نیز 

بامداد روز گذشته به تهران بازگشتند.
ë  حیف از قلی زاده، حســینی چرا باز هم

خط خورد؟
علــی قلــی زاده،  هافبک شــارلروا که 
می توانســت یکــی از ســتاره های ایــران  
در جام ملت های آســیا باشــد، به علت 
آســیب دیدگــی مســافر امارات نشــد تا 
آخریــن خــط خــورده تیــم ملــی لقــب 
بگیرد. درخصوص خــط خورده ها باید 
گفت که قلــی زاده، کریمی، عزت اللهی 

و رضایــی مصــدوم بودنــد امــا علیپــور 
را  ملــی  تیــم  می توانســتند  خانــزاده  و 
همراهــی کننــد ولی به دایــل فنی خط 
خوردند. یکی از بازیکنانی که یکبار دیگر 
در آستانه تورنمنتی حساس خط خورد، 
بــود. دروازه بــان  سیدحســین حســینی 
اســتقال در شــرایطی کنار گذاشــته شد 
که یک ماه قبل در بازی تدارکاتی مقابل 
ترینیــداد و توباگو بــرای اولین بار طعم 
حضــور فیکــس در بازی ملی را چشــید 
و در بــازی اخیــر مقابــل فلســطین هم 
در اواســط نیمــه دوم به جــای بیرانوند 
بــه زمین آمد اما باز هم نتوانســت نظر 
کی روش را برای حضور در لیست نهایی 
جلــب کنــد. حســینی ایــن فصــل فقط 
در 3 بــازی لیگ درون دروازه اســتقال 
قرار گرفت. احتمااً نیمکت نشینی های 
متوالــی حســینی تأثیــر پررنگــی در این 
تصمیــم کی روش داشــت. هــر چند که 
شفر مدتی قبل در مصاحبه ای گفته بود 
که حســینی به خاطر ضعــف در ارتباط 
کامی با مدافعــان برای جام جهانی از 

تیم ملی خط خورد.
ë لیست نهایی تیم  ملی

با تمام این فعل و انفعال ها، کارلوس 
کی روش روز گذشــته لیســت نهایی تیم 
ملــی را اعــام کــرد و مشــخص شــد 23 
بازیکنی که باید برای تحقق رویای فوتبال 
ایران و پایان دادن به حســرت 43 ســاله 

بجنگند، چه کسانی هستند.
بیرانونــد  علیرضــا  دروازه بان هــا: 
)پرسپولیس(، امیر عابدزاده )ماریتیمو( 

و پیام نیازمند )سپاهان(
رضاییــان  رامیــن  مدافعــان: 
پژمــان  و  غفــوری  وریــا  )الشــحانیه(، 
محمدحســین  )اســتقال(،  منتظــری 
کنعانی زادگان )ماشین سازی(،مرتضی 
پورعلــی گنجــی )یوپــن(، ســید مجیــد 
حســینی )ترابزون اســپور( احسان حاج 
صفی )تراکتورســازی( و میاد محمدی 

)احمد گروژنی(
هافبک ها: روزبه چشمی )استقال(، 
امید ابراهیمی )ااهلی(، احمد نورالهی 
)پرســپولیس(، وحیــد امیــری )ترابزون 
اسپور(، اشکان دژاگه و مسعود شجاعی 

)تراکتورسازی(
ترابــی  مهــدی  مهاجمــان: 
طارمــی  مهــدی  )پرســپولیس(، 
)الغرافــه(، ســامان قــدوس )آمیــان(، 
علیرضــا جهانبخــش )برایتــون(، کریم 
و  )ناتینگهــام فارســت(  فــرد  انصــاری 

سردار آزمون )روبین کازان(
ë 4 تغییر نسبت به جام جهانی

در فهرســت ایــران نســبت بــه جام 
در  می شــود.  دیــده  تغییــر   4 جهانــی 
مظاهــری  محمدرشــید  دروازه  خــط 
جــای خــود را بــه نیازمنــد داد. در بیــن 
مدافعان، کنعانی زادگان جای خانزاده 

را گرفــت. در خط میانی نوراللهی جای 
عزت اللهــی را پــر کــرده و تغییر چهارم 
کنــار رفتــن رضــا قوچان نــژاد و حضــور 
غفوری اســت. البته در بین این نفرات، 
گوچــی از تیــم ملــی خداحافظــی کرد. 
گفتنــی اســت ســامان قــدوس آخریــن 
لژیونــری بود که از روز گذشــته به اردوی 

تیم ملی اضافه شد.
ë  لیســت تیــم ملــی؛ 48-52 بــه نفــع

لژیونرها!
تیــم ملی ایــران در حالــی وارد جام 
ملت ها می شــود کــه اکثــر بازیکنان این 
تیــم را لژیونرهــا تشــکیل داده انــد. این 
فهرســت متشــکل از بازیکنــان 16 تیــم 
 11 حضــور  اســت.  مختلــف  باشــگاهی 
بازیکــن از لیــگ ایــران نشــان می دهــد 
نــگاه  ملت هــا،  جــام  بــرای  کــی روش 
لیــگ  تیم هــای  عملکــرد  بــه  ویــژه ای 
برتــری داشــته. البتــه اگــر مصدومیــت 
قلــی زاده، رضایــی و عزت اللهــی نبود، 
ســهمیه لژیونرها بیشــتر می شد اما هم 
اکنون 47.8 درصد ملی پوشــان از لیگ 
هســتند و 52.2 درصد هم بازیکنانی که 
در خارج از کشــور تــوپ می زنند. حضور 
9 ســتاره از لیگ های اروپایی هم نشــان 
می دهد بازیکنان ایرانی در این ســال ها 
حضــور فعالی در قاره ســبز داشــته اند. 
همــراه  بــه  پایتخــت  ســرخابی های 
بیشــترین  بازیکــن  بــا 3  تراکتورســازی 

نماینــده را در تیــم ملی دارنــد. از لیگ 
قطر هــم 3 بازیکن هســتند. در لیســت 
نهایــی، نام 7  هافبک دیده می شــود که 
5 بازیکــن در لیگ ایران حضــور دارند. 
گفتنی اســت مهدی ترابی تنها مهاجم 
لیــگ برتــری لیســت تیــم ملی اســت. 
ترابی در حاشیه تمرین دیروز تیم ملی 
گفت: »خدا را شکر می کنم که در لیست 
نهایی قرار دارم. خیلی سخت است که 
بعضی از بازیکنان نیستند اما برای آنها 
در باشگاه شان دعا می کنیم و امیدواریم 

در آنجا موفق باشند.«
ë آزمون هم مصدوم شد

تمرین روز گذشــته تیم ملی همانند 
روزهــای گذشــته در کمپ اســپایر برگزار 
شــد. بخشــی از ایــن جلســه تمرینــی به 
تنیــس فوتبــال اختصــاص پیدا کــرد که 
بازیکنــان  میــان  جالبــی  خوانــی  کــری 
شــکل گرفــت و بیرانونــد بیشــتر از همه 
بــرای رضاییان کری  خوانــد. در حالی که 
ملی پوشــان تمرین بانشــاطی را پشــت 
ســر می گذاشــتند، اتفاق نگران کننده ای 
افتاد. سردار آزمون از ناحیه ساق پا دچار 
مصدومیت شــد و محل تمریــن را ترک 
کرد. البته به نظر می رســید مصدومیت 
او چندان جدی نباشــد و قرار است امروز 
تکلیف ســردار مشــخص شــود. بعــد از 
پایــان تمریــن، تعــدادی از هــواداران در 
دوحه با بازیکنان عکس یادگاری گرفتند.

نقش پررنگ مصدومان در تعیین نفرات اصلی
بررسی فهرست نهایی تیم ملی برای جام ملت های آسیا

 سلطانی فر: سازمان خصوصی سازی 
در حال ارزیابی مدارک سرخابی ها است

ســازمان  گفــت  ورزش  وزیــر  ســلطانی فر،  مســعود 
شــرایط  و  مــدارک  ارزیابــی  حــال  در  خصوصی ســازی 
ســرخابی های پایتخــت در راه برگــزاری مراســم مزایده و 
واگذاری این دو باشــگاه به بخش خصوصی است. وی افزود: در دو سال اخیر 
در زمینه پرداخت بدهی های کان دو باشگاه و شفاف سازی شرایط مالی شان 
اقدامات باارزشــی صــورت پذیرفت و هر دو باشــگاه در حــال تأمین نیازهای 
خود از طریق اسپانســرها هستند. خوشــبختانه با موافقت رئیس جمهوری با 
واگذاری استقال و پرسپولیس، اینک کارهای اجرایی این امر آغاز شده است.

استعفای رسمی نکونام از هدایت نساجی
جــواد نکونــام روز گذشــته رســماً از ســمت ســرمربیگری نســاجی مازندران 
اســتعفا کــرد و نامــه ای را هــم در ایــن ارتباط خطاب به ســران این باشــگاه 
فرســتاد. در ایــن نامــه نکونام، وجود برخی مشــکات را دلیــل جدایی خود 
عنوان کرده و این در حالی است که خیلی ها تمایل نکونام را به قبول پست 

سرمربیگری پیکان، دلیل اصلی جدایی وی از تیم قائمشهری می دانند.

استقال میزبان دیدارش با الهال را معرفی کرد
اســتقال تهران دیروز کشــور قطــر را به عنــوان میزبان دیــدار خانگی اش با 
الهال عربســتان در چارچوب لیگ قهرمانان آســیا 2019 به AFC پیشــنهاد 
کــرد انتخاب قطعــی این محل منوط به تأیید AFC اســت. دیدار فوق برای 

روز 19 فروردین 1398 درنظر گرفته شده است.

صاح: بازیکن اسرائیلی بیاید، از لیورپول می روم
محمد صاح، ســتاره مســلمان و مصری تیم فوتبال لیورپول به ســران این 
باشــگاه اعام کرد چنانچه موانس دابور، بازیکن رژیم صهیونستی را جذب 
کننــد، از ســرخ های آنفیلــد جــدا خواهد شــد. مدیــران لیورپول، دابــور را به 
عنــوان بازیکن ذخیره روبرتو فیرمینیو برزیلــی می خواهند اما صاح حاضر 
به تحمل این رویداد نیســت. او در ســال 2014 نیز از دست دادن با بازیکنان 

تیم مکابی تل آویو سر باز زده بود.

قضاوت بنیادی فر در لیگ قهرمانان آسیا
»AFC« موعــود بنیادی فــر از ایــران را بــرای قضــاوت در مســابقات فصــل 
آینده لیگ فوتبال قهرمانان آســیا در میان نفرات منتخب خویش قرار داد. 

پیش تر نام علیرضا فغانی هم در این لیست قرار داشت.

 »VAR« اجرای امتحانی سیستم
فریدون اصفهانیان، رئیس کمیته داوران فدراسیون فوتبال گفت در جریان بازی 
دوستانه بعدی تیم ملی امید یا نوجوانان سیستم داوری »VAR« )ویدئوچک( 
برای نخســتین بار در فوتبال کشــور به اجرای آزمایشی گذاشــته خواهد شد. وی 

این حرف ها را در روز اختتام کاس داوری 5 روزه فیفا در تهران بیان داشت.

گل محمدی: با این شرایط از مشهد می روم
یحیی گل محمدی، ســرمربی پدیده در ادامه اختافــات اخیرش با مدیران 
ایــن باشــگاه که به مســائل مالی برمی گــردد، دیروز گفــت از باتکلیفی های 
حاکم بر پدیده و عدم ازسرگیری تمرینات این تیم خسته شده است و دیگر 
تــاب شــنیدن وعده ای تازه را ندارد و در نتیجه از مشــهد مــی رود و دیگر هم 
بازنمی گردد. در همین حال، مجتبی سرآسیایی قائم مقام پدیده نیز گفت 
خطر کســر امتیاز به دلیل مطالبات یک بازیکن خارجی سابق این باشگاه از 
رگ گردن هم به پدیده نزدیک تر اســت. وی افزود: در برزخ گرفتار شده ایم 

و روی رفتن به باشگاه را هم نداریم.

توافق جپاروف با یک باشگاه ازبکی
در حالی که شــایعات مذاکرات استقال با ســرور جپاروف برای بازگرداندن 
این هافبک ازبکســتانی به جمع آبی ها از اخبار ثابت دو ســه ماه اخیر بوده، 
دیروز ســایت چامپیونات ازبکســتان مدعی شد وی با تیم مالورگ بیک آباد 

این کشور به توافق رسیده است.

وعده تاج در کسب میزبانی مسابقات جهانی »فوتبال 7 نفره«
در جلسه مشترک میرعلی صمیمی، رئیس فدراسیون ورزش های جانبازان 
و معلولین و همچنین الهی واجبلو رئیس و دبیر انجمن فوتبال معلولین با 
مهدی تاج، رئیس فدراســیون فوتبال ایران، تــاج وعده داد هر کاری از وی و 
نهاد متبوعش برآید، برای کسب میزبانی مسابقات فوتبال 7 نفره قهرمانی 

جهان انجام بدهد.

6 قرمزپوش در میان 10 بازیکن باارزش لیگ ایران
ســایت ترانسفرمارکت با به روزرسانی ارزش بازیکنان شاغل در لیگ فوتبال 
ایــران، نام 6 پرسپولیســی را بیــن 10 بازیکــن گرانقیمت این لیــگ قرار داد. 
علیرضا بیرانوند با دو میلیون یورو ارزش گذاری نسبی به صدر این فهرست 
رســیده و کمــال کامیابی نیا، علیپور، خلیــل زاده، انصاری فرد و مهدی ترابی 

)که تازه پرسپولیسی شده است( دیگر مردان قرمزپوش این فهرستند.

درودگر: »سیما« به تعهداتش عمل نکرده است
صادق درودگر، مسئول کمیته بازاریابی سازمان لیگ تأکید کرد صدا و سیما 
همچنــان به هیچ یک از تعهــدات خود در قبال فوتبال عمل نکرده اســت. 
وی متذکر شد هیچ کس از جمله خبرنگاران حق ندارند از مسابقات لیگ و 

حواشی آن فیلم بگیرند و ارسال کنند.

اخبـــار

محبوب ترین ایرانی را انتخاب کنید
■ فاکــس اســپورت بــا آوردن نــام 5 مربــی برتر جام ملت های آســیا، اســم 
کارلــوس کــی روش از تیــم ایــران را نیــز در ایــن جمــع قــرار داد. زاکه رونــی 
)امارات(، کوپر )ازبکستان(، لیپی )چین( و اریکسون )فیلیپین( سایر مربیان 

برجسته این جام تلقی شده اند.
■ یونــس محمــود، کاپیتان پیشــین تیــم ملی فوتبــال عراق گفــت این تیم 
همــراه بــا ایران از گــروه چهارم جام ملت های آســیا صعــود می کند اما این 

ژاپن است که قهرمان این رقابت ها می شود.
■ پــارک هانــگ ســئو، ســرمربی ویتنــام یکــی از همگروهی های ایــران، 24 
بازیکــن نهایی مــورد نظر خود را بــرای حضور در این مســابقات اعام کرد. 
ایــن تیــم ابتدا به قطــر می رود و پــس از شــرکت در اردویی در آن ســامان و 

حذف یک نفر دیگر به امارات می رود.
■ روزنامــه اســتاد الدوحه امارات بــا آوردن نام 11 بازیکن ایرانی روی ســایت 
اینترنتــی خــود، از کاربران این ســایت خواســت محبوب ترین بازیکــن ایرانی 
تاریــخ جــام ملت ها را انتخاب کننــد. آنها عابدزاده، پورعلــی گنجی، کریمی، 
مهدوی کیا، نکونام، دایی، باقری، حسینی، عزیزی، شجاعی و بیرانوند هستند.

■ فدراسیون فوتبال امارات برای حمایت از هوادارانش و حضور گسترده تر 
آنهــا در دیــدار افتتاحیه جام ملت  ها، 5 هزار بلیت رایگان را در اختیارشــان 

می گذارد. این مسابقه بین امارات و بحرین در روز 15 دی انجام می شود.

ملت های آسیاروز تا جام 
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تمرین روز گذشته تیم ملی در کمپ اسپایر دوحه

ســرمربی تیــم ملــی فوتبــال در حاشــیه 
تمرین دیروز در جمع خبرنگاران حاضر 
مختلفــی  مســائل  درخصــوص  و  شــد 
صحبت کرد. کارلــوس کی روش در ابتدا 
گفــت: »در درجــه اول از همــه پیام هایی 
کــه از مردم خــوب ایــران دریافت کردم، 
تشــکر می کنــم. چــون مردم کریســمس 
را بــه مــن تبریــک گفتنــد و بــرای همــه 
 26 می کنــم.  موفقیــت  آرزوی  آنهــا 
دســامبر )دیروز( روزی است که ما رسماً 

ماجراجویی را آغاز کردیم.«
ســرمربی تیم ملی به حــذف تعدادی 
از بازیکنــان اشــاره کــرد: »مراتب تحســین 
خــودم را از بازیکنان اعام می کنم. حذف 
برخــی از بازیکنــان کار راحتــی نبــود امــا 
مجبــور بودیم کــه این کار را انجــام دهیم. 
شــک نــدارم مــوج مصدومیت هایــی کــه 
بــا آن مواجــه شــدیم مــرا مجبــور کــرد که 
برخــی از تصمیماتــم را عــوض کنــم. من 
اعتمــاد کامل دارم کــه بازیکنان جایگزین 
عملکرد خوبی خواهند داشت. البته هنوز 
بــا مصدومیت  بازیکنانی مثل جهانبخش 
روبه رو هســتیم و تا یــک هفته آینده و بعد 
از بــازی بــا قطر به مــا ملحق خواهد شــد. 
مراعات او را می کنیم تا زودتر خوب شود.«

تیــم  کنــار  در  قلــی زاده  مانــدن  از  او 
قلــی زاده  ا ز  بایــد  »مــا  داد:  خبــر  ملــی 
مراقبــت کنیم و تــا وقتی که باشــگاهش 
اجــازه می دهد، او ر ا پیــش خودمان نگه 
دا ریــم تا مــداوا شــو د ا ما ا گــر د ر ا ین بین 
پیــش  هــم  مصدومیتــی   90 دقیقــه  در 
بیاید، ا یــن با زیکــن ر ا جایگزین خواهیم 

کــر د و امیــدوارم بــا  ا یــن تصمیماتــی که 
می گیریــم، خــدا هــم به ما کمــک کند.« 
کــی روش بــه ســؤالی مبنی بــر اینکه تیم 
ملی نســبت بــه جــام جهانــی تغییرات 
کمــی داشــته و تجربــه حضور در روســیه 
چقــدر می تواند بــه تیم ملــی در امارات 
کمــک کنــد، چنیــن پاســخ داد: »تجربــه 
داشــتن، موضــوع بســیار مهمــی اســت 
اســت.  مهم تــر  تجربــه  از  اســتفاده  امــا 
مســابقات جــام ملت هــا بســیار ســخت 
اســت و برای همین است که در ۴0 سال 
گذشــته تیم ملــی ایران نه تنهــا قهرمان 
نشــده بلکه به فینال هم نرســیده است. 
اما برخی تظاهر می کنند که کار ما راحت 
اســت ولی من می گویم کــه قهرمانی در 

آسیا مثل خوردن کیک آسان نیست.«
ســرمربی تیــم ملــی ادامــه داد: »مــا 
شــانس خوبی داریــم؛ چراکه در 8 ســال 
امــا  داشــتیم  خوبــی  پیشــرفت  گذشــته 
برخی کارشناســان فکــر می کنند که برای 
خوشــحالی آنها بقیه تیم ها خوابیده اند. 
قطــر،  آیــا  کــه  می پرســم  شــما  از  مــن 
امــارات، ویتنام، عراق و... در این ســال ها 
خوابیده انــد؟ آیا عربســتان و بقیه تیم ها 
دســت روی دســت گذاشــته اند؟ نــه! اما 
ما می دانیــم که چرا آنها ایــن حرف ها را 
می زنند، چــون می خواهند بگویند کار ما 
راحت اســت تا ما از تنها هدفی که داریم 
دور شویم و به ما لطمه بزنند.« کی روش 
صحبت هایــش را اینگونه ادامه داد: »اگر 
راه رسیدن به موفقیت را یک کوه در نظر 
بگیریم، هدف ما نوک قله است و در این 

باره باید بگویم صعود کردن کار سخت و 
دشواری اســت اما در این راه کسی دست 
ما را نمی گیرد، اما هل دادن راحت است 
و گاهــی بــا یــک هــل دادن و حتــی فوت 

کردن کسی از روی کوه سقوط می کند.«
کــی روش در مــورد اینکه چــه نگرانی 
دارد، گفــت: »توقــع هیــچ گونــه کمــک  
سمپاتیک که به سمت ما بیاید مخصوصاً 
در امــر داوری را نداریــم، فقط امیدواریم 
منصفانــه و عادانه تصمیــم بگیرند.« او 
از پیشکســوتان فوتبــال ایــران هــم کمک 
خواســت: »بایــد با تمــام ســاح هایی که 
در دســت داریــم، در امــارات حضور پیدا 
کنیم. ما نیاز داریــم بزرگ ترین بازیکنان 
ایران مثل علی پرویــن، علی دایی، علی 
کریمی، مهدی مهدوی کیا، کریم باقری، 
خــداداد عزیــزی، امیر قلعه نویــی، جواد 

نکونام و فرهاد مجیدی کنارمان باشــند. 
آنهــا کنــار تیــم خودشــان حضــور یابند و 
کنفدراسیون فوتبال آسیا ببیند که بزرگان 
فوتبال ایران کنار تیم خودشــان هســتند. 
مــا احتیــاج داریــم علــی کفاشــیان نایب 
رئیــس AFC بــه صــورت تمام وقــت و با 
تمرکز کامــل کنار تیم حضور یابد و راجع 
به همه مسائلی که بیرون از زمین است، 

کمک کند.«
وی تأکید کــرد: »درخواســت عاجزانه 
مــن این اســت کــه آقایــان بــرای 3 هفته 
تمــام صحبت ها و حرف های دیگر را کنار 
بگذارنــد و کنار تیــم ملی باشــیم. آیا این 
مسأله آنقدر سخت است که در این مدت 
پرچــم ســفید رنگ صلــح را بــاا ببریم و 
دســت از تمام تهمت ها و حرف هایی که 

تافی جویانه است، برداریم؟«

موج مصدومیت ها مرا مجبور کرد برخی از تصمیماتم را عوض کنم

کی روش: برای 3 هفته پرچم سفید صلح را باا ببریم
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غار ایوب در كوهی به همين نام در جنوب شرقی شهر دهج از توابع شهر 
بابک در اســتان كرمان قرار دارد. ویژگی مهم این غار دهانه بسيار بزرگ 
آن اســت كــه طولــی ۶۰ متــری و ارتفاعی ۸۰ متــری دارد. منشــأ این غار 
گدازه های آتشفشانی بوده و بزرگ ترین غار آذرین كشور به شمار می رود. 
در طول ساليان عوامل طبيعی مانند رطوبت و هوای سرد باعث انقباض 

و انبســاط شدید دیواره  غار و جدا شــدن تکه سنگ های بزرگ و درنتيجه 
افزایش وسعت غار شده است. باد نيز باعث كوبيده شدن دانه های ماسه 
بر بدنه غار و در نتيجه ایجاد حالت انه زنبوری در فضای درونی آن شده 
اســت. باستان شناسان آثار سکونت مردمان عصر اشــکانی را در این غار 
شناســایی كرده اند. در صحن مركزی این غار جایگاه هایی برای نشســتن 
وجــود دارد كه منزلگاه نام دارند و حدود ۱۵۰ متر بااتر از این منزلگاه ها، 
نقطه ای گود وجود دارد كه رد پای انســانی با فيزیک بدنی قوی در آن به 

چشم می خورد و مردم محلی آن را منتسب به حضرت ایوب می دانند.

ایوب شهر بابک؛ بزرگ ترین غار آذرین کشور

رضا سلیمان نوریایــران ما
خبرنگار

ایــن تســت را دانشــگاه مریلنــد امریــکا بــرای 
ســنجش ميــزان آمادگــی نمایندگــی مجلس 
طراحی نموده. براساس نتایج به دست آمده، 
از هر ۸۰ ميليون نفر، تنها چند نفر توانســته اند 

به تمامی سؤاات درست پاسخ دهند.
سؤال اول: شما وارد یک اداره گمرک می شوید، 
متصــدی آنجــا می گویــد كــه از شــما دســتور 
نمی گيرد و مافوقش شخص دیگری است. چه 

عکس العملی نشان می دهيد؟
الــف( به خاطــر وظيفــه شناســی از او قدردانی 
می كنم. ب( می گویم بيجا می كند از من دستور نمی گيرد و در كنار آن، 
بــه او یک رژیم غذایی هم توصيه می كنــم. ج( در یکی از بحرانی ترین 
سال های اقتصاد كشور، تصميم می گيرم برای حال گيری، وزیر اقتصاد 
را اســتيضاح كنم. د( توليد یک مقاله علمی با تکنيک »كپی پيســت« 

بعــاوه گزینــه ب و ج، در ضمــن پيگيــری می كنــم تــا كاری كــه هنــوز 
مشخص نشده چيست، بازهم در گمرک راه بيفتد.

ســؤال دوم: شــما نماینــده شــده اید و برخی كــه در انتخابات شــركت 
نکرده انــد، بــه عملکــرد شــما نقد دارنــد. چــه عکس العملی نشــان 

می دهيد؟
الف( به حرف شان گوش می دهم، چون من نماینده همه مردمم. ب( 
به آنها می گویم سرتان را بيندازید پایين و حق اعتراض ندارید. ج( اگر 
كســی صدایش درآمد، خودم صدایش را خفه می كنــم. د( موارد ب و 
ج بعاوه برگزاری مراسم خفه كردن نمادین چند شهروند برای اینکه 

حساب كار دست بقيه بياید.
ســؤال سوم: فرض كنيد شما دكترا دارید. در یک جایی یک نفر شما را 
خانــم یا آقای فانی خطــاب می كند و در مورد یک ســری موارد گایه 

می كند. عکس العمل شما چيست؟
الف( به حرف هایش گوش می دهم و اگر قابل اقدام باشــد، در دســتور 

كارم قــرار می دهــم. ب( بــه آن شــخص می گویم من فانی نيســتم، 
دكتر فانی هستم. چون خيلی برای دكترایم مقاله نوشته ام و زحمت 
كشــيدم. ج( می گویم »بشــين ســرجات!« و اگر آن شــخص ننشست، 
بيشتر داد می زنم تا بنشيند. د( موارد ب و ج و برخی موارد كه نمی توان 

در گزینه ها ذكر كرد.
ســؤال چهارم: شــما یک نماینده مجلســيد و رفتار ناشایست برخی از 
همکاران تان در رســانه ها بازتاب وســيعی داشــته، چه عکس العملی 

نشان می دهيد؟
الــف( از همکارانــم می خواهم  شــأن مجلس را حفظ كننــد و به مردم 
احترام بگذارند. ب( دنبال منتشر كننده فيلم ها می گردم تا ادبش كنم. 
ج( به رســانه ها گير می دهم كه چرا با تقطيع و ســياه نمایی دارند  شأن 
مجلــس را زیر ســؤال می برنــد. د( موارد ب و ج بعــاوه اینکه به عنوان 
تصویب كننــده قانــون، اگر كســی از من انتظار رعایت قوانين را داشــته 

باشد، حالش را می گيرم و همچنين استيضاح تفریحی چند وزیر.

تست نماینده مجلس شناسی دانشگاه مریلند

هانی انصاری

وزیر فرهنگ و ارشاد اسامى در پایان سفر به آذربایجان غربى:

ایحه نظام جامع رسانه اصاح شده است
بــا  حداكثــری  تعامــل  دولــت  »نــگاه 
رسانه هاســت.« ســيد عبــاس صالحی 
وزیر فرهنگ و ارشاد اسامی در نشست 
خبری پایان ســفر خود به آذربایجان غربی با بيان این نکته 
و تأكيد بر نگاه جدی دولت به رسانه ها، گفت: رسانه مکمل 
دولت و ركن چهارم دموكراسی است و اميدواریم مشکات 
خبرنگاران با مسئوان از طریق تعامل مسئوان با رسانه ها، 
رعایت اخاق و قانون های حرفه ای توسط اهالی رسانه و در 
چارچوب گفت وگو حل شــود. صالحی با اشــاره به این كه در 
سال گذشته ميزان یارانه پرداختی به مطبوعات ۸۰۰ ميليارد 
ریــال بــود، گفت: امســال ایــن ميــزان از ابتدای ســال جاری 
تاكنون ٢٥۰ ميليارد ریال بوده است. مطبوعات كاغذی باید 
مزیت هــای خود را در صحت، دقــت و توليد محتوای كيفی 
نشــان بدهند و جایــگاه واقعی خود را حفظ كننــد. او اضافه 
كرد: مطبوعات محلی در شــرایط ســختی منتشر می شود و 
یارانه های امسال در شش ماهه دوم با نگاه حمایتی و تغيير 
ایجاد شده توزیع می شود. در سه ماهه اخير ٢۰ هزار تن كاغذ 
در كشــور توزیع شــده كه ٩۰ درصد آن به نشریات غيردولتی 
تخصيص یافته است. وزیر فرهنگ و ارشاد اسامی با اشاره 

به این كه شــفافيت در زمينه نظام حمایت از آگهی ها وجود 
دارد اما كافی نيست، گفت: باید دستورالعمل ها، مجوزها و 
نظارت ها در اتاق شيشــه ای دیده شــود تا در نتيجه برطرف 
شــدن ســوءتفاهم ها، نقدپذیری افزایش پيــدا كند. صالحی 
در پاســخ بــه پرسشــی مبنــی بــر راهکارهــای موجــود برای 
افزایــش بودجه وزارت فرهنگ و ارشــاد اســامی، نيز گفت: 
محدودیت های فراوانی در تخصيص بودجه وجود داشــت 
و برای ســال بعد نيز وجود خواهد داشت. بخش خصوصی 
بایــد به كمک دولــت بياید و در ســایه هم افزایــی نهادهای 
دولتــی، عمومــی و خصوصی مشــکل ناكافی بــودن بودجه 
فرهنگی تاحــدی برطرف می شــود. او دربــاره فعاليت های 
ســایت ها و كانال هــای تلگرامــی غيرمجــوزدار نيــز گفــت: 
تذكرهــای ازم توســط معاونت مطبوعاتی به این رســانه ها 
داده شده است و برای این تذكرها پایان و محدوده ای وجود 
خواهد داشت. صالحی با اشاره به این كه ایحه نظام جامع 
رسانه ای در حال طی مسير قانونی بوده و قسمتی آن اصاح 
شــده اســت، گفت: برداشــت تدوین كنندگان این ایحه این 
بود كــه این قانون می تواند به كمک فضای نظام رســانه ای 

بياید و در دفاع حقوق رسانه مؤثر باشد.

فرهنگ

اتوبــوس  بــرای  كــه  حادثــه ای  داغ 
دانشــجویان واحــد علــوم و تحقيقــات 
دانشــگاه آزاد افتــاد هنوز تازه اســت. در 
فضــای مجــازی پســت ها و تویيت ها از 
همــدردی و جمــات غم انگيــز درباره 
حادثــه رســيده بــه خشــم از بی تفاوتی 
مسئوان و استعفا نداد ن شان، اتوبوس 

فرسوده و جاده بدون گارد ریل.
مسئوانی در بيمارســتان به عيادت دانشجویان رفته اند اما 
عيــادت محمدرضا عــارف نماینده مجلس همــراه فاطمه 
ســعيدی یکی دیگر از نمایندگان، با عکســی كه از آن منتشر 
شــد بيشــتر مــورد توجــه قــرار گرفــت و بســياری از كاربــران 
شبکه های اجتماعی با بازنشر آن درباره اش نوشتند:»فریاد 
بر ســر عــارف برای ثبــت در تاریــخ«، »و عــارف همچنان به 
سکوتش ادامه داد«، »آقای عارف با سکوتش جواب محکم 
و دلگــرم كننده ای به این مادر دلســوخته داد. ســکوت آقای 
عــارف از غرش شــيران ســهمگين تر اســت.«، »كاش عارف 
فریــاد زدن را از مادر این دانشــجوی حادثه دیده در اتوبوس 
دانشگاه آزاد یاد بگيرد و مطالبات همه ما را كه با اميد به او و 

یارانش رأی دادیم در مجلس فریاد بزند.«

فریاد

شهروند 
مجــازی

عکس روز

یگانه خدامی

تویيت دیروز هم مربوط به حادثه ای 
اســت كه بــرای اتوبوس دانشــجویان 
حادثــه  روز  از  داد.  رخ  آزاد  دانشــگاه 
اجتماعــی  شــبکه های  در  كســانی 
و بيــرون از آن بــه آیــت ال هاشــمی رفســنجانی انتقــاد 
می كردند كه چرا دانشــگاه را در ارتفاعات ســاخته است 
یا اینکه امکانات حمل و نقل دانشجویان كافی و درست 
نبــوده اســت. مثل ایــن تویيت هــا: »ميــرزاده گفتــه چرا 
تله كابين رو بهره برداری نکردند برای علوم تحقيقات؟ 
امــا نگفتــه آقای هاشــمی رفســنجانی و مســئوان وقت 
دانشــگاه آزاد اصــًا چــرا در اراضــی غيرقانونــی و بــاای 
ارتفاعــات دانشــگاه ســاختند كــه بخواهنــد بــا تله كابين 
دانشــجویان را ببرنــد؟ و چرا آن همه ویا برای مســوان 
وقــت دانشــگاه آنجــا ســاختند؟«، »آن مرحــوم عاقــه 
خاصی به ســاختن واحد علوم و تحقيقات در ارتفاعات 
داشــت. حتی همين ســه ســال پيش هم شخصاً جهت 
كلنگ زنــی ســاختمان دانشــکده علوم انســانی 3 در آن 
واحــد حضور یافتــه بــود«، »در حادثه واژگونــی اتوبوس 
دانشگاه آزاد همانقدر كه وایتی و رفقا مقصر ند هاشمی 

رفسنجانی و شركا نيز مقصرند.«
پــس از این حرف هــا محمود صادقــی نماینده مجلس 
در تویيترش نوشــت:» ظاهراً پروژه هاشمی زدایی مجال 

پرداختن به امور اصلی دانشگاه را به آقایان نمی دهد.«

تاش برای هاشمی زدایی

توییت 
روز

دیــروز تولــد بهــرام بيضایــی كارگــردان 
ســينما بــود. كارگردانــی كه چند ســالی 
اســت دیگر در ایران زندگی نمی كند اما 
هنوز سينمادوستان از او یاد می كنند و از اینکه نيست تا فيلم 

بسازد ناراحتند.
به مناســبت تولد او بســياری از ســينمایی ها در ایسنتاگرام و 
تویيتر عکس او را منتشــر كردند و درباره اش نوشتند. رسول 
صدرعاملــی كارگــردان با انتشــار بخش هایی از فيلم باشــو 
غریبه كوچک در تویيترش نوشــت:»ایران سرزمين ماست، 
مــا از یــک آب و خــاک هســتيم ما فرزنــدان ایران هســتيم، 
نفهميدند همين ســه جمله ســاده را، نفهميدنــد. تولدتان 

مبارک آقای بهرام بيضایی.«

کارگردانی که نیست

تولد روز

بهرام بيضایى کارگردان بزرگ ایرانى قدم به هشتاد سالگى گذاشت

عمری در فکر زبان فارسی و جهاِن ایرانی
دربــاره بهرام بيضایــی، چه می توان  نوشــت كه حــِق كارش  و جایگاهش ۱
در هنر این ســرزمين ادا شود؟ بيضایی را 
چگونــه بایــد توصيف كــرد تــا جامعيِت 
بهــرام  از  هنــرش، لحــاظ شــود؟ وقتــی 
بيضایــی حــرف می زنيــم، از هنرمنــدی 
چندوجهی حرف می زنيم كه ُعمری را به 
پای تئاتر و سينما گذاشته است، هنرمندی 
مؤلــف كه شــيوه های نوشــتاری و اجرایی 
مختــص به خــودش را دارد و عــده ای در 
سينما و تئاتر، از زیر شنِل او بيرون آمده اند. چه بازیگرانی كه با او و در 
آثار مطرح شــدند و چه كارگردانانی كه پيــرو راه بودند. بيضایی، به 
تنهایی یک مکتِب نوشتاری و اجرایی  است در زبان فارسی و جهاِن 
ایــن  و  مــی دارد  دوســتش  ســخت  كــه  جهانــی  و  زبــان  ایرانــی. 
دوست داشــتن در لحظه لحظه آثارش، آشــکار اســت، به ایران، به 
مثابه یک تمدن و فرهنگ می نگرد و می كوشد تا این تکه از جهان را 

در آثارش، بنویسد و بسازد. ایراِن بيضایی، چه خوش ایرانی  است.
بهرام بيضایی فيگوری مســتقل در هنر ایران اســت، او در دهه  چهل، در كنار غامحســين ساعدی و اكبر رادی، مثلث طایی 2
نمایشنامه نویســی ایران را تشــکيل می دهد و در كنار فيلمســازانی 
هم چون مســعود كيميایی، فریدون ُگله، داریوش مهرجویی و... در 
سال های اواخر دهه چهل، یکی از موفق ترین كارگردانان موج نوی 
ســينمای ایــران بــه حســاب می آیــد، ایــن امــکاِن بيضایــی، ایــن 
وضعيت اش، موقعيتی تکين است، یک پا در تئاتر و پایی دیگر در 
ســينما. هيچ كدام از هم نسانش چنين شرایطی را تجربه نکردند، 
ساعدی هم اگر پا در سينما گذاشت، تنها در مقاِم فيلمنامه نویس 
بــود، و نــه كارگــردان. حضــور بيضایی امــا در ســينما، ماننــد تئاتر، 
حضوری چشمگير بوده و هست، كارگردانی كه نوشته خودش را به 

روی صحنــه می بــرد، و یا جلــوی دوربيــن می ســازد. كارگردانی كه 
بازیگرانش را برای صحنه و سينما، به شيوه خودش تربيت می كند.
متــِن بيضایــی، به خودی خود، خواندنی  اســت، مســتقل از  صحنه و دوربين، متِن بيضایی ادبيِت اعجاب انگيزی دارد و 3
خواننــده را دنبــاِل خودش می كشــاند، بيضایی در چينــش واژگان 
اســتاد اســت، كلمه ای در آثــار نابه خود نيامده اند، هــر كلمه در هر 
جمله و در هر وضعيتی معنا دارند، قابل تغيير نيســتند، بی فایده 
نمی مانند، اهميِت متن برای او، كم از اجرا نيســت و شــاید بيشتر 
هم باشــد، چه فيلمنامه باشد، چه نمایشــنامه و چه حتی كارهای 
پژوهشــی اش. در ایــن آخــری، بيضایــی بــا چنــد كتــاِب تأليفــی-

پژوهشــی اش، در مرتبه ای ایســتاده اســت كه كســی را با او، حتی تا 
هنــوز، نمی تــوان در قيــاس قرار داد، بــه یاد بياوریــد و بخوانيد هنر 
نمایــش در ایــران، هــزار افســان كجاســت و.... كلمه به كلمــه آثار 
بيضایــی مهندســی شــده اند، و درعيــِن حال جــان  دارنــد و نفس 
می كشند، آميزه ای از احساس و دقت، در آثارش به چشم می آیند 

و خواننده را به تحسين وامی دارند.
دریغ نيست نبودِن بيضایی؟ درد نيست كار نکردنش در ایران؟  آن هــا كــه حضــورش را تــاب نياوردنــد، آن هــا كــه نتوانســتند 4
درخشــش و تأثير او را ببينند و مســبب رنجش و ســپس مهاجرتش از 
ایران شــدند، در تاریــخ و به آیندگان، چه خواهند گفت؟ چه پاســخی 
دارند؟ آن هایی كه عرصه را برای كار كردن بر او تنگ كردند و پشِت هم 
جلوی پخش و ساخت آثارش را گرفتند، با چه رویی در برابر فرزندان 
این ســرزمين می خواهند ســر بلنــد كنند؟ نه، پاســخی ندارنــد، كاری 

نمی توانند بکنند، بيضایی فخِر فرهنگ و هنر ایران بوده و هست.
از اینجــا، از اینجایی كه ایســتاده ام، از این ســوی اقيانوس، به  احترام مياِد بهرام بيضایی، این متفکِر صحنه و غوِل زیبا، از 5
جــا بلنــد می شــوم و كاه از ســر برمــی دارم، ســرتان ســامت آقای 

بيضایی!

 بــا گذشــت حدود یــک دهــه از فراگير شــدن كتــاب الکترونيک 
درجهان، متأســفانه ایــن پدیده هنــوز در ایران به صــورت كامل 
شــناخته و مــورد اســتفاده قــرار نگرفتــه اســت. منظــور از كتاب 
اســتاندارد های  درقالــب  كــه  اســت  كتاب هایــی  الکترونيــک 
بين المللی منتشر گردیده و به خاطر قفل ایمنی كه از كپی شدن 
یــا چاپ كــردن این كتاب هــا جلوگيــری می كند، ضامــن حقوق 
پدیدآورنده و ناشر می باشد. در واقع شاید بتوان ایمنی بيشتری 
نسبت به كتاب های كاغذی برای كتاب الکترونيک قائل گردید؛ 
چرا كه متأســفانه بســياری افراد ســودجو با اســکن كردن و ارائه 
رایــگان كتاب هــا در ســایت ها، كليه حقــوق پدیدآورنده و ناشــر 
را پایمــال می كننــد و این در حالی اســت كه این امــکان در مورد 

كتاب هــای الکترونيک وجــود ندارد. 
جهــت  چنــد  از  الکترونيــک  كتــاب 
می توانــد برای ناشــر دارای جذابيت 
باشــد كه بــا توجه بــه مســائل ارزی و 
تغييرات قيمت درحوزه چاپ كتاب، 
ایــن جاذبه چند برابر گردیده اســت. 
درحال حاضر فرآینــد قيمت گذاری 
كتــاب، براســاس ٥۰ تــا ٥٥ درصــد 
زمــان  احتســاب  بــا  كتــاب  قيمــت 
بازپرداخــت بــرای توزیــع، ٢۰ درصد 
بــرای چــاپ كتــاب، ۱۰ تــا ۱٥ درصــد 

سهم پدیدآورنده و ۱۰ تا ٢۰ درصد سود ناشر بدون در نظر گرفتن 
هزینه های آماده ســازی و دفتری می باشــد  و این درحالی اســت 
كــه قيمت چاپ هر صفحه كتاب كاغذی مبلغی معادل ٢۰۰ تا 
٢٥۰ ریال اســت  و با اســتفاده از ارقام باا قيمــت یک كتاب ٢۰۰ 
صفحــه ای حــدود4۰۰۰۰۰ ریال می گــردد. در كتــاب الکترونيک 
هزینه توزیع و چاپ كتاب حذف  شده و با قيمت گذاری ٥۰ درصد 
قيمت كتاب كاغذی معادل ٢۰۰۰۰۰ ریال، درصد بيشتری سهم 

پدیدآورنده و ناشر خواهد شد. مصرف كننده هم می تواند كتاب 
بيشــتری را در ســبد مصرفی خود قرار دهد. نکته مهم تر در نشر 
كتاب الکترونيک، وســعت توزیع و فراگيری مخاطبان می باشد. 
در شــرایط كنونی ناشران امکان نشــر كتاب با تيراژ باا را ندارند؛ 
از طرف دیگر توزیع كننده نيز تمایلی به توزیع در شهرستان های 
دور از مراكــز اســتان را نــدارد. لــذا مخاطبان محدود به ســاكنان 
تهران یا حداكثر مراكز اســتان های بزرگ می گردد؛ حال آنکه در 
نشــركتاب الکترونيک دسترســی به كتاب حد  و مرز نمی شناسد 
و در اقصی نقاط كشــور یا خارج از مرزها قابل دسترســی اســت. 
بزرگترین دغدغه خاطر برای مســئوان امــر كتاب و كتابخوانی، 
افول جمعيــت كتابخــوان و كاهش ميانگين زمــان مطالعه در 
كشور است. سه عامل مهم قيمت كتاب، عدم دسترسی و رقابت 
وســایل ارتباط جمعی و سرگرم كننده مانند تلویزیون، ماهواره و 
بازی هــای رایانه ای دایل اصلی این اتفاق اســت. همان گونه كه 
درقبل اشاره گردید، دو عامل قيمت 
كتاب و امکان دسترسی، با استفاده و 
ترویج كتاب الکترونيک قابل حدوث 
می باشــد؛ اما مورد ســوم نيز با توجه 
به امکانات وســيعی كه در تکنولوژی 
كتاب الکترونيک وجود دارد، از جمله 
اضافــه  كــردن فيلــم و صــدا یــا تهيه 
كتــاب بــه  صــورت تعاملــی، جاذبــه 
بيشتری برای مطالعه كننده به  وجود 
می آورد. عدم آشنایی با امکانات نشر 
الکترونيک و نوســتالژی لمس كتاب 
كاغذی، متداول ترین بهانه ای اســت كه خوانندگان كتاب به آنها 
متوســل می گردند. آیا اســتفاده از رایانه و موبایل در سه یا چهار 
دهــه پيش قابل تصور بــود؟ ازآنجا كه كتاب الکترونيک نيازمند 
ســرمایه زیادی جهت نشــر نمی باشــد، امکان ورود نوقلم ها به 
ورطه تأليف و ترجمه گســترش پيدا می كند. دیگر ناشر ترسی از 
انتشار اثر پدیدآورنده غير معروف نخواهد داشت. همان گونه كه 

در بسياری از كشور ها متداول است .

لزوم توجه به ترویج فرهنگ مطالعه در بستر  کتاب های الکترونيک

جذابیت کلمات بیرون از چاپخانه

شهاب پاک نگر

فوبیای 
اجتماعی
طنــــــز

پرویز شهپری
ناشر خوانــــدن

مخاطب های ایرانى سلينجر به استقبال صد سالگى این نویسنده مى روند

عصیان گرِ  منزوی

جروم دیوید ســلينجر نویســنده بزرگ امریکایی متولد اول 
ژانویــه ۱٩۱٩ اســت. او به عنوان یک نویســنده مرمــوز و دور 
از دســترس در بيــن مخاطبــان و منتقــدان معــروف بــود. 
نویســنده ای كه ایــن دور از دســترس بودنش، باعث شــده 
بود كه عده ای برایش افســانه هم بسازند. او از شهرت تنفر 
داشــت و حتی برخی می گفتند كه ســلينجر با نام مستعار 
داستان می نویســد. برای مدتی در اواخر دهه ۱٩7۰ شایعه 
شــده بــود كــه ویليــام هارتــون نویســنده ))بــردی(( همان 

ســلينجر فراری از مردم و روزنامه هاســت! سلينجر در ایران 
بيشــتر بــا حــروف ابتدایــی نام خــود معــروف اســت. از آثار 
معروف او در ایران می توان به رمان ناتور دشــت اشــاره كرد. 
ناتور دشــت سرگذشت هولدن كالفيلد، نوجوان هفده ساله 
امریکایی است كه یک روز از مدرسه شبانه روزی پنسی اخراج 
می شــود و باید به خانه شان در نيویورک برگردد. اما ترجيح 
می دهــد كمــی تعلل كند تا نامــه اخراجش از شــبانه روزی، 
زودتــر از خــودش به خانــه برســد. در این مــدت در جامعه 
ســرگردان می شــود و این ســرگردانی و تنهایی و ترس، فشار 
مضاعفی را بر او وارد می كند. نوجوانی كه مانند یک بشــکه 
باروت از جامعه خشــمگين اســت. فشار و نابســامانی دوره 
نوجوانی و بلوغ هم البته مزید علت اســت. ویژگی سبکی و 
زبانی سلينجر كه به نوعی شاخصه اصلی متن او به حساب 
می آیــد. انتخــاب زبان محــاوره ای در بيان روایت و داســتان 
اســت. بــرای نمونــه در ناتور دشــت كه تمــام قصــه از زبان 
هولدن كالفيلد نوجوان روایت می شود زبان شکسته منحصر 

بــه فرد خــودش را دارد تا این اثر به عنــوان یک اثر با ویژگی 
زبانی كاماً محاوره ای به مخاطب عرضه شود. در متن كتاب 
آمده اســت: »اصًا از بعضی چيزها ســر در نمــی آرم. اصًا 
نميدونی كجای كار هســتی. خودم یکســری قوانين گذاشته 
بودم ولی خيلی زود اونا رو می شکستم. پارسال قرار گذاشتم 
ســمت اونایی كه ناراحتــم می كنن، نرم. واقعاً این مســائل 
عجيبن، واقعاً عجيب!« در تمام متن باا نویسنده به عمد 
همه فعل ها را شکسته است و این شکسته نویسی تعمدی 
در جا افتادن شخصيت اصلی داستان بی تأثير نيست! یک 
نوجوان عصيانگر كه تکيه كامش ))احمق و قابی(( است و 
از زمين و زمان شاكی است! سلينجر در تمام آثارش به نوعی 
منتقد زندگی امریکایی اســت و شاید به همين خاطر رمان 
ناتور دشــت در مناطقی از امریکا به عنوان كتاب نامناســب 
و غيــر اخاقی شــمرده شــده بــود و در فهرســت كتاب های 
ممنوعه قرار گرفت. هر چند بعدها قاعده تغيير كرد و بنگاه 
انتشاراتی راندوم هاوس در سال ۱٩٩٩ آن را به عنوان شصت 

و چهارمين رمان برتر سده بيستم معرفی می كند.

سمیه کاظمی حسنونداهل کلمــه
داستان نویس

سیدفرزام 
حسینی
روزنامه نگار
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