
اعتراضات اجتماعی با گفتمان سیاسی
زیــر پوســت اعتراضــات دی مــاه ۹۶ سرشــار از جنبه هــای 
سیاســی بــود. از آنجــا کــه گفتمــان حاکــم بویــژه گفتمــان 
روشــنفکری بیشــتر تمرکز بر توسعه سیاســی دارد، شواهد 
اعتراضات را برای تقویت گفتمان سیاســی مورد اســتفاده 
قــرار داد. به طور مثال فعاان سیاســی چه در داخل کشــور 
و چــه در خارج، بیشــتر بر شــعارهای نــه اصاح طلب و نه 
اصولگرا توجه کردند که به خاطر تســلط گفتمان سیاســی 
بــود. تحقیقــات مختلــف بــا توجــه بــه شــواهد موجــود، 
وجــود نابرابــری اجتماعــی در جامعــه را تأییــد می کنــد و 
واقعیت های اعتراضات بیشــتر از همین موضوع نابرابری 
بیرون  آمده است. گفتمان مسلط بر جامعه به جای توجه 
بــه ایــن نابرابری هــا به خاطر وجود پیشــداوری، ذهن هــا را به این ســمت برد که 
اعتراضــات خیابانی بی ثباتی سیاســی و امنیتی را دامن می زنند، از این رو نشــان 
دهنده نارضایتی سیاســی اســت. اما قبل از این اتفاقات هم دســته هایی از مردم 
در شــهرهای مختلف اعتراضاتی را برگزار می کردند. تقریباً از اواسط دولت آقای 
احمدی نژاد یعنی از سال ۸۸ به بعد ما با اعتراضات کارگری روبه رو بودیم. آنها 
بیشــتر حقوق صنفی، یعنی ابتدایی ترین حقوق خودشــان را مطالبه می کردند. 
این بســیار مهم است که تمام خواســته آنها اصل حقوق شان بود. این وضعیت 
را اگر با اعتراضات صنفی ســال ۱۳۲۳ مقایســه کنید، می بینید که در آن زمان در 
کارخانجــات اصفهان، کارگران حقوق دریافت می کردند ولی به مســائل دیگری 
مانند افزایش حقوق، اضافه کار، حق بیمه و … اعتراض داشتند. این خود نشان 
می دهد که ســطح مطالبات صنفی هم در ســال گذشــته بســیار نازل بوده است. 
عــده زیــادی از معترضان هــم مالباختگان مؤسســات مالی و اعتبــاری بودند که 
اینهــا هــم به عدم ثبــات و پایداری سیاســت های اقتصادی و اجتماعــی در قبال 
سیاســت های پولــی برمی گــردد. بخــش دیگــری از اعتراضات هــم معطوف به 

مشکات محیط زیستی از جمله مسائل کمبود آب بود.
این چند مسأله نشان می د هد که اعتراضات سال گذشته بیشتر اجتماعی بود 
کــه اثرات ناگزیری نیز از خود برجای گذاشــت. این اثرات اقتصــاد کان را با خود 
درگیر کرد و ما هنوز با آنها درگیر هســتیم. در طی یک اعتراض، اثرات اهداف در 
گروه های مختلف متفاوت اســت. ممکن اســت در بین کارگــران صنفی، در بین 
مــردم اقتصــادی و در بین دانشــجویان اجتماعی باشــد ولی وقتی کــه تمام آنها 
به صورت جمعی نمایان می شــود، چهره ای که از خود نشــان می دهد، سیاســی 
اســت. این چهره سیاســی، موجب ناامنی و بی ثباتی می شود. نگرانی های ناشی 
از این ناامنی و بی ثباتی باعث می شــود که مردم ســعی کنند درآمدهایشان را به 
دارایی هایــی کــه ارزش آنها کمتر مورد  خطر اســت، مثــل دار و طا تبدیل کنند. 
ایــن ترس و تقاضای باا، مشــکاتی را در بازارهــا ایجاد می کند که ما تمام آنها را 
مشــاهده کرده ایم. پایه اصلی اقتصاد بازار، امنیت اســت. یــک صنعتگر یا تاجر 
هرچیزی که نخواهد، مســلماً امنیت را می خواهد. انتظار مردم هم همین است 
و بی ثباتــی و ترس از آینده، روی آنها مانند یک فعال اقتصادی تأثیرگذارخواهد 
بود. بنابراین می توان چنین نتیجه گرفت که خاســتگاه اعتراضات ســال گذشته، 

اجتماعی بود و اثرات جدی خود را روی اقتصاد نشان داد.

یادداشت

علی اصغر سعیدی
جامعه شناس 
اقتصادی

پرده جدید اپوشانی قتل خاشقجی
تغییر و تحولی که در کادر سیاســی عربستان انجام شد، 
حاکــی از تاش عربســتان بــرای تغییر افــکار عمومی و 
سیاســی جهــان نســبت بــه عربســتان ســال های اخیر و 
شــخص محمد بن سلمان پس از بحران ایجاد شده در 

این کشور به دلیل قتل جمال خاشقجی است.
عربســتان بــرای رهایی از کابوس خاشــقجی ابتدا به 
ابتــکار عــادل الجبیــر، تاش کرد بــا باج دهی بــه ترکیه 
و برخــی رســانه های غربــی، موضوع قتل خاشــقجی را 
فیصله دهد اما به دلیل نگاهی که جهان نســبت به وزیر 
خارجــه وقــت عربســتان و ولیعهد این کشــور بواســطه 
وقایع ســال های اخیر و بویژه فجایعی که در جنگ یمن 
رخ داد، پیــدا کرده بــود، ایــن تاش  ها نــاکام ماند. پس از ایــن مرحله محمد 
بن ســلمان خود وارد عمل شــد و با واســطه های مســتقیم خود بر آن شــد تا 
بحرانی که عربســتان را فراگرفته بود و رد پای آن را می توانست در تظاهرات 
الجزایر و تونس علیه ســفر خود ببیند، آرام کند. ولی او نیز با توجه به ســابقه 
مشــاجراتی که با ترکیه بر ســر تحریم قطر و حمایت از این کشــور داشــت، به 
نتیجه ازم دســت نیافت. اکنون در مرحله سوم این تاش ها برای اپوشانی 
قتــل خاشــقجی و فیصلــه دادن بــه آن، ولیعهــد جــوان ســعودی در تــاش 
اســت با تغییراتی که به جز دو مورد، چندان هم قابل توجه نیســت، دســت 
بــه بازســازی و ترمیــم سیاســت خارجی و همچنیــن زدودن خدشــه هایی که 
بــه چهــره خود وی وارد شــده، بپــردازد. او تصــور می کند، می توانــد با آوردن 
چهره هــای جدید و پرداخت هزینه هایی کوچک نتیجه گیرد. اما غافل از این 
است که طرف مقابل اعم از ترکیه و رسانه های غربی که این قتل در قاموس 
آنهــا، نوعــی جنایت جنگی محســوب می شــود و همچنین افــکار عمومی به 
ســادگی آنچه را که رخ داده فراموش نمی کنند و تنها راهکار برای عربســتان 
تحویل عوامل اصلی اســت. چیزی که عربستان نمی خواهد انجام دهد. زیرا 
با تحویل این افراد وقایع برما می شود و نقش بن سلمان و دستور او در این 

ماجرای هولناک مشخص می شود.
مهره هایــی کــه در عربســتان عــوض شــدند، یک تغییــر درونــی و ذاتی را 
ایجــاد نمی کنــد و تنها تغییراتی در پوســته ظاهری عربســتان ایجــاد می کند 
و نمی تــوان آن را در جهــت تغییــر مســیر عربســتان تلقــی کــرد. عربســتان 
می خواهد بدون اینکه هزینه اصلی تندروی هایی را که در جنگ یمن، ربودن 
نخســت وزیر لبنــان و قتــل جمــال خاشــقجی داشته اســت، بپــردازد، خود را 
عربستانی دیگر جلوه دهد و بگوید عربستان با عربستان دو سه سال اخیر که 
چالش های خارجی فراوانی را بواســطه تندروی هایش داشــته، تفاوت کرده و 
به سیاســت های قدیمی و محافظه کارانه خود بازگشته است. اما واقعیت آن 

است که سیاست های عربستان هرگز تغییر نمی کند.
البتــه در ایــن بیــن به نظــر می رســد ترکیــه هــم بــا آگاهــی از ایــن نقطــه 
ضعــف عربســتان گام بــه گام در حــال پیش رفتن اســت و در همیــن ارتباط 
پیش شــرط هایی بــرای عربســتان مطــرح کــرده کــه شــنیده می شــود، ایــن 
پیش شــرط ها پذیرفتــه هم شــده اند. جــدا از ترکیــه، قطر که روزی احســاس 
می کرد، عربســتان بزرگترین تهدید موجود علیه این کشــور اســت، از فرصت 
اســتفاده و تاش کرده با بســیج رســانه ای از نفوذ عربســتان حتــی در امریکا 
بکاهد تا توان هجمه علیه هیچ کشــوری را چه قطر باشــد، چه یمن نداشــته 
باشــد. در این مســیر و بویژه در مسأله مخالفت با جنگ یمن سایر کشورهای 
حــوزه خلیــج فارس اعــم از کویت و عمــان نیز با قطــر همراه هســتند و تنها 
امــارات اســت کــه از جنــگ عربســتان حمایت می کنــد. این کشــورها همگی 
امیدوارنــد، هر دو ولیعهد مغرور عربســتان و ابوظبی، دســت از تندروی های 

خود بردارند و آنها را از مسیر تشنج آفرینی در کشورشان باز دارند.
در هر صورت باید گفت، عربســتان در حــال دادن قربانیانی کوچک برای 
حفظ مقام اصلی اســت. افرادی که تغییــر کردند به جز دو مقام که صاحب 
اســم و رســمی بوده اند، گمنام هســتند. اما اینکه چقدر این تغییرات اهداف 
مــورد نظــر را بــرآورده می کند، مشــخص نیســت و گذر زمان آن را مشــخص 

می کند.

یادداشت

مصیب نعیمی
کارشناس مسائل 
خاورمیانه

ایران مستشار نظامی در عراق ندارد
ســفیر ایــران در بغــداد گفــت: بعــد از شکســت داعــش، 
مشــاوران نظامی ایرانی از عراق خارج شــدند. به گزارش 
ایســنا، ایرج مســجدی در جمع تعدادی از دانشــجویان و 
فعاان رســانه ای عراق در بغداد گفت که جمهوری اسامی ایران به محض 
اعام پیروزی بر داعش و پایان تهدید تروریســتی در عراق، تمامی مشــاوران 
نظامــی خود را از این کشــور بیرون کشــیده و همــه آنها به ایران بازگشــته اند. 
این دیپلمات ارشــد کشــورمان ادامه داد: برخاف جمهوری اســامی ایران، 
امریکا به رغم پایان داعش، همچنان نیروهای خود را در منطقه حفظ کرده 
و به جای اعام پایان مأموریت نظامی نیروهایش، در برخی مناطق در حال 

تقویت پایگاه و پادگان های نظامی اش و ایجاد مواضع جدید است.
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- وزیر آموزش و پرورش برای اضطراب زدایی از کودکان و مقابله با 
مؤسسات کنکور به رهبر انقاب نامه نوشت

- بطحایی : رهبر انقاب  دستورات مؤثری درخصوص تبلیغات 
پرتعداد و ناسالم برخی مؤسسات صادر کردند 

11 تا 13
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گفت وگو با سرمربی و ۲ بازیکن تیم ملی فوتبال بانوان

 اعضای کابینه آخرهفته خود را در عراق، 
شمال، جنوب و مرکز کشور سپری کردند

در مر اسم رونمایی کتاب آیت اه جوادی آملی

پیش نیازهای تکمیل 
تاریخ سازی

دولت تعطیات ندارد
 سید حسن خمینی:امام به دین 

نگاه کاریکاتوری نداشت

گــــزارش
گـروه اجتــماعی

چنــدی پیش بــود که وزیــر آمــوزش و پرورش 
اعــام کرد  به دلیل پخش بــازی فوتبال ژاپن و 
پرسپولیس در مدارس دخترانه توبیخ رسمی 
شده است. محمد بطحایی در این باره گفت: »یادتان هست من گفتم 
هرکدام از مدارســی که امکاناتش را دارند فوتبال ژاپن و پرسپولیس 
را پخش کنند؟ من اجبار نکردم. من پیش بینی نمی کردم اما موجی 

 راه افتــاد. باورتــان می شــود به خاطر همین موضوع توبیخ شــدم؟  
من وقتی توبیخ شــدم خندیــدم چون فکر کردم شــوخی می کنند، 
اما توبیخ رســمی شــدم! گفتند تو چــه کاره ای که بگویی در مدرســه 
باید تلویزیــون بگذارند و فوتبال را پخش کنند؟«  این صحبت های 

وزیر با واکنش بسیاری در فضای 
صفحه 7 را بخوانیدمجازی مواجه شد.

 علیه 
مافیای کنکور 

 مردم زندگی بهتر می خواهند
بازی مهره هانه تغییر نظام تحلیل تقی آزاد ارمکی از جامعه ایران  

  همراه با یادداشت ها و گفتارهایی از 
 علی شکوری راد، حمیدرضا جایی پور،
محمد عطریانفر، امیر محبیان و بهروز بنیادی
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با حضور رهبر معظم انقاب اسامی در حسینیه امام خمینی)ره(؛

گزارش »ایران« از تأسیس دانشگاه 
توسط  نهادهای  دولتی

 رئیس سازمان خصوصی سازی 
در گفت وگو با »ایران« مطرح کرد

گزارش »ایران« از خیابانی که قرار بود 
به مرکز مالی غرب آسیا تبدیل شود

گفت وگو با خانواده مرحوم رحمان 
عقلمند راننده اتوبوس علوم و تحقیقات

- پادشاه سعودی با برکناری وزیر خارجه و برخی مقامات دیگر ، ترکیب 
حلقه اطراف ولیعهد را تغییر داد

- با یادداشت هایی از مصیب نعیمی و اکبر قاسمی

فقط آموزش عالی 
مدرک صادر نمی کند 

پاسخ به شبهات 
المهدی 

 رؤیای 
وال استریت

 آخرین تاش راننده 
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مراســم ترحیــم و بزرگداشــت فقیــه 
آیــت اه هاشــمی شــاهرودی  عالیقــدر 
رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت 
حضــور  بــا  پنجشــنبه  صبــح   نظــام 
رهبر معظم انقاب اسامی در حسینیه 
امــام خمینــی)ره( برگــزار شــد. به گزارش 
پایــگاه اطاع رســانی دفتر مقــام معظم 
اعضــای  کــه  مراســم  ایــن  در  رهبــری، 

هاشــمی  آیــت اه  بســتگان  و  خانــواده 
شــاهرودی، رؤسای قوای ســه گانه، علما 
شــخصیت ها،  مســئوان،  روحانیــون،  و 
میهمانــان خارجی و قشــرهای مختلف 
قــرآن  قاریــان  داشــتند،  حضــور  مــردم 
آیاتــی از کام اه مجید را تــاوت کردند 
)علیهم الســام(  بیــت  اهــل  ذاکــران  و 
بــه ذکــر مصیبــت پرداختنــد. همچنین 

ســخنانی،  در  صدیقــی  حجت ااســام 
نــزول هدایــت را لطف دائمی پــروردگار 
بــر بنــدگان خــود دانســت و بــا اشــاره به 
نقــش مهم علمــای دین در این مســیر، 
از  هاشمی شــاهرودی  آیــت اه  گفــت: 
جمله فقیهــان بزرگ و برجســته ای بود 
کــه بــا وجــود قــرار داشــتن در قله هــای 
علــم و معرفــت، هیــچ گاه از عمــل بــه 

تکالیــف اجتماعی و انقابــی خود غافل 
نشــد و بــا وایتمــداری کامــل تــا آخرین 
لحظــه مفتخر بــه خدمتگزاری مــردم و 
نظام اســامی بود. مراســم اولین شــب 
شــاهرودی  هاشــمی  آیــت اه  ارتحــال 
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام 
چهارشنبه شــب با حضور مراجع عظام 

در قم برگزار شد. 

با حضور رهبر معظم انقاب اسامی در حسینیه امام خمینی)ره(

مراسم ترحیم آیت اه هاشمی شاهرودی برگزار شد
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فصل شفافیت در بودجه
بودجه ســال 98 نسبت به سنوات گذشته، تفاوت های 
خبرســازی داشــته اما مهم ترین ویژگی این ایحه، به 
رویکــرد دولــت و افــکار عمومــی بــاز می گردد. نشــان 
آن نیز این بخش از ســخنان رئیــس جمهوری هنگام 
ارائــه ایحــه بودجــه به مجلس بــود که گفــت: »همه 
مــردم بایــد بداننــد چــه خبــر اســت و چه می گــذرد و 
چــه کســی بودجــه می گیــرد.« تأکیــد حســن روحانی 
بر مشــارکت و دعــوت از افکار عمومی بــرای قضاوت 
در مــورد مهم ترین ســند دخل و خرج ســاانه کشــور، 
مؤیــد اهمیــت و ضــرورت شــفافیت در اعتبــارات و 
منابعی است که هر ساله در ارقامی درشت به برخی نهادها و مجموعه ها 
پرداخــت می شــود اما خــود را در مقام پاســخگویی و ارائه صورت حســاب 
نمی بینند.موضوعــی کــه چنــدی پیش معــاون اول رئیس جمهــوری این 
گونــه از آن انتقــاد کــرد: »بودجــه دولــت تبدیل به گوشــت قربانی شــده و 
ده ها دســتگاه موازی درست شــده و همه بودجه گیر دولت شده اند.«بقای 
ردیف های اختصاصی در بودجه در حالی است که سال آینده دولت برای 
تخصیــص اعتبــارات به دلیــل احتمال کاهــش صادرات نفــت، به مراتب 
شــرایطی فشرده تر از ســال های گذشته خواهد داشــت و حتی در پرداخت 
اعتبــارات ضروری دســتگاه های اولویــت دار نیز با مضایقی روبه روســت. از 
این رو قناعت در هزینه های اداری و خدمات به شــکل ضرورت در دســتور 
کار دولــت قــرار می گیرد. امری که رئیس جمهــوری در مجلس، با انتقاد از 

»گران بودن خدمات دولت«، بر تحقق آن تأکید کرد.
از ســوی دیگر، در شــرایط کنونی توجه به مشکات و دغدغه های معیشتی 
مردم به عنوان اولویت مســلم دولت قرار گرفته که مستلزم توزیع عادانه 
منابع و اعتبارات برای اقشــار آســیب پذیر و کاهش فشــار بر طبقه متوســط 
در جهــت تحقق عدالت اجتماعی اســت. دســتیابی به ایــن مهم، نیازمند 
کوچک شــدن سهم برخی بخش ها برای رســیدگی به اولویت مردم یعنی 
معیشــت اســت.نهادها و مؤسســات مــوازی کار، دســتگاه های عریــض و 
طویل همچون صدا و ســیما- که مصداق مشــخص ارائه خدمات گران به 
مردمند- و مجموعه هایی که به نوعی خودگردان شــده اند حســب شرایط 
نمی توانند انتظار حفظ ســهم خود از بودجه ســال 98 را داشته باشند.این 
مســأله از آنجایــی حائزاهمیت اســت که برخی شــرکت ها و مؤسســات در 
ســال های گذشــته، بی حســاب و کتاب جذب بودجه کرده و گزارشــی نیز از 

نحوه عملکرد و هزینه اعتبارات ارائه نداده اند.
البتــه تدبیــری که دولــت در ایحــه بودجه 98 اندیشــیده، بــدون همراهی 
مجلس محقق نمی شــود. مجلس دهم نشــان داده که در صورت اجماع، 
همچــون رأی محکــم بــه کابینــه دوازدهــم یــا ایحــه مبــارزه با پولشــویی، 
ظرفیت قدرتمندی برای کمک به دولت دارد. بار اصلی رویکرد شــفافیت 
در تخصیــص منابــع و اعتبــارات به دســتگاه ها نیــز بــر دوش مجلس قرار 
دارد کــه در صــورت همراهــی می توانــد بــه ترمیــم چهــره نماینــدگان در 
پیشــگاه عمومی بینجامد. مقابله و دســت رد بــه »نفوذی« های بودجه ای 
مورد اشــاره اسحاق جهانگیری، بیشــتر از دولت در مجلس اهمیت دارد و 
می طلبد که نمایندگان در مقابل ابی گری ها، حاشیه سازی ها و گروکشی ها 
بر ســر بودجه قدرتمندتر ظاهر شوند.به اعتقاد نگارنده، نقش رسانه ها در 
برجسته ســازی اخبــار بودجــه و انعکاس حساســیت عمومــی در این برهه 
بسیار تأثیرگذارتر از قبل است. در واقع خواسته ای که از سوی رئیس دولت 
بــرای آگاهــی مــردم از نحــوه تخصیص بودجــه مــورد تأکید اســت، بدون 
همراهی و جدیت رسانه ها نمی تواند راه به جایی ببرد.رسانه ها در ضعف 
کارکردی نهادهای نظارتی، توانســته اند مورد رجوع افکار عمومی باشــند و 
قدرتمندانه نقش هدایتگری را ایفا کنند. ماجرای نماینده سراوان و کارمند 
گمــرک نمونه نزدیک این قدرت تأثیر بود که در فصل تصویب بودجه نیز 
می تواند شــفافیت مورد درخواست دولت و افکار عمومی را رقم بزند و به 

هزینه های بی حساب و کتاب از جیب مردم پایان دهد.

درنـــگ

یادداشت

محســن رضایــی دیــروز بــا دو توئیــت در فضــای 
مجازی حاشیه ساز شد، دو توئیت درباره عملیات 
کربای 4 در ســی و دومین ســالگرد این عملیات. 
محســن رضایی ابتدا نوشت: »با عملیات کربای 
چهــار بــه دشــمن وانمــود کردیــم کــه عملیــات 
ســاانه مــا تنهــا همیــن بــوده اســت. 10 روز بعــد 
در همــان نقطــه و در زمانــی کــه نیروهــای ارتش 
بعثــی به مرخصی رفته بودنــد، عملیات کربای 
پنــج را انجام دادیــم.« او در توئیتــی دیگر هم که 
بافاصله منتشــر شــد توضیح داد کــه »عملیات 
کربــای چهــار بــرای فریــب دشــمن انجام شــد. 
اگــر تحلیلگــر تاریخــی در فهم آن فریــب بخورد، 
بــه حــال نوشــته های او.« اعتــراض و  پــس وای 
واکنش هــای کاربــران فضــای مجــازی خیلی زود 
به این دو نوشــته آغاز شــد؛ واکنش هایی که محور 
اکثر آنها یادآوری تعداد شهدا و تلفات جنگی این 
عملیــات و خصوصاً شــهادت 175 غواص بود که 
با دست بســته زنده به گور شدند. تعداد زیادی از 
ایــن کاربران از محســن رضایی پرســیده اند که آیا 
این تعــداد تلفــات می تواند توجیه کننــده برنامه 
فرماندهــان بــرای »فریــب دشــمن« باشــد و آیــا 
آنهــا هیچ تدبیــری برای فریفتن دشــمن جز این 

نداشته اند؟
توئیت هــای محســن رضایــی در واکنــش بــه 
»جعفرشــیرعلی نیا«،  مــاه  دی   5 روز  نوشــته 
پژوهشگر حوزه تاریخ بود. شیرعلی نیا در مطلب 
بلندی کــه در کانال تلگرام خود منتشــر کرده بود 
به طرح برخی مسائل طی روزهای گذشته درباره 
عملیات کربای چهار واکنش نشان داد. از جمله 

اینکه این عملیات کمتر از هزار نفر تلفات داشت 
و در همان ســاعات اولیه متوقف شد. شیرعلی نیا 
با اســتناد به اســناد مختلــف تاریخی اصــرار دارد 
کــه ایــن دو گــزاره دربــاره عملیات کربــای چهار 
بــا واقعیت آنچــه  در 5 دیماه ســال 65 رخ داده، 
انطباق ندارد.حاا با توئیت های محســن رضایی 
این ســؤال پیش آمده کــه آیا واقعاً بر خاف تمام 
روایت هایی که طی 32 ســال گذشته انجام شده، 
عملیــات کربــای چهار نــه یک عملیــات لو رفته 
بلکــه ترفندی بــرای فریب دشــمن بوده اســت؟ 
شــاید ذکــر تنهــا بخشــی از خاطــرات فرماندهان 
و رزمنــدگان رده هــای مختلــف جنــگ تحمیلــی 
بهترین کمک برای رســیدن به پاســخ این ســؤال 
باشد.اســماعیل کوثری، فرمانده اســبق لشکر 27 
محمــد رســول اه)ص(، دی 92، در مصاحبــه با 
خبرگــزاری فارس گفته اســت: »عملیات کربای 
4 در چهــارم دی مــاه صــورت گرفت کــه ما در آن 
موفــق نبودیــم. )قبــل از عملیــات کربــای 5( از 
تهــران با آقای هاشــمی تمــاس گرفتند و ایشــان 
را بــرای نمــاز جمعــه دعــوت کردند اما چــون در 
روزهــای قبــل، مــا در عملیــات کربــای 4 موفــق 
نبودیــم، آقــای هاشــمی قبــول نکــرد و گفت کجا 
بیایــم. به مردم چه بگویم؟ بگم موفق نشــدیم؟ 
من نمی آیم.«آیت اه هاشــمی رفســنجانی هم 
در کتــاب خاطــرات و در تشــریح اتفاقــات ســوم 
دیماه 1365نوشته است: »معلوم نبود که امشب 
حملــه آغاز می شــود یا خیر؟ آقای ســنجقی را به 
منطقه فرســتادیم. نزدیک ســاعت 10 خبر دادند 
که عملیات بــا نام کربای چهار آغاز شده اســت؛ 

غافلگیر شــدیم.« او در خاطرات 10 دی ماه ســال 
65 هم نوشــته است: »آقای شــمخانی اطاعات 
ازم را در خصوص نتایج عملیات شکست خورده 
کربــای4 داد. خیلی بدتــر از آنچه تا به حال گفته 
بودند. نزدیک به 1000 شــهید و 3900 مفقودااثر 
داشــتیم کــه اکثر آنها را باید شــهید حســاب کرد و 
حدود 11 هزار مجروح.« آیت اه هاشــمی خرداد 
94 هــم در مصاحبه با خبرگزاری آنا، گفته اســت: 
»دو ســه روز قبــل از عملیات به بوشــهر رفتم و به 
شــکل کامــًا ناشــناس، غــروب شــبی که قــرار بود 
عملیات شود، زمینی به طرف خوزستان آمدم و از 
اهواز و ســه راهی آبادان خرمشهر به سوی امیدیه 
رفتم که آقایان رحیم صفوی و دکتر روحانی با من 
بودند. شب را در پایگاه امیدیه ماندم. آنجا بود که 
خبر لو رفتن عملیات را شنیدم. آقای سنجقی را با 

یکی از محافظانم به منطقه فرستادم تا خبرهای 
جدیدتری را براساس مشاهدات بگیرم.«

محمــد درودیــان، راوی جنــگ تحمیلــی هم 
در یادداشــتی بــه ســال 93 در همین باره نوشــته 
اســت: »ســردار رضایی فرمانده پیشــین کل سپاه 
در واکنش اولیه به نتایج پیشــروی نیروها، بســیار 
آرام گفــت: عملیــات از رده به کلی ســری لــو رفته 
اســت. غیر از من که در کنار ایشــان نشسته بودم و 
گزارش هــا را ضبط و ثبت می کــردم، افراد حاضر 
متوجــه این واکنش نشــدند. در همــان زمان، این 

موضوع را در گزارش ها نوشتم.«
حســین عایی، فرمانده اســبق نیروی دریایی 
ســپاه، هــم در کتاب »رونــد جنگ ایــران و عراق« 
نوشــته اســت: »با آغاز عملیات مشــخص شد که 
ارتش عراق در آمادگی کامل به سر می برد و عبور 

سریع از اروند امکان ندارد... البته از دو هفته پیش 
از آغــاز کربــای 4 نیروهــای قــرارگاه خاتــم اانبیا 
)مرکــز عملیــات ســپاه پاســداران( کــه در محلــی 
به نام فاطمیه مســتقر بود، احســاس کرده بودند 

که دشمن تا حدی از این عملیات با خبر است.«
احمد سوداگر، رئیس اسبق پژوهشگاه علوم و 
معــارف دفاع مقدس هم ســال 85 در مصاحبه 
بــا پایگاه اطاع رســانی بازتاب گفته بــود: »هنگام 
کربــای 5، کالکی را از یکی از ســنگرهای دشــمن 
در جزیــره بواریــن پیــدا کــردم و نشــان فرمانــده 
ســپاه دادم و گفتــم ایــن کالــک نقشــه عملیــات 
خودمــان در کربــای 4 اســت کــه بــه زبــان عربی 
نوشته شده است... در آن کالک نام همه لشکرها 
و یگان های عمل کننده ســپاه در کربای 4 نوشــته 
شــده بود.«طاهری اصفهانی، امام جمعه سابق 
اصفهــان نیــز خــرداد 85 در گفت و گو بــا روزنامه 
اعتمــاد ملــی دربــاره ایــن عملیــات گفته اســت: 
»دیدم  که  عراقی ها از منورهایی  استفاده  می کنند 
کــه  شــب  را ماننــد روز روشــن  می کند. بــه  خرازی  
گفتــم  خــودت  را بــه  هاشــمی  برســان  و بگــو کــه  
عملیات  لو رفته . خرازی  رفت  و برگشت  و گفت  که  
هاشمی  گفته  من  مقلد امام  هستم  وباید عملیات  

انجام  شود.«
مهدی قلی رضایی از نیرو های اطاعات لشکر 
31 عاشــورا هــم در کتــاب »لشــکر خوبــان« گفته 
اســت: »نه فقط وقوع عملیــات از آن نقطه بلکه 
حتی زمان و ســاعت شــروع آن نیز لو رفته... ما به 
دشــمنی حمله خواهیم کرد که همه چیز را برای 

متوقف کردن حرکت ما آماده کرده.«

واکنش ها به توئیت بحث برانگیز محســن رضایی درباره عملیات کربای 4

تریبون های یکطرفه نماز جمعه علیه دولت
انتقــاد از عملکرد دولت یــک پای ثابــت  خطبه های نماز 
جمعه در سراســر کشــور شــده اســت. با این حال این تنها 
امامــان جمعــه نیســتند کــه هــر هفتــه انتقاداتــی را علیه 
دولتمردان مطرح می کنند؛ عاوه بر آنها ســخنرانان پیش 
از خطبه هــا هم به هــر بهانــه وارد یا نــاواردی اعضای کابینه و سیاســت های 
دولــت را آماج تندتریــن انتقادهــا و گاه تخریب هــا می کنند. چنــان که روز 
گذشــته عاوه بر ســخنان انتقادی آیت اه علم الهدی امام جمعه مشــهد، 
در تهران هم محمدحســین صفار هرندی در سخنان پیش از خطبه ها اگر چه 
از دســتاوردهای 9 دی گفت امــا دولت را نیز بی نصیب نگذاشــت و گفت: 
»متأســفانه امروز می بینیــم آقایان می گوینــد قرار نبود مشــکل اقتصادی با 
برجام حل شود و مسائل اقتصادی فعلی ربطی به برجام ندارد؛ این نوعی تو 
روی مردم ایســتادن و به تمسخر گرفتن آنها است...« پاسخ به این انتقادات 
مجالی دیگر می طلبد اگر چه بارها و بارها پاسخ داده شده و مدعیان را بنایی 
بر شنیدن و قانع شدن نیست. اما نکته قابل تأمل، عملکرد ستاد نماز جمعه 
اســت که گویــی در چینــش ســخنرانان پیــش از خطبه ها حضــور منتقدان 
دولت را اگر نگوییم تنها معیار انتخاب که حداقل یکی از مهم ترین ماک ها 
قرار داده است. دولت و شخص رئیس جمهوری بارها بر ضرورت و اهمیت 
نقد سخن گفته اند و حرف حساب این نوشتار هم پرسش از چرایی این نقدها 
در خطبه های نماز جمعه نیســت. اما عرف و عقل و شرع و قانون هم تصریح 
دارند که فرصتی هم برای نقد شــونده ها مقرر شــود تــا تریبون های مهم نماز 
جمعه از حالت یکصدایی خارج شوند و هم حقی از کسی ضایع نشود. حال 
آنکه گویی ســهم مســئوان دولتــی از تریبون هــای نماز جمعه تنهــا به هفته 
دولت محدود شــده و حتی برای پاســخ به انبوه نقدهــا و تخریب هایی که از 

این تریبون ها روانه دولت می شود هم کسی دعوت نمی شود.

20 مردادمــاه 1395 هیــأت دولــت در جلســه 
مشــترک بــا اســتانداران، تصویــب کرد »تــا همه 
وزیــران و رؤســای مؤسســات دولتــی و مدیــران 
عامــل شــرکت های دولتــی، آن دســته از وظایف 
و اختیــارات خــود را که واگذاری آنهــا منع قانونی 
ندارد و موجب نقض سیاســت های کان ستادی 
نمی شــود، بــه واحدهــای اســتانی متناظــر خــود 
تفویــض کننــد.« حــاا وزیر کشــور اعام کــرد 80 
مــورد از اختیــارات ملــی بــه اســتانداران تفویض 
شــده اســت.افزایش اختیــارات و قطع وابســتگی 
اســتان ها به مرکز برای هر تصمیم ریز و درشــت، 
رویکرد دولت روحانی بود که از ســال 92 در پیش 
گرفت. رئیس جمهوری در تازه ترین تأکید، اواخر 
آبان ماه در پایان ســفر بــه آذربایجان غربی گفت 
که »استان ها باید برای پاسخگویی به مرکز وابسته 
نشــوند و در ایــن راســتا تصمیم داریــم اختیارات 

استانداران را اضافه کنیم.«
عمــده مقاومت هــا در ایــن رابطــه را بایــد در 
وزارتخانه ها و بخش های ستادی آنها جست وجو 
کــرد، جایی که معتقدند اگــر وزیر باید به مجلس 
پاســخگو باشــد، چــرا بایــد اختیــارات خــود را بــه 
اســتان ها و مدیــران کل اســتانی واگــذار کنــد. این 
نگاه بیانگر فاصله گذاری میان مدیر مرکزنشین و 

مدیری است که در شهرستان ها حضور دارد.
اما اکنون با توجه به شــرایط تحریم، که نیاز به 
تصمیم گیری های ســریع و کاســتن از بوروکراسی 
بــرای  الــزام آور کــرده اســت، شــرایط خوبــی  را 
ایــن تحــول مدیریتی در کشــور و کاســتن از میزان 

تمرکزگرایــی فراهــم آورده اســت. از جمله اینکه 
به گفته وزیر کشــور، بویژه در بودجــه 98 گام های 
مهمــی در واگذاری اختیارات صــادرات و واردات 
و ارائه مجوزها به اســتان ها برداشته خواهد شد تا 
استان ها با سرعت و چابکی بیشتری برای توسعه 
هر منطقه خود تصمیم بگیرند. در همین رابطه، 
عبدالرضــا رحمانی فضلی، که در بوشــهر به ســر 
می برد، اظهارکرد: با وجود پیشــرفت های بســیار 
در ســاماندهی امور ولی هنوز در برخی حوزه ها از 
جمله در حوزه بانک ها، صدور مجوزها، واردات، 
صــادرات و تجــارت مشــکل داریــم کــه می تــوان 
بــا واگــذاری بســیاری از اختیــارات به مدیــران در 
اســتان ها، ایــن مشــکات را بــه کمتریــن میــزان 
رســاند.به گزارش ایرنــا، وی با تأکید بــر اعتماد به 
مســئوان مناطق برای ســرعت بخشی در اجرای 
طرح هــای توســعه  ای گفــت: اســتاندار نماینــده 
کل نظــام در مناطق به حســاب می آید و مدیران 
دستگاه ها به عنوان مسئوان بخش های مختلف 
هســتند،  ســتادی  دســتگاه های  نماینــدگان  و 
برهمیــن اســاس بایــد بــه آنــان اعتمــاد کــرد و 

بگذاریم خودشان تصمیم بگیرند.
وزیــر کشــور اضافه کــرد: در وضعیــت کنونی، 
دولت اشتغالزایی مناطق مختلف کشور را به جد 
در دســتور کار قرار داده و در بودجه سال 1398 در 
خصــوص اســتفاده از ظرفیت منطقــه  ای و دادن 
اختیــارات موارد مهمی پیش بینی شــده اســت و 
رئیس جمهوری هم مأموریــت داده که روی این 

موضوع، جدا کار شود.

ë 80 هزار پروژه نیمه تمام در کشور
در همیــن حــال، مهدی جمالی نــژاد، معاون 
عمــران و توســعه امــور شــهری و روســتایی وزیــر 
کشــور هــم بــا بیــان اینکــه اکنــون تنهــا 10 درصد 
طرح هــای نیمه تمام عمرانی در کشــور به بخش 
خصوصی واگذار شــده است، کندی در این مسیر 
را ناشــی از فرآیندهــای پیچیده واگذاری دانســت 
سیاســت  اجــرای  در  اســتان ها  بیشــتر  گفــت:  و 
واگذاری طرح های نیمه تمام به بخش خصوصی 
ناموفق بوده اند.وی اضافه کرد: برهمین اســاس 
شناسایی گره های کور و هموار کردن شرایط برای 
اســتفاده از تــوان بخــش خصوصی بــرای تکمیل 
وزارت  اولویت هــای  از  نیمه تمــام  پروژه هــای 
کشــور اســت.به گفته جمالی نژاد، اکنــون 80 هزار 

پــروژه نیمه تمــام در کشــور وجــود دارد کــه بــرای 
بهره بــرداری از آنها به اعتبارات زیادی نیاز اســت 
که با توجه به شمار زیاد پروژه ها تکمیل طرح های 
نیمه تمام با اســتفاده از توان بخشی خصوصی از 
اولویت هــای این وزارتخانــه اســت.این اظهارات 
نشــان می دهد در صــورت افزایــش اختیارات هر 
اســتان، شــاید بتــوان بــا ســهولت بیشــتری برای 
پروژه هــای نیمه تمــام و واگــذاری آنهــا به بخش 

خصوصی تصمیم گرفت.
ë حاشیه سازی برای پرواز وزیر کشور به بوشهر

ســفر وزیــر کشــور بــه بوشــهر خالی از حاشــیه 
نبود؛ چرا که برخی کانال ها شایعاتی درباره نحوه 
ســفر رحمانی فضلی منتشــر کرده بودند که البته 
از ســوی مرکز اطاع رســانی وزارت کشــور تکذیب 

شــد. بر اســاس گزارش مرکز اطاع رسانی وزارت 
کشــور »تصاویر منتشــر شــده در رســانه ها از ورود 
وزیــر کشــور به فرودگاه بوشــهر نشــان می دهد که 
پــرواز عمومی بــوده و هیچ گونه تشــریفاتی در کار 
نبوده و مسافران هم به طور عادی در حال خروج 
از هواپیما هســتند. همچنین برخــاف آنچه ادعا 
شــده، از ابتــدای ســفر تا انتهای ســفر، مســافرین 
محترم پــرواز با هیچ گونه مزاحمــت، معطلی یا 
تأخیــر در پرواز یا جابه جایــی به دلیل حضور وزیر 

کشور مواجه نشدند.«
 رحمانی فضلی روز پنجشنبه در نشست ستاد 
فرماندهــی اقتصــاد مقاومتــی اســتان بوشــهر با 
اشاره به تحلیل غلط دشمن از اعتراضات دی ماه 
ســال گذشــته تصریح کرد: نه دی ماه گذشــته، نه 
در اعتراضــات کامیونــداران و بازار، نه در مســائل 
اقوام و اقلیت ها هیچ گونه سازمان یافتگی از سوی 
اصنــاف یا جریانات سیاســی یا حضــور به صورت 
متشــکل در ایــن وقایــع مطــرح نبوده اســت. وی 
افــزود: نمی گویم در حوزه مســائل امنیتی تهدید 
نداریم؛ اما نگران تهدیدها نیستیم. چراکه متکی 
مردم محــور  امنیــت  و  مردمــی  مشــروعیت  بــه 
هستیم و مرتب شرایط را رصد و کنترل می کنیم. 
مســأله مهم کشــور پس از وحــدت، رضایتمندی 
مــردم در حوزه های اجتماعی و اقتصادی اســت. 
لــذا مــا به  عنــوان بدنه مدیریتــی کشــور از مرکز تا 
عمق مناطق، باید مسائل مختلف را تسهیلگری 
کنیــم و زمینه هــای فعالیت بخــش خصوصی را 

فراهم و موانع را برداریم.

وزیر کشور از تفویض 80 اختیار ملی به استانداران خبر داد

رحمانی فضلی: به استانداران اعتماد کنیم

بعــد از مســتند »هاشــمی زنده اســت«، حاا این 
اظهارات سخنگوی شورای نگهبان بود که صدای 
اعتــراض خانواده آیت اه هاشمی رفســنجانی را 
بلنــد کــرد. عباســعلی کدخدایــی در گفت وگویی 
کــه هفتــه قبل توســط روزنامه ســازندگی منتشــر 
شــد، گفته بود کــه »اصًا ما در انتخابات ریاســت  
جمهــوری رد صاحیــت نداریــم. پس بــا جرأت 
می گویــم کــه مرحــوم آقــای هاشــمی اصــًا رد 

صاحیت نشد.« 
مراد سخنگوی شورای نگهبان، انتخابات ریاست 
جمهــوری ســال 92 بــود کــه هاشمی رفســنجانی 
در آن ثبــت نــام کــرد امــا در نهایــت نــام او در 
میان تأییــد صاحیت شــده ها نبود. حضــور وزیر 
وقــت اطاعات در شــورای نگهبــان و گزارش وی 
دربــاره نامــزدی هاشــمی، یکــی از موضوع هــای 

بحث برانگیز شــد. همین ســخنان کدخدایی هم 
بــرای خانــواده مرحــوم هاشــمی ســنگین آمــده 
اســت. تا آنجا که محمد هاشــمی، برادر آیت اه 
هاشمی رفســنجانی گفتــه اســت کــه حتــی خــود 

کدخدایی هم حرف خودش را باور ندارد.
بعد از انتشار سخنان عباسعلی کدخدایی، این 
فائزه هاشــمی بود کــه اولین واکنــش را به ادعای 
ســخنگوی شورای نگهبان نشــان داد. او به سایت 
جمــاران گفت که »به نظر من، آقای کدخدایی با 
بیان اینکه آیت اه هاشــمی رد صاحیت نشــد و 
تنها واجد صاحیت شــناخته نشد، بازی با لغات 
کــرده، چرا که ایــن دو هیچ فرقی با هــم ندارند.« 
فائــزه هاشــمی این را هــم افزود که »احــراز عدم 
صاحیــت که در گذشــته وجود داشــته، ولی چند 
ســال است که شــورای نگهبان مسیرش را عوض 

کــرده، یعنــی »شــورای نگهبــان« بایــد ثابت کند 
کسی صاحیت ندارد، نه اینکه خود کاندیدا ثابت 

کند که صاحیت دارد.«
روز پنجشــنبه هــم در ادامــه ایــن واکنش هــا 
گفــت:  انتخــاب  ســایت  بــه  هاشــمی  محمــد 
»اگــر شــورای نگهبــان، آیــت اه هاشــمی را رد 
صاحیت نکرده بود، پس چرا اســم ایشــان در 
لیســت نامزدهای نهایی نبود؟!« او با اشــاره به 
سابقه انتخابات سال 92 و فضایی که برای ورود 
آیت اه هاشمی رفسنجانی به این انتخابات به 
وجود آمده بود، گفت: »بعد از حساسیت هایی 
کــه ایجاد شــد، دو نفــر از شــخصیت های نظام 
نــزد آیت اه هاشــمی آمدند و به ایشــان اصرار 
انصــراف  انتخابــات  در  شــرکت  از  کــه  کردنــد 
دهد، البته این شــخصیت ها هرکــدام جداگانه 

نــزد آیت اه آمدند. اشــخاصی که نزد آیت اه 
هاشمی آمدند و قصد داشتند ایشان را متقاعد 
کننــد کــه انصــراف دهــد، همــواره بــه او تأکیــد 
می کردنــد که اگر انصــراف ندهد، رد صاحیت 
می شود.« وی با اشاره به عکس العمل آیت اه 
هاشــمی خطاب به این افراد، خاطرنشان کرد: 
»آیت اه هاشــمی به افرادی که ســعی داشتند 
او را منصــرف کننــد، گفت من با مردم شــوخی 
ندارم که هر روز حرفم را تغییر بدهم، اگر گفتم 
شرکت می کنم پس حرفم را تغییر نمی دهم و 
پس از تأکید آن افراد به اینکه آیت اه هاشمی 
را رد صاحیــت می کنند، ایشــان گفت شــورای 
نگهبــان کار خــود را بکند من هم وظیفه خود را 

انجام می دهم.« 
وی افــزود: »وقتی آیت اه هاشــمی انصراف 

نــداد، خبرهایــی از شــورای نگهبان می رســید که 
بحث هایــی بــرای رد صاحیــت ایشــان مطــرح 
شده است اما آیت اه هاشمی به این صحبت ها 
توجــه نمی کرد و اولویت ایشــان نظر مردم بود.« 
وی در پایان با اشاره به اظهارات کدخدایی گفت: 
»مردم می دانند و شاهد هستند آیت اه هاشمی 
انصــراف نداد و تــا روز آخر پای مردم ایســتاد اما 
اســم او در لیســت نامزدهــای نهایــی نبــود. اگــر 
شــورای نگهبــان رد صاحیــت نکــرده، پس چه 
اتفاقی رخ داده؟« منتقدان رویه شــورای نگهبان 
یکی از مســائلی را که عموماً مطرح می کنند، این 
اســت که هر چند این شــورا بین »رد صاحیت« 
نامزدها بــا »عدم احراز صاحیــت« آنها تفاوت 
قائل اســت اما در واقع هر دوی اینها یکی هستند 

و نتیجه ای کامًا مشابه دارند. 

»عدم احراز«  و »رد صاحیت« دو روی یک سکه انتخابات

 فریب دشمن یا اشتباه محاسبات

واکنش ها به ادعای سخنگوی شورای نگهبان درباره آیت اه هاشمی ادامه دارد

سعید زارع صفا
کارشناس سیاسی

در عملیات کربای 4 تعداد زیادی از غواصان کشورمان بدست نیروهای بعثی زنده به گور شدند

مقایسه سفر ترامپ و شمخانی به عراق و افغانستان
حســین امیرعبداللهیان،  دستیار ویژه رئیس مجلس 
در امــور بین الملــل در صفحــه شــخصی خــود در توئیتر 
یــک زمــان، دریابــان شــمخانی نماینــده  نوشــت: » در 
مقــام معظــم رهبــری و دبیر شــورای عالی امنیــت ملی با اعــان قبلی به 
افغانســتان پرخطر ســفر کرد و ترامپ، فرمانده کل قــوا و رئیس جمهوری 
امریــکا به صورت مخفیانه به بغداد کم خطر ســفر کرد و دقایقی در جمع 

نظامیان امریکا حاضر شد. این است واقعیت ایران و امریکا!« 

پیگیری خانواده سیدامامی در پرونده شکایت از صدا و سیما
از  ســیدامامی،  کاووس  دم  اولیــای  مدافــع  وکیــل   ، درفشــان  پیــام 
متهمــان پرونده محیط زیســت در گفت وگو با ایرنا با اشــاره به شــکایت 
اولیــای دم ســیدامامی از رئیــس، معــاون سیاســی و مدیــر شــبکه دوم 
صــدا و ســیما و همچنیــن تهیــه کننــده برنامــه خبــری 20:30 بــه خاطر 
پخــش برنامــه ای بــا نــام »منطقــه ممنوعه« اظهــار داشــت: در آخرین 
مراجعــه ای کــه به شــعبه بازپرســی دادســرای کارکنان دولت داشــتیم، 
طــی ایحــه ای از بازپــرس پرونــده تقاضــا کردیــم نماینــده حقوقــی یــا 
مســئوان صــدا و ســیما که مورد شــکایت قــرار گرفته، برای پاســخگویی 

مجدد در دادســرا حضور یابند.

اخبار



 رشوه به سودان 

برای دوری از ایران و ترکیه
خبر اول اینکه،روزنامه »ینی شــفق« بــه نقل از منابع 
ســودانی نوشــت، بعــد از آنکه ســودان به رشــوه های 
هنگفــت عربســتان ســعودی و امارات عربــی متحده 
بــرای برهــم زدن روابــط بــا ترکیه، قطــر و ایــران دســت رد زد، تنش ها و 
ناآرامی هایی در این کشــور به وقوع پیوســت. به گزارش تابناک، »محمد 
مصطفــی« رهبر حزب کنگره ملی ســودان می گوید که یک کشــور ســوم 
)نامش را فاش نکرد( از جانب ریاض به خارطوم مبلغ هنگفتی پیشنهاد 
داده تا روابطش را با آنکارا برهم زند، زیرا پیشنهاد کمک ترکیه به سودان 
برای احیای جزیره »سواکن« در دریای سرخ، آنها را ناخشنود کرده است. 
بر اســاس این گزارش، سودان این رشــوه را قبول نکرده و روابط با ترکیه، 
ایران و قطر را برهم نزد، به همین دلیل عربســتان ســعودی و امارات با 
اقدامات پشــت پرده قیمت ســوخت و نان را در این کشور افزایش داده و 

اعتراض هایی را نیز به بهانه مشکات اقصادی طرح ریزی کردند. 

کارگران فواد اهواز به جز ۷ نفر آزاد شدند
خبر دیگر اینکه، فرزانه زیابی، وکیل مدافع تعدادی از کارگران بازداشتی 
گروه ملی فواد اهواز درباره آخرین وضعیت بازداشت  کارگران گروه ملی 
فواد اهواز اظهار داشت: بازداشتی های اخیر این کارگران 41 نفر بودند که 
تاکنون همه آنها به جز هفت کارگر به قید کفالت آزاد شــدند. به گزارش 
ایرنــا، ایــن وکیل دادگســتری افزود: از این هفــت کارگر، دو نفــر در زندان 
مرکــزی اهواز هســتند و غریب حویزاوی از بازداشــتگاه امنیتــی به زندان 

منتقل شده است. 
پرونده در شعبه بیستم بازپرسی دادسرای عمومی و انقاب اهواز مطرح 
و حســب اعام بازپرس اتهام همه آنها امنیتی اســت و همین امر مانع 
وکالــت اینجانب در پرونده شــده اســت؛ البته برخی کارگران بازداشــتی 
آزاد شــده، اتهام تفهیم شــده به خود را اخال در نظم عمومی از طریق 
برگــزاری تجمــع غیرقانونــی اعــام کردند کــه ایــن اتهــام زیرمجموعه 
اتهام های امنیتی مشــمول تبصره ماده 48 قانون آیین دادرســی کیفری 

در خصوص وکای معتمد رئیس قوه قضائیه نیست. 

 تاش ترکیه برای افزایش مدت معافیت 

از تحریم های نفتی ایران
دست آخر اینکه، به گفته وزیر تجارت ترکیه، این کشور به دنبال افزایش 
دوره معافیــت خــود از تحریم های نفتی ایران اســت. وزیر تجارت ترکیه 
روز پنجشنبه گفته اســت که آنکارا به دنبال افزایش مدت معافیت های 
خــود در برابر تحریم های ایاات متحده امریکا علیه ایران اســت که این 
مسأله تحریم روی کشورهایی که با ایران همکاری می کنند، اثر می گذارد. 
به گزارش ایسنا، »رخسار پکان« تصریح کرد: ما توافقنامه تجارت آزاد با 
ایــران داریم؛ چگونه می توانیم همکاری مان را در چنین شــرایطی ادامه 
دهیــم؟ وی در مصاحبــه بــا ان تــی وی در این بــاره افزود: مــا در رابطه با 
کااهای وارداتی با ایران قرارداد ترجیحی امضا شده داریم. ما در سطح 
وزارتــی و نمایندگان فنی این همــکاری را انجام می دهیم تا ترکیه از این 

ممنوعیت ها مستثنی شود.

 دیـــگه 
چه خبر
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آیتاهجوادیآملی:حوزهغنیتریندورهخودرامیگذراند
مراسم رونمایی از کتاب »تحریرااصول« 
که تقریر دروس خارج اصول امام خمینی 
توســط آیــت اه جــوادی آملی اســت، با 
سخنان این مرجع تقلید و حجت ااسام 
سیدحســن خمینی برگزار شــد. آیت اه 
جــوادی آملــی از تأخیر چندین ســاله  ای 
گفــت که برای چــاپ اثرش به مصلحت 
دانسته و یادگار امام هم به انتقاد از شیوه 
دینــداری پرداخت و تأکید کــرد که امروزه 
با جامعه ای مواجه شده ایم که انتظارات 
آن فراتــر از چیزی اســت که ما در کتاب ها 
می خوانیــم؛ مشــکل از کســانی اســت که 

اینها را باید به ما یاد می دادند و ندادند.
به گزارش جماران، آیت اه  جوادی آملی 
در ایــن مراســم که صبــح دیــروز در بنیاد 
بین المللــی علــوم وحیانی اســرا در قم با 
حضــور این مرجع عالیقدر تقلیــد، یادگار 
امام، علما و طاب حوزه علمیه قم برگزار 
شــد، گفت: این کتاب تقریــر درس خارج 
اصول حضرت امام خمینی)ره( و متعلق 
به 63 ســال پیش اســت که تا امروز اجازه 
چاپ آن را نمی دادیم؛ چون نگران بودیم 
که معاذاه مــا را درگیر القاب و اوصاف و 
خیال کنــد اما اآن که وقت رفتن اســت و 
هیــچ نگرانی از ایــن بابت نداریــم، اجازه 

چاپ این اثر را دادیم. 
این مرجع تقلید افزود: اگر می  بینیم حرف 

یک روحانی مانند حضرت امام اینچنین 
در جامعــه اثر داشــت و حرف دیگران نه، 
به این دلیل است که امام داغ دین داشت 
و به همین دلیل سخنش در دل ملت اثر 
می گذاشــت؛ واا حرف همــان حرف بود. 
وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: 
بیــن تولید علم و دالی علم فرق اســت. 
هیــچ کــدام از داان تولیدکننده نیســتند 
و تنها ســخنان و نظرات دیگران را منتقل 

می  کنند. 
دال علم شدن هنر نیست. اآن به برکت 
امام و شــهدا حــوزه غنی  تریــن دوره خود 
را می گذرانــد. حــاا بزرگانی هســتند که یا 
نمی  شناســیم یــا نمی خواهیــم معرفــی 
کنیــم. راه حکیم شــدن باز اســت؛ باید راه 

دال شدن را ببندیم. 
ë  یــادگار امــام: دینــداری مــا کاریکاتوری

است
حجت ااســام  مراســم  ایــن  ادامــه  در 
سیدحســن خمینی با اشــاره به خصلت 
شــجاعت امــام راحــل گفــت: تــرس یــا 
شــجاعت، طمع یا خوف، حســد یا کینه، 
حــب نفــس یــا حــب ذات ربــوی مــا را 
بــه حرکــت وا مــی  دارد و درس و بحــث 
بهانه  هایــی اســت کــه می توانیــم بــا آن 
خودمــان را توجیــه کنیــم. شــاید بــه این 
جهت اســت که از فقه هم حماســه و هم 

رکود امکان بیرون آمدن دارد.
یــادگار امام با تأکید بر اینکه »چشــم ها را 
باید شســت، جور دیگر باید دید«، افزود: 
اگر مشــکلی می بینیم به این دلیل است 

که جان و روح ما مشکل دارد. 
مرحوم مطهری تعبیــر می  کنند که امام 
مانند یک مغناطیس جان های شاگردان 
را منظم می کــرد. در بررســی امور اگرچه 
بایــد بــه دنبــال دلیل گشــت اما بیــش از 
را  خــود  درونــی  علت هــای  بایــد  دلیــل 
بازیابی کنیــم. وی اظهار کرد: دینداری ما 
کاریکاتوری است و تناسب  ها در آن برهم 
ریختــه اســت. آیــا واقعــاً قبح اعمــال در 
نگاه ما به همان اندازه اســت که شریعت 

می گوید؟! الغیبة اشّد من الزنا. 
اگر کسی به خمر لب زده باشد، هرگز با او 
رفاقت نمی کنیم، اما یقین دارم پشت سر 
کسی که پنج دقیقه قبل غیبت کرده نماز 
هم می خوانیم. آیا توانسته ایم حب نفس 
را از دنیــای خودمــان دور کنیــم؟! همــه 
دنبال کاســبی هســتیم. همه آنچه مردم 
از ما انتظار دارند، آن چیزی نیست که در 
کتاب ها می خوانیم. امــروزه با جامعه ای 
مواجه شــده ایم که انتظــارات آن فراتر از 
چیزی است که ما در کتاب ها می خوانیم؛ 
مشکل از کسانی است که اینها را باید به ما 

یاد می دادند و ندادند. 

ë ،اگر کسی ظلم می کرد 
 امام نمی توانست سکوت کند

سیدحســن خمینــی یــادآور شــد: یکی از 
ویژگی های بزرگ امام این بود که به دین 
نگاه کاریکاتوری نمی  کرد و اگر کسی ظلم 
کرده بود نمی توانســت ســکوت کند. این 
گونــه نبــود که فریــاد بابت یک مشــروب 
فروشــی یا ســینما باا بــرود و نســبت به 
اصل مســأله سکوت کند؛ با این رفتار بود 
کــه مــردم در امام دوای درد خودشــان را 
دیدند. اعجاز ســخن امام ایــن بود که به 
علل رجــوع می کرد و دســت روی دردها 

می گذاشــت. امــام درد مــردم را نشــان 
داد و خــودش دوای درد شــد؛ یعنی هم 
کمند بای مخالفان انسانیت و هم کلید 
نجات انسانیت شــد. وی تأکید کرد: یکی 
از ویژگی  های ممتاز امام همین است که 
شــاگردان را در فضای مغناطیس وجود 
خودشــان پرورش دادند و تحت تأثیر آن 
فضا عمق و جان گرفتند. این مغناطیس 
از نزدیکان امام شــروع شده تا کسانی که 
او را ندیده انــد. آنهــا وایت فقیــه را از راه 
مقبوله عمر بن حنظله نفهمیدند، بلکه 
چــون امام آن را پی ریزی کرده بودند، آن 

را دوای درد خودشــان دیدند و گفتند اگر 
آن چیــزی که می گویی، تو هســتی خوب 

است. 
وی ادامــه داد: جــذب امــام شــدن برای 
طلبه ها تابع شخصیت امام بود؛ چون او 
را چنان یافتند که باید بود.  یادگار امام با 
اشــاره به تعبیری از رهبر معظم انقاب 
افــزود: مقــام معظم رهبری چنــد بار به 
طور خصوصی به من گفتند و شاید جای 
دیگــر هــم گفته باشــند که اگر مــا بعدها 
می شــنیدیم که چنین آدمی آمد و رفت 

غبطه می خوردیم که چرا او را ندیدیم.
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خیلــی انتظــار زیــادی نبــود کــه ائمه 
جمعــه در ســالگرد وقایع موســوم به 
»اعتــراض هــای دی ماه« در بخشــی 
از خطبه هــای خــود بــه ایــن موضوع 
بپردازنــد؛ چه نه تنها ایــن حوادث در 
یک هفته به 100 شــهر ســرایت کرد و 
خیلــی زود به خشــونت گرایید، بلکه 
بخشــی از اعتراض ها در قالب شــعار 
علیه مسئوان روحانی باز می گشت؛ 
هــر چنــد هیچ تردیــدی وجــود ندارد 
و  لیدرهــای میدانــی  از  کــه شــماری 
کانال های معلوم الحال چه شــعارها 
و کلیــد واژه هایی را بــه این تجمعات 
تزریــق می کردنــد، اما باز هــم انتظار 
بــود بــا جــدا کردن حســاب این قشــر 
از  شــده  مطــرح  نارضایتی هــای  از 
ســوی مــردم، روحانیــون تریبــون دار 
حداقــل به طرح موضــوع یا عبرت ها 
و آســیب ها بپردازنــد. ایــن انتظــار از 
تریبون شهرهایی که اعتراض های تند 
و تیزی داشــت، بیشتر می رفت؛ برای 
نمونه مشهد که نقطه آغاز تجمعات 

دی ماه سال گذشته بود. 
امــام  علم الهــدی  احمــد  ســید  امــا 
جمعــه مشــهد، بــه گفتن اینکــه »در 
کــه  دیدیــد  قبــل  ســال  دی  پنجــم 
عــده ای به خاطــر مســائل اقتصادی 
در میــدان شــهدا جمــع شــدند ولــی 
عده ای ناگهانی به آنها پیوســتند. من 
در همین تریبون نماز جمعه به آنها 
گفتم که هر کس شــعار داد، به دنبال 
آنها نروید« اکتفــا کرد و بخش عمده 
اظهاراتش را بــه CFT اختصاص داد 
و گفــت: »فتنه 88 گذشــت و ۹ ســال 
هــم از آن ســپری شــد ولــی مهم تر از 
آن، فتنــه ۹8 اســت که در 10 ســالگی 
فتنــه 88 اســت. رهبــری فرموده انــد 
که دشــمن در حال زمینه چینی برای 
فتنه ۹8 اســت یعنی دشمن درصدد 
اســت ســال آینــده فتنــه ای از جنس 

سال 88 ایجاد کند.« به گزارش ایلنا، 
وی با بیان اینکه »FATF مقدمه فتنه 
۹8 است«، ادامه داد: »عده ای ناآگاه 
CFT را در مجلس تصویب کردند که 
خوشــبختانه تا بــه امروز بــه تصویب 
شــورا و مجمــع تشــخیص مصلحت 

نظام نرسیده است. 
امریــکا بــا اذنــاب اروپایی به افــراد ما 
دیکتــه کــرده کــه FATF را در ایــران 
راه   انــدازی کنــد و دولــت هــم پی   اش 
برود تا امریکا در سال ۹8 بهانه جویی 
کنــد، اجمــاع جهانــی علیه مــا ایجاد 
شــود. افراد سودجو بلبشو ایجاد کنند 
و ایــن مســأله، زمینه ای بــرای حضور 
جریان های ائیک و هدف قرار گرفتن 
رهبری شود و خواص بی بصیرت هم 
زمینه را ایجاد کنند تا ما شاهد فتنه ای 

مانند فتنه 88 باشیم.« 
در تهــران نیــز ســید احمــد خاتمــی، 
خطیــب نمــاز جمعــه بــود کــه او نیز 
ســال  حــوادث  بــه  اشــاره ای  هیــچ 
گذشــته نکــرد و عمــده ســخنانش را 
بــه ســالروز »۹ دی« اختصــاص داد 
و »خودشــیفتگی« برخــی مســئوان. 
به گــزارش انتخــاب، او با بیــان اینکه 
»متأســفانه در حــال حاضــر ظرفیت 
برخــی سیاســیون مــا بــه انــدازه تــه 
اســتکان هم نیســت و این به معنای 
اکثــر  افــزود:  اســت«،  خودشــیفتگی 
گروه های سیاســی ما در حــال حاضر 
دچــار همیــن ُبعــد از خودشــیفتگی 
سیاســی هســتند. خاتمــی همچنین 
تأکید کرد: »هشــدار می دهم به همه 
آنهایــی کــه می خواهند فتنــه آفرینی 
کنند، بدانند حماسه ۹ دی قابل تکرار 

است.«  
ë  سردار سامی سخنران مراسم 9 دی

ســید  والمســلمین  حجت ااســام 
محســن محمــودی، رئیــس شــورای 
هماهنگی تبلیغات اســامی اســتان 

تهران هم  در ســخنان پیش از خطبه 
نمــاز عبــادی- سیاســی جمعــه این 
هفتــه تهــران در تشــریح برنامه هــا و 
تمهیدات ســالگرد ۹ دی گفت: ۹ دی 
روز بزرگی در تاریخ انقاب اســامی و 
حماســه ای مانــدگار در کارنامه ملت 

صبور و مقاوم ایران است.
به گــزارش ایســنا، وی افــزود: بدانیم 
هیــچ گاه فتنــه تمــام نمــی شــود تــا 
انقــاب اســامی بــر اصــول و مبانــی 
خود پابرجاست فتنه و فتنه گر هست. 
امروز در کمال تأسف شاهد فتنه های 
اقتصادی، فرهنگی و سیاسی هستیم 
جــای تعجب اســت عــده ای به جای 
اینکه فتنه گران را وادار به عذرخواهی 
و توبــه کننــد و از مظلومیــت اســام 
و انقــاب دفــاع کننــد، از رفــع حصــر 
می زنند.محمــودی  دم  فتنــه  ســران 
بیــان کرد: ا ن شــاءاه امســال در روز ۹ 
دی تجمــع انقابی مردم در سراســر 
کشور برگزار خواهد شد. در تهران نیز 
در میدان امام حســین رأس ســاعت 
انقابــی  گام هــای  شــاهد  صبــح   10
مردم خواهیم بود تا بار دیگر ســازش 
ناپذیری خود با اســتکبار و ایســتادگی 
بــه  را  برابــر نفوذی هــای داخلــی  در 
نمایش خواهند گذاشــت و ا ن شاءاه 
بــا حضــور خــود نشــان خواهنــد داد 
فریــب ابوموســی اشــعری ها و عمرو 

عاص های زمان را نخواهند خورد. 
وی ادامــه داد: مراســم باشــکوه یــوم 
اه ۹ دی برگــزار خواهــد شــد و پــس 
از مراســم بــه عنــوان تجدیــد پیمــان 
بــا شــهدای گرانقدر تظاهــرات برگزار 
می شــود و ســخنران ســردار ســامی 
)جانشین فرمانده سپاه( خواهند بود. 
از مردم انقابی تهران دعوت می کنم 
که با حضور پرشور خود مانند همیشه 
از آرمان هــای امام و شــهدا پاســداری 

کنند.

حمله هوایی و موشــکی رژیم اســرائیل 
به مواضعی در نزدیکی دمشق و تکرار 
ادعاهــای واهــی و نــخ نمــای بنیامین 
نتانیاهــو مبنی بر اینکــه تل آویو حضور 
نظامــی ایــران در ســوریه را نمی پذیرد 
غیرمســتقیم  و  مســتقیم  واکنــش  بــا 
مقامــات روســیه مواجه شــد. مقامات 
را  اســرائیل  اقــدام  پیش تــر  کــه  روس 
امنیــت  تهدیدکننــده  و  تحریک آمیــز 
پروازهای غیرنظامی اعام کرده بودند 
به ادعاهای این رژیم علیه حضور ایران 

در سوریه واکنش نشان دادند.
به گزارش ایرنا، ماریا زاخارووا سخنگوی 
وزارت امــور خارجــه روســیه در پاســخ 
اخیــر  ادعاهــای  پیرامــون  ســؤالی  بــه 
نخســت وزیر اســرائیل، گفت: »حضور 
ســوریه  در  ایــران  نظامــی  مستشــاران 
موضوعی اســت کــه فقط به دمشــق و 
تهــران مربــوط می شــود و در واقع، این 
موضوع به توافق دو کشور برمی گردد.« 
زاخــارووا در ادامه ســخنان خود با بیان 
اینکــه روند صلح آســتانه برای ســوریه 
ســودمند اســت، اظهــار کــرد: »ایــران، 
روسیه و ترکیه از مذاکرات صلح آستانه 

حمایت می کنند.«
میخائیل بوگدانف، نماینــده پوتین در 
خاورمیانــه نیــز در مــورد حضــور آنچه 
نیروهای تحت حمایت ایران در سوریه 
خوانــده شــده، خــروج نیروهــای ایران 
از ســوریه را منــوط بــه احیــای اقتــدار و 
تمامیت ارضی سوریه دانست و گفت: 
»در واقع این افراد به درخواســت نظام 
و دولت سوریه برای مشارکت در مقابله 
با تروریسم در این کشور حضور دارند.«

همزمان با این موضــع گیری ها وزارت 
هیــأت  ســفر  پایــان  در  روســیه  دفــاع 
و  صــادر  بیانیــه ای  خــود  نماینــدگان 
بــر عــزم ایــران و روســیه برای توســعه 
همکاری های نظامی بویژه در در زمینه 
تقویت همکاری ناوگان دریایی دو کشور 

تأکید کرد.
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همزمان با ادعاهای تکراری و 
حمله هوایی اسرائیل مطرح شد

دفاع مسکو از حضور ایران 
در سوریه

در  تهــران  دانشــگاه  دانشــجویان 
و  یمــن  محاصــره  بــه  اعتــراض 
همبســتگی بــا مــردم مظلــوم آن، از 
پنجم تا هفتم دی ماه در مسجد این 

دانشگاه گردهم آمدند. 
در ایــن مراســم کــه بــه همت بســیج 
برگــزار  تهــران  دانشــگاه  دانشــجویی 
شــد، دانشجویان اعتکافی ســه روزه را 

با عنــوان پویــش »روزه نجــات« برای 
خاصــی و رهایــی مــردم یمــن نــذر 

کرده اند. 
دانشجویان دانشگاه تهران دیروز و در 
پایان این اعتکاف سه روزه در حمایت 
از کــودکان و مــردم مظلــوم یمن با در 
دســت داشــتن تصاویــری از کــودکان 
یمنــی در محوطــه دانشــگاه اجتمــاع 

کردند که حجت  ااسام ابوترابی امام 
جمعــه موقــت تهــران نیــز در جمــع 
دانشجویان تجمع کننده حضور یافت. 
همچنیــن در روز اول ایــن گردهمایی، 
محمدجــواد ظریف وزیــر امورخارجه 
و محمدرضا عارف رئیس فراکســیون 
امیــد مجلس نیــز با حضــور در جمع 

دانشجویان به این پویش پیوستند.

اجتماع سه روزه دانشجویان در حمایت از مردم یمن

رئیــس دفتــر رئیــس جمهــوری عصر پنجشــنبه 
بــه نمایندگــی ازســوی حســن روحانــی رئیــس 
جمهــوری، ضمــن عیــادت از دانشــجویانی کــه 
به دنبــال حادثه واژگونی اتوبــوس در واحد علوم 
و تحقیقــات دانشــگاه آزاد، در بیمارســتان امــام 
خمینی)ره( بستری شده اند، در فضایی صمیمی 

با خانواده آنان دیدار و گفت و گو کرد.
به گزارش پایگاه اطاع رسانی ریاست جمهوری، 
از  نفــر  پنــج  بالیــن  بــر  ابتــدا  واعظــی  محمــود 

دانشــجویانی که هنوز روند درمان آنان در بخش 
مراقبت های ویژه ادامه دارد، حاضر شد و ضمن 
احوالپرســی و دلجویــی از آنــان، بــا گــزارش تیم 
پزشکی در جریان روند درمان و آخرین وضعیت 

جسمی و سامتی شان قرار گرفت.
وی در ایــن دیدار، با ابــاغ پیام رئیس جمهوری، 
رسیدگی های پزشــکی و درمانی ازم برای بهبود 
هر چه ســریع تر آسیب دیدگان را مورد تأکید قرار 

داد.

در جریــان عیادت واعظی اعام شــد که با تاش 
بیمارســتان  پرســتاری  و  پزشــکی  کادر  مســتمر 
امــام خمینــی، از 1۶ مصــدوم حادثــه کــه به این 
بیمارســتان منتقــل شــده اند 10 نفــر ترخیــص و 
یــک نفــر در آســتانه ترخیــص اســت و وضعیت 
پنج دانشجویی هم که همچنان بستری هستند، 
با اقداماتی که انجام شــده رو به بهبودی اســت و 

روند درمانی آنان با جدیت ادامه خواهد یافت.
رئیــس دفتــر رئیس جمهــوری ضمــن قدردانی 

از تــاش و زحمــات بی دریــغ تیــم پزشــکی در 
رونــد درمانی این دانشــجویان، از آنان خواســت 
در مراقبــت و درمــان مصدومان از هیچ  تاشــی 
دریغ نکنند و تأکید کرد رئیس جمهوری دســتور 
داده انــد همــه امکانات دارویــی و درمانی تهیه و 
بــرای بهبود کامل این دانشــجویان بــه کار گرفته 

شود.
واعظــی همچنین در جمع خانواده دانشــجویان 
حادثه دیده حضور یافت و ضمن ابراز همدردی 

بــا آنان تأکیــد کرد: در رســیدگی به عزیزان شــما 
احساســم ایــن اســت کــه اینهــا فرزنــدان خودم 
هستند و با همان احساس، روند درمان و سامتی 
آنــان را تــا آخر پیگیــری می کنــم و بی تردید تیم 
پزشــکی بیمارســتان نیز با چنین احساسی است 
که توانسته اند شرایط بهبودی نسبی را حتی برای 
عزیزانی که وضعیت مســاعدی نداشتند فراهم 
ســازند و قطعــاً این رونــد، تا بهبــودی کامل آنان 

ادامه خواهد یافت.

به نمایندگی از رئیس جمهوری صورت گرفت

عیادت واعظی از دانشجویان حادثه دیده دانشگاه آزاد



بحرانی که راه حل دارد
اگرچــه بارش هــای پاییــزی ســال جاری آبی تا انــدازه ای 
توانســت بــه منابــع آب زیــر زمینی و ســدهای کشــور در 
برخــی از مناطق روح تازه ای بدمد امــا یکنواخت نبودن 
پراکندگــی ایــن نزوات جوی و ســهم اندک بــرف در آن 
مشــکل اصلــی و کم آبــی در ایــران را حل نکرده اســت. 
به طوری که ســهم اســتان ها و حوضه هــای آبریزی که با 
مشــکات شــدید کم آبی دســت و پنجه نرم می کنند، از 

این بارش ها ناچیز است.
چنــدان  هــم  زمســتان  فصــل  بارش هــای  پیش بینــی 
امیدوار کننده نیســت و بر این اســاس برآورد می شود که 
در ماه های آتی شــاهد کاهش نزوات جوی باشــیم. از این رو هنوز نگرانی ها 
از بابــت تأمیــن منابــع آب مصرفی در فصل تابســتان 1398 بــه قوت خود 
باقی است و باید برنامه ریزی ها برای مدیریت مصرف را با جدیت بیشتری 

دنبال کرد.
اساســاً در ســال های اخیر برداشــت آب هــای زیرزمینــی و دســت اندازی به 
ذخایر اســتاتیک به اندازه ای بوده است که مشکل کم آبی ایران با یک سال 
پر آب هم حل نخواهد شــد. چراکه تخلیه و برداشــت منابــع آب زیرزمینی 
کشــور به اندازه ای بوده که بارش ها تبدیل به روان آب نمی شوند. در همین 
حال در برخی از مناطق حتی فرونشســت دشــت ها بر اثر برداشت بی رویه، 
امــکان جــذب بارش هــا را نیــز از بین برده اســت. لــذا حتی نبایــد در انتظار 
رفع خشکســالی با یک ســال پر بارش ماند و عبور از بحران آب ایران تنها با 

سازگاری و مدیریت ممکن است.
کشور ما نیازمند توجه و دقت ویژه و مدیریت مصرف در حوزه های مختلف 
شــرب، کشــاورزی و صنعت اســت. موضوعی که باید برای آن برنامه ریزی 
و اقدام شــود. باید با توجه ویژه به بهره وری آب، تنوع بخشــی در معیشــت 
مــردم، اســتفاده از تکنولوژی هــای روز و همراهی همــه ارکان دولتی و آحاد 
مــردم، فشــار را از روی منابــع آب و خــاک کشــور برداشــت. سیاســت های 
اقتصــادی را بایــد با ظرفیت هــای موجود هماهنــگ کــرد و جهتگیری ها را 
بر اســاس مزیت های نســبی انجــام داد. اگر ایران بتواند به ســمت توســعه 
اقتصادی بر مبنای بنگاه های دانش بنیان حرکت کند، نگرانی ها نیز از نظر 
تأمین منابع آب کمتر و هر ســال بحران خشکســالی کمرنگ تر خواهد شد. 
ضمــن آنکــه منابع آب موجود تنها متعلق به نســل کنونی نیســت و باید با 

آینده نگری بیشتری برای مصرف آن برنامه ریزی شود.

در ســرمای ظهــر اولین هفته زمســتان، 
طالقانــی  خیابــان  بــاای  آســمان 
غبارآلود اســت. عابران با بی حوصلگی 
هایشــان  گــردن  دور  را  شال هایشــان 
مقابــل  از  بســرعت  و  می پیچنــد 
ابتــدای  می کننــد.  عبــور  ســاختمان ها 
خیابــان، در دانشــگاه تهــران به ســمت 
خیابــان طالقانــی بــاز می شــود. شــاید 
حضور این قطب علمی در این خیابان 
در ایده پــردازی وال اســتریت شــدن آن 
نقش داشته است. کمی جلوتر، خیابان 
بــه میــدان فلســطین می رســد. در یک 
از آن، تابلــوی بــزرگ رایانــه ای  گوشــه 
نصــب شــده و روی آن عــدد شــماری 
قــرار گرفته اســت: »7863روز مانده به 
نابودی اســرائیل«. چند صــد متر بااتر 
اولیــن ســاختمان های  ایــن میــدان،  از 
اقتصادی خودشــان را نشــان می دهند. 
اولیــن ســاختمان، تعاونــی کارمنــدان 
وزارت جهاد کشــاورزی اســت؛ از جنس 
تمام تعاونی های بی رنگ و روی دولتی 
که برای کارمندان آنها تهیه شده است. 
ســاختمان  تعاونــی،  ایــن  نزدیکــی  در 
بــورس کاا قــرار گرفتــه اســت، شــرکت 
ســهامی عــام کــه در ســال 86 تشــکیل 
شــد. کمی جلوتر از آن اولین ساختمان 
متعلــق به بنیاد شــهید در ایــن خیابان 
دیــده می شــود؛ تعاونــی بنیــاد. بخــش 
زیــادی از خیابــان طالقانــی در ســیطره 
بنیــاد شــهید اســت کــه هــم بانکــداری 
می ســازد.  ســاختمان  هــم  و  می کنــد 
در فاصلــه ایــن تعاونــی تــا رســیدن به 
ساختمان اصلی بنیاد شهید، ساختمان 
شــرکتی  اســت.  گرفتــه  قــرار  زیمنــس 
آلمانی کــه پیش از تحریــم و بعد از آن 
هــم در ایــران حضور داشــته و هنوز هم 
در ایــران فعالیــت می کند. در قســمت 
زیمنــس،  بــزرگ  ســاختمان  ورودی 
تصاویر بــزرگ و مدرنی از فعالیت های 
زیمنس در صنایع سخت ریلی و شهری 
نصب شــده اســت. بعد از این شــرکت، 
ساختمان اصلی بنیاد شهید خودش را 

نشان می دهد.
ë 12 طبقه روی زمین، 6 طبقه زیر زمین

از کنار خیابان، مردی با ســری طاس که 
موهایی ســفید دور آن را پوشانده اند، با 
قدی کوتاه، کت و شــلواری خاکســتری، 
پرونده ای در دســت و چهــره ای عبوس 
عبــور می کند.چنــد لحظــه ســرجایش 
می ایستد و بعد انگار که اختیار از دست 
داده باشــد با کافگی و لهجه ای جنوبی 
داد می زند:»مــن جانبــاز این مملکتم، 

چرا هی رئیس رئیس می کنند؟ 
من از کی باید بترســم؟ من فقط دنبال 
کارم آمــدم، اون کســی کــه پشــت میــز 
نشســته، مثًا فکر می کند که کیســت؟« 
در هــر تکــه از پیاده رو، کســی ایســتاده و 
او را نــگاه می کنــد. عابــری همکامــش 
می شــود و بعد صدایش آرام می گیرد. 
ســاختمان مرکــزی بنیاد شــهید در کنار 
بانک دی، در همین قســمت از خیابان 
قرار گرفته اســت. بانک دی در سرتاســر 

دارد،  عابــر  باجــه  طالقانــی  خیابــان 
اکثــر ســهام آن متعلــق به بنیاد شــهید 
اســت و بــا شــرکت های تابعــه خــود که 
دی  بانــک  ســایت  در  آنهــا  اطاعــات 
موجود است، در حوزه ساختمان سازی 
فعالیــت می کنــد .آخریــن صورت های 
مالــی حسابرســی شــده بانــک دی در 
تاریخ منتهی به  31شــهریور ماه 1396، 
نشــان می دهــد کــه اوضــاع ایــن بانک 
چندان مســاعد نیست. نســبت کفایت 
بــازه  ســرمایه بانــک دی همچنــان در 
منفی اســت و در مقایســه با عدد اعام 
شــده در صورت هــای مالــی منتهــی به 
30 اســفند 1395 بدتر نیز شــده اســت. 
علی اریجانی، رئیس مجلس در اظهار 
نظــری گفتــه بود:»مــوارد زیــادی وجود 
دارد که نشــان می دهــد اجرای اصل ۴۴ 
ناقص بوده اســت؛ به عنوان مثال اینکه 
پاایشــگاه بــه وزارت دفاع داده شــود یا 
بنیــاد شــهید بانک یــا دامداری داشــته 
باشــد یا بسیاری از بانک ها، شرکت های 
معنایــی  چــه  باشــند،  داشــته  بزرگــی 

دارد؟«
در کنــار دفتــر بنیاد شــهید و در نزدیکی 
ســاختمان  کشــاورزی،  جهــاد  وزارت 
بــزرگ و نیمه کاره ای قرار گرفته اســت. 
ستون های 6 طبقه از آنکه دو نبش دارد 
بــاا رفته و 4 طبقه هــم یونولیت هایش 
زده شــده اســت. روی تابلویی که جلوی 
ایــن ســاختمان غول پیکر نصب شــده، 
ســتاد  است:»ســاختمان  شــده  نوشــته 
مرکــزی بنیــاد شــهید و امــور ایثارگران، 
کارفرمــا: بنیاد شــهید و امــور ایثارگران، 
تاریــخ شــروع: 95/5/27 تاریخ خاتمه: 
تجــاری  اداری-  کاربــری:   98/5/27
زیــر زمیــن: 6 تعــداد  تعــداد طبقــات 

طبقات روی زمین:12«
ë بن بست بازرگان

چیــزی حــدود صــد متــر از دیــوار کنــار 
خیابان طالقانی با تقاطع حافظ، با رنگ 
آبی رنگ شــده اســت. در گوشه ای از آن 
دکل ها و سازه های نفتی تصویر شده اند 
و با فونتی بسیار بزرگ در کنار آن نوشته 
شده است:»ایستادگی صنعت نفت در 
برابــر تحریم ها؛ پرچم ایــران را باا نگه 
می داریم.« در همین نزدیکی مجسمه 
شــهید تندگویان، اولین وزیر نفت ایران 
در مقابل وزارت نفت قرار گرفته اســت. 
ساختمان غول پیکر وزارت نفت، پیش 
از آنکه ســاختمان های دیگری قد علم 

کنند، نماد اصلی این خیابان بود. 
تــا چنــد ســال پیــش هــم کمــی دورتــر 
پاایــش  و  »پخــش  شــرکت های  آن  از 
فرآورده های نفتی«، »شــرکت عملیات 
پخــش  »شــرکت  نفــت«،  حفــاری 
فرآورده هــای نفتــی« و»شــرکت نفت و 
گاز ایران« در سراســر خیابان قرار گرفته 
بــود. در بخش هایی دیگر از خیابان هم 
ســاختمان های بانک تجــارت همراه با 
شعبه هایش قرار گرفته و به این ترتیب 
این ســاختمان های دولتی در کنار شــبه 
دولتی ها، تمام خیابان را به تسخیر خود 
درآورده  اســت. آن ســوی پل حافظ نیز 
شــعبه دیگری از بانک دی و ساختمان 
قدیمــی بنیاد شــهید قــرار گرفته اســت 

کــه در نزدیکــی خیابان نجــات اللهی با 
نــام قدیم آن ویا قرار دارد. این خیابان 
در میانه وال اســتریت نــاکام ایرانی هم 
نیروهــای  بــرای تجمــع  مکانــی دیگــر 
نزدیــک بــه مهنــدس بــازرگان و یداه 
ســحابی بــود. در همیــن حوالــی بــرای 

عابرانــی کــه از ایــن خیابــان می گذرند، 
رنگارنــگ  ماشــین   40 بــا  ســاختمانی 
قدیمی خیره کننده ترین بخش خیابان 

است. 
فیــات، فولکــس، بنــز و... در ســاختمان 
جاخــوش  اشــکودا«  »ایــران  قدیمــی 
کرده انــد. تصویــر ماشــین های قدیمــی 
و لوکســی که از پشــت میله ها پیداســت 
آنقــدر جــذاب و ســؤال برانگیــز اســت 
کــه حــاا صاحبــان آن روی دِر همیشــه 
بســته ســاختمان تابلویی نصب کرده و 
نوشته اند: »این ملک متعلق به شرکت 

کاریز خودرو است.«
در همین نزدیکی در آن ســوی خیابان، 
کوچــه ای با طــول کم قــرار دارد که روی 
شده:»بن بســت  نوشــته  آن  تابلــوی 
بــازرگان« دهه ها پیش شــاید بازرگانان 

و  شــکل  به همیــن  اتومبیل هایــی  بــا 
شــمایل به محل برگزاری جلسات شان 
می آمدنــد. از اواخر دوره پهلــوی اول تا 
سال 46، محل برگزاری جلسات هیأت 
رئیســه اتاق بازرگانی در کوچه کســرا در 
خیابان حافظ برگزار می شــد، به همین 

خاطــر کوچــه بن بســت ضلــع جنوبــی 
کوچــه کســرا به نــام بن بســت بــازرگان 
نامگذاری شــد. این کوچــه با نام خاص 
آن در حافظــه تاریخــی تجــارت ایــران، 
حــاا بــه بانــک صــادرات تعلــق دارد و 
ســاختمان بلند این بانک دولتی به آن 
چسبیده است. تصویر بن بست بازرگان 
در کنار بانک صادرات، احتمااً بهترین 
روایــت متناقــض را از این خیابانی که با 
رؤیای وال اســتریت بنا شــده بود، نشان 
دفاتــر  بــا  طالقانــی  خیابــان  می دهــد. 
گردشــگری و هتل هــای مختلــف قــرار 
بود میزبان تجار از سراســر جهان باشد. 
زمانــی که این کوچه کوچک و بن بســت 
نــام بازرگان به خود گرفت، برای واقعی 
از  برخــی  اســتریت  وال  رؤیــای  شــدن 
صاحبان صنایع و بازرگانان دفاتر کسب 

وکار خــود را بــه خیابان تخت جمشــید 
منتقــل کــرده بودنــد. فعــاان صنایــع 
برودتــی و تأسیســاتی اولین هایی بودند 
که شــرقی ترین بخش خیابــان را به نام 
خود زدند و بازار اصلی کســب و کارشان 
را بــه خیابــان تازه اقتصــاد ایران منتقل 

کردنــد. در ابتــدای خیابــان نمایندگــی 
شرکت های گروه بهشــهر اجوردی ها و 
در میانــه خیابــان چندیــن نمایندگی از 
کارخانه های لوازم خانگــی برخوردارها 
شعبه زدند. قسمت پایانی هم به دلیل 

حضور اتاق ایران بسیار پررونق بود.
ë اتاق ایران

6 تابلــو، روی ســاختمانی کهنه و رنگ و 
رو رفته قــرار گرفته اند که تاش می کند 
تمــام اعتبــارش را در انتهــای دهه نود، 
از ســال های ابتدایــی تأســیس در دهــه 
40 وام بگیــرد. بلنــد پــروازی کــه رویای 
رقابت جهانی با تولیــد کنندگان رادیو و 

تلویزیون را در سر می پروراند.
کمــی آن طــرف تــر، ســاختمان شــیک 
اتــاق بازرگانــی، صنایع و معــادن ایران 
در همسایگی ســفارتی قرار گرفته است 

کــه بعــد از گروگان گیــری 444 روزه، بــه 
انه جاسوســی تغییر نام داد و از همان 
زمــان، معامــات بــر هم ریخــت. چند 
مــاه بعــد از امضــای برجــام کــه رفــت 
ایــران  بــه  آمــد هیأت هــای خارجــی  و 
افزایــش یافته بود، هــر روز خارجی های 
زیادی مقابل تصاویر و شــعارهای روی 
این ســاختمان پــر ماجرا می ایســتادند 
ایــن  روبــه روی  می گرفتنــد.  عکــس  و 
ســاختمان هم مجمــع تقریب مذاهب 
اســامی و مجتمــع الغدیــر متعلــق به 
سپاه پاســداران قرار گرفته است. در دل 
همــان ســاختمان، کافــی شــاپی بــا نام 
»ادواردو انیلی« پســر مالــک فیات قرار 
دارد. در داخــل کافه، همه چیز مذهبی 
و ارزشــی است. پسر جوانی که در آن کار 
می کنــد، می گوید:»هر کســی اســم این 
کافه را می بیند، فکــر می کند که ادواردو 
باید بازیگر باشد. اما او یک جوان خیلی 
پولدار بود که مســلمان شد و آمد ایران، 

بعد هم او را کشتند.«
به همیــن ترتیب خیابــان طالقانی حاا 
و  سیاســی  نمادهــای  هرچیــز  از  بیــش 
را در خــود جــای داده اســت.  انقابــی 
روزنامــه شــرق، 7 ســال پیش گزارشــی 
از همیــن خیابــان بــا عنوان »بن بســت 
اقتصاد« منتشــر کــرده بود، حــاا و هنوز 
هم هیچ چیز زیادی تغییر نکرده است. 
در حالــی کــه در ســال های اخیــر، تــب 
استارتاپ ها در کشور شکل گرفت و رفتار 
اقتصــادی مردم هم با موبایل هایشــان 
تغییر کــرد، بزرگترین تغییر مشــهود در 
ایــن خیابــان قد علــم کردن ســاختمان 
بنیــاد شــهید بــوده اســت. در آن زمــان، 
گزارش شــرق چنین شــروع شده بود که 
حــرف آن، حرف پایــان همین طالقانی 
گــردی دراولیــن روزهــای زمســتان 97 
اســت: »رؤیا که عیب نیســت، رؤیا بافی 
هم ننگ نیســت. زورق خیــال می تواند 
دریای »وهم« را بپیماید و به مقصودی 
برســد یــا ســرانجامی نیابــد و مــدام در 
همان دایره بسته خیال سرگردان بماند. 
حرکت هــای ناگهانــی ادامــه دارد که به 
»دریایــی  مردیهــا:  دکترمرتضــی  قــول 
از حســرت در پیــش و کــوه منجمــدی از 
آرزوهــا درون آن شــناور. آفتــاب تمــوز 
واقع بینی هم از کوه می تراشــد و به دریا 
می ریــزد. زورق فکر ســخت طوفان زده 
اســت اما کمــاکان غلبه با شــور اســت و 

شوق و امید.« 
تــا  می یابــد  تــداوم  همچنــان  حرکــت 
هنگامــی کــه مقصــد به بن بســت ختم 
می شــود و دیگــر رؤیاهــا به همــان »کوه 
یخ« می ماند که آب می شود. دیرزمانی 
در تهران هم گروهی از مردان اقتصادی 
گردهــم آمدنــد و »قایــق« رؤیایــی خود 
را در دریــای متاطــم آرزوهــا به حرکت 
در آوردنــد. آنان فرنگ رفتــه بودند و در 
حســرت اقتصــادی که نســبتی به غرب 
برده باشــد، می ســاختند و می سوختند. 
چنیــن شــد کــه رؤیــای »وال اســتریت 
تکنوکــرات  گروهــی  ذهــن  در  ایرانــی« 
نقش بســت. ولــی عاقبت ایــده آنها به 
سان همان کوه یخ در اقیانوس رؤیاها با 

نوازش آفتاب تموز آب شد.«

یادداشت

 انوش 

نوری اسفندیاری
عضو شورای 
اندیشکده آب
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ریحانه یاسینی
خبرنگار

درصد طرح های نیمه تمام 
عمرانی در دست بخش خصوصی

مهدی جمالی نژاد معاون عمران و توسعه 
امور شهری و روستایی وزیر کشور گفت: 

10درصد طرح های نیمه تمام عمرانی در 
کشور به بخش خصوصی واگذار شده  است. 
80 هزار پروژه نیمه تمام در کشور وجود دارد.

10
 درصد تولیدکنندگان انرژی 

در ایران بخش خصوصی هستند
رضا اردکانیان وزیر نیرو پس از امضای 

یادداشت تفاهم همکاری مشترک در حوزه 
انرژی با عراق، تأکید کرد که بیش از 65 درصد 

تولیدکنندگان انرژی در ایران را بخش خصوصی 
تشکیل می دهد.

65
میلیارد تومان رشد بودجه عمرانی 

کشور در سال 98
سعید نمکی معاون امور علمی، فرهنگی و 

اجتماعی سازمان برنامه و بودجه گفت: 64 هزار 
و 800 میلیارد تومان برای سال آینده بودجه 

عمرانی پیش بینی شده که 2 هزار و 800 میلیارد 
تومان بیش از اعتبارات امسال است.

2800
 هزار میلیارد ریال 

خسارت ساانه بخش کشاورزی
نیازعلی ابراهیمی پاک، عضو هیأت مدیره 

صندوق بیمه محصوات کشاورزی کشور گفت: 
 حوادث طبیعی و غیر مترقبه ساانه بین

 150 تا 200 هزار میلیارد ریال به بخش کشاورزی 
ایران خسارت وارد می کند.

200

روند معکوس قیمت و معامات مسکن
در آذرمــاه ســال 1397 متوســط قیمت خریــد و فروش 
یک متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران به 9 میلیون 
و 550هزار تومان رســید که نســبت به ماه مشــابه ســال 
قبــل 91.8 درصد و نســبت به مــاه قبل)آبان 97( 4.1 درصد افزایش نشــان 
می دهــد. تعداد معامات انجام شــده طــی این ماه 6.8 هــزار فقره بود که 
نســبت بــه آذرمــاه ســال 1396 معــادل 61.7 درصــد کاهــش دارد. تعــداد 
معامــات درمقایســه بــا ماه قبــل )آبان 97( نیــز 0.6 درصد کاهش نشــان 

می دهد.
در 9 ماهــه ســال 1397 نیــز تعداد معامات آپارتمان های مســکونی شــهر 
تهران به 97.9 هزار واحد مســکونی بالغ شــد که در مقایســه با مدت مشابه 
سال پیش از آن، 25.6 درصد کاهش نشان می دهد. همچنین بررسی توزیع 
تعداد واحدهای مســکونی معامله شده در شــهر تهران به تفکیک عمر بنا 
حاکــی از آن اســت کــه واحدهای تا 5 ســال ســاخت بــا ســهم 43.4 درصد 
بیشــترین ســهم را به خــود اختصــاص داده انــد. در این ماه شــاخص کرایه 
مســکن اجاری در شــهر تهران و در کل مناطق شــهری نسبت به ماه مشابه 
ســال قبل به ترتیب 19.2 و 16.2 درصد رشــد نشــان می دهــد. درحالی آمار 
بانــک مرکــزی از افزایش حدود 92 درصدی قیمت مســکن در آذر امســال 
حکایت دارد که معامات نســبت به مدت مشابه سال قبل 62 درصد افت 

داشته است.
در میان مناطق 22 گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت یک متر 
مربع زیربنای مسکونی معامله شده معادل 218.1 میلیون ریال به منطقه 
یــک و کمتریــن آن با 4.2 میلیون تومان به منطقه 18 تعلق داشــته اســت. 
این ارقام نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب 105 و 75 درصد افزایش 
نشــان می دهند. بررســی توزیع تعداد واحدهای مســکونی معامله شده در 
شــهر تهران به تفکیک عمر بنا در آذر 97 حاکی از آن اســت که از مجموع 6 
هزار و 814 واحد مسکونی معامله شده واحدهای تا 5 سال ساخت با سهم 
43.4 درصد، بیشــترین سهم را به خود اختصاص داده اند، سهم مذکور در 
مقایســه بــا آذرماه ســال قبل 5.4 واحــد درصد کاهش یافتــه و در مقابل به 

سهم واحدهای با قدمت 6 تا 10 سال و بیش از 15 سال افزوده شده است.
تعــداد معامــات آپارتمان های مســکونی شــهر تهران در 9 ماهه ســال 97 
بالغ بر 97 هزار و 900 واحد مســکونی بود که در مقایسه با مدت مشابه سال 
پیش 25.6درصد کاهش نشــان می دهد، در این مدت متوســط قیمت یک 
متر مربع واحد مســکونی در شــهر تهران 7.5 میلیون تومان بوده که نسبت 

به مدت مشابه سال قبل 63.9 درصد افزایش نشان می دهد.

85 درصد فعالیت های اقتصادی کشور 
متعلق به بخش خصوصی است

اسحاق جهانگیری معاون رئیس جمهوری گفت: 85درصد 
فعالیت هــای اقتصــادی کشــور متعلــق بــه مــردم و بخــش 
خصوصی است. طبق گزارش ستاد اقتصادی مقاومتی کشور، 
تنها هشت درصد از حجم و 15 درصد از ارزش واحدهای اقتصادی متعلق به دولت 
است و مابقی را بخش خصوصی و مردم مدیریت می کنند. همه مسئوان دولتی 
باید در راستای فعال نگاه داشتن واحدهای تولیدی و رونق روزافزون صنعت تاش 

کرده و برای جذب بخش خصوصی و سرمایه گذاری آنان همت کنند.

مردم نگران کمبود سیب زمینی نباشند
عبــاس کشــاورز، معاون زراعت وزارت جهاد کشــاورزی با اشــاره به از ســرگیری 
صادرات سیب زمینی گفت: کشاورزان و مصرف کنندگان نگران قیمت و کمبود 
سیب زمینی نباشند و این محصول به قیمت مناسب در بازار عرضه خواهد شد. 
کشــاورزان می توانند در فصل برداشــت، بدون هیچ گونــه محدودیتی اقدام به 

صادرات سیب زمینی کنند.

قیمت شوینده ها کاهش می یابد
مهــدی صادقــی نیارکــی، مدیــرکل صنایع غذایــی، دارویــی و بهداشــتی وزارت 
صنعــت،  معدن و تجــارت گفت: با توجه به افزایش نیاز مردم به مواد شــوینده 
در ماه هــای پایانی ســال، تولیدکنندگان برای اعمــال تخفیف و کاهش قیمت ها 
اعــام آمادگــی کرده اند. 60 تا 70 درصد مواد اولیه مورد نیاز تولید مواد شــوینده 
از جمله مواد پتروشیمی، اماح معدنی، کربنات، اسانس ها، برخی افزودنی ها و 
غیره وارداتی و مشمول ارز نیمایی است. در صورتی که قیمت این مواد که بخشی 
از آنهــا در بورس عرضه می شــود کاهش یافته باشــد، قیمت محصوات نهایی 
نیز باید کاهش یابد. به گفته وی از آنجا که مواد شــوینده و آرایشــی جزو 25 قلم 
کاای اساسی دریافت کننده ارز رسمی نیستند، مشمول »رصد و پایش« بوده و در 
صورتی که قیمت هایشــان خارج از عرف افزایش یافته باشد، با گزارش مردم یا 

سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مورد رسیدگی قرار می گیرد.

مسکن

خبر خوان

رؤیای وال استریت
گزارش »ایران« از خیابانی که قرار بود به مرکز مالی غرب آسیا تبدیل شود

کافی شاپی با نام »ادواردو انیلی« پسر مالک فیات در 
مقابل انه جاسوسی قرار دارد

ë  در آنقــدر  قــرن  دو  طــی  اســتریت  وال 
اقتصــاد امریــکا نقــش پررنگی داشــته که 
حاا عبــارت »وال اســتریت« فراتر از یک 

خیابان به عنوان کل بازار مالی امریکا شناخته می شود.

ë  در ابتدای زمســتان 97 خیابانی که محل رؤیاپردازی خیامی
و برخــوردار بــود بــه خیابانــی بــرای جــوان شــبه دولتی هــا و 
تعاونی های کارمندان آنها تبدیل شده؛ آنقدر که ساختمان بلند 

اتاق بازرگانی ایران در میان آنها غریب افتاده است.

ë  در بخش هایــی دیگــر از خیابــان هــم ســاختمان های بانک
تجارت همراه با شــعبه هایش قــرار گرفته و به ایــن ترتیب این 
ساختمان های دولتی در کنار شــبه دولتی ها، تمام خیابان را به 

تسخیر خود درآورده  است.

ë  تصویر بن بست بازرگان در کنار بانک صادرات، احتمااً بهترین
روایت متناقض را از این خیابانی که با رؤیای وال استریت بنا شده 
بود، نشان می دهد. خیابان طالقانی با دفاتر گردشگری و هتل های 

مختلف قرار بود میزبان تجار از سراسر جهان باشد.

نیم نگاه

از اواخر دوره پهلوی اول تا سال 46، محل برگزاری جلسات 
هیأت رئیسه اتاق بازرگانی در همین حوالی بود

ë وال استریت کجاست

ســاختمان های بلند، آســمان را شــکافته اند و با معماری 
مــدرن خیابــان را احاطــه کرده انــد. یــک خیابــان 8 بلوکه 
طوانی از شــمال غربی به جنوب شــرقی در کنار رودخانه 
شــرقی در محله منهتن نیویورک قرار گرفته است. در یک 
طــرف، بــرج بلند و با عظمــت جی پی مــورگان، در طرف 
دیگر گلدمن ســاکس، در یک گوشه بانک امریکا در جایی 
دیگــر مرکز بورس نیویورک و در گوشــه ای هم برج عظیم 
مورگان اســتنلی قرار گرفته اســت. تمام این نام های بلند 
در اقتصــاد جهــان، در خیابــان وال اســتریت امریکا جمع 
شــده اند، وال اســتریتی که طــی دو قرن آنقــدر در اقتصاد 
امریکا نقش پررنگی داشته که حاا عبارت »وال استریت« 
فراتر از یک خیابان به عنوان کل بازار مالی امریکا شناخته 
می شــود. جایــی دورتــر از این خیابــان به انــدازه چند قاره 
فاصلــه، فاصلــه ای بــه انــدازه غرب تا شــرق جهــان چند 

دهــه پیــش بــرادران خیامــی و محمدحســین برخــوردار، 
صنعتگران پیشــرو به دنبال راه اندازی وال اســتریت ایران 
افتادند. آنها خیابان تخت جمشید را انتخاب کردند که در 
مرکز پایتخت ایران قرار داشت و در آن زمان سفارت مهد 
وال اســتریت هــم در آن فعالیت می کرد. حــاا در ابتدای 
زمستان 97 خیابانی که محل رؤیاپردازی آنها بود با تغییر 
نام به خیابانی برای جوان شــبه دولتی هــا و تعاونی های 
کارمنــدان آنهــا تبدیــل شــده؛ آنقــدر کــه ســاختمان بلند 
پارلمــان بخش خصوصی، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن 
و کشاورزی ایران در میان آنها غریب افتاده است. خیابانی 
که روزی قرار بود به مرکز اقتصاد ایران و حتی غرب آســیا 
تبدیــل شــود، حاا با تبدیل شــدن ســفارت امریــکا به انه 
جاسوســی در همســایگی اتــاق بازرگانی، بیــش از هرچیز 

نمادهای سیاسی را در خود جای داده است.

ë روایت اشتوکلین

اشــتوکلین، زمین شــناس سوئیسی 
بــرای   1331 ســال  در  کــه  اســت 
بررسی های زمین شناختی اکتشاف 
نفــت به ایــران می آید و در شــرکت 
ملــی نفت مشــغول می شــود. او در 
خاطــرات خــود می نویســد:»با یک 
هواپیمای داکوتای دو موتوره ملخی 
به تهران رسیدیم. ابتدا در هتل ریتز 
RITZ در گوشــه شمال غربی میدان 

فردوســی ساکن شدم و سپس به اتفاق یک کارشناس 
سوئیســی دیگــر کــه مهنــدس برق بــود خانــه ای را در 
خیابان تخت جمشــید آنروز )طالقانی( اجاره کردیم. 
خیابانی که آن موقع خاکی بود و آسفالت خیابان های 
شــمالی تهران تا خیابان شــاهرضا )انقــاب( و میدان 

فردوسی می رسید.« 
از پنجــره خانــه اشــتوکلین در خیابــان 
طالقانــی کوه هــای شــمال تهــران پیــدا 
بود. او چند ســال بعد دوبــاره وارد ایران 
خیابــان  در  خانــه اش  بــه  و  می شــود 
در  اشــتوکلین  می زنــد.  ســر  طالقانــی 
کــه  می کنــد  نقــل  چنیــن  خاطراتــش 
همــه چیــز آنقــدر عوض شــده بــود که 
ســاختمان های بلنــد در طــول خیابــان 
 جلــوی پنجــره خانــه اش را گرفتــه بودنــد و کوه هــا دیگر 

معلوم نبودند. 
تمام این تحوات در طول دهه 40 و 50 بســرعت اتفاق 
افتاد اما در سال های بعد، جنس این تغییرات معماری 

به شکل دیگری پیش رفت.

در محدوده وزارت نفت چیزی حدود صد متر از دیوار کنار خیابان طالقانی با 
تقاطع حافظ، با رنگ آبی و شعاری برای دوران تحریم رنگ شده است



گروه اقتصادی / بیش از 3 ماه از شــروع ســال 
آبــی 98-97 می گــذرد و آمارهــای شــرکت 
مدیریــت منابع آب ایران نشــان می دهد که 
در این مــدت حجم بارش ها بســیار بااتر از 
میانگین درازمدت دوره  مشــابه بوده اســت. 
به این ترتیب که ارتفاع کل ریزش های جوی 
از اول مهــر تــا ۶ دی بیش از 93.6 میلیمتر و 
حجــم آن بیــش از 154 میلیارد مترمکعب 
بوده که این مقدار بارندگی نسبت به میانگین 
دوره های مشــابه درازمدت)۶8.۴ میلیمتر( 
3۶.8 درصد و نســبت به دوره مشــابه ســال 
آبی گذشــته)3۰.۶ میلیمتــر( ۲۰۵.9 درصد 
افزایش نشــان می دهد. اما با وجود مناسب 
بــودن حجــم بارش هــای پاییــزی مقادیــر 
ناچیــزی از نــزوات جــوی نصیــب برخی از 
استان ها شــده و پراکندگی بارش ها در کشور 
یکســان نبوده اســت. بــرای مثال در اســتان 
سیستان و بلوچستان اختاف سطح بارندگی 
سال آبی جاری با متوسط 5۰ ساله 34 درصد 
کاهشی است. حجم بارش ها در حوضه های 
آبریز فات مرکزی و دریای خزر نیز کمتر از ۲۰ 
درصد نسبت به متوسط 5۰ ساله رشد کرده 
اســت. در این بــاره وزارت نیرو نیــز بیانیه ای 
منتشر کرده که در آن آمده است: »باید توجه 

داشت توزیع مکانی بارش از مهرماه تاکنون 
طــوری بوده که همچنان برخی اســتان های 
کشور همچون »یزد«، »اردبیل« و »سیستان 
و بلوچســتان«، بارش های کمتــر از نرمال را 
تجربه می کنند. به دلیل خشکسالی طوانی 
مدت گذشته و خشک بودن اراضی، بارندگی 
کمتر به روان آب تبدیل شده است. همین امر 
باعث شده که تغییرات چندانی در موجودی 
مخازن سدهای کشور اتفاق نیفتد و کماکان 
حجم برخی از سدها همچون دوستی، کوثر 
و زاینده  رود که تأمین کننده آب شرب شهرها 
هستند، نسبت به سال گذشته کاهش داشته 

باشد.«

ë روند کاهشی بارش ها
پژوهشکده اقلیم شناسی پیش بینی هایی از 
میزان بارش ها در 3 ماه زمســتان ارائه کرده 
که نشان می دهد، چندان نمی توان به ادامه 
بارش هــا و بهبود شــرایط منابع آبی کشــور 
در زمســتان و عبور بدون دغدغه از تابستان 
ســال 98 امیــدوار بــود. به این ترتیــب که بر 
خاف بارش های مناســب و گاهی سیل آسا 
در دو مــاه ابتدایــی فصــل پاییــز، وضعیت 
بارش در فصل زمســتان در محدوده نرمال 
تــا کمتر از نرمــال پیش بینی می شــود. روند 
ماهانــه بارش، کاهش تدریجــی آن  را از دی 
تــا اســفند 1397 نشــان می دهــد و بــه  نظر 

می رسد بیشــترین کاهش در اسفند ماه رخ 
دهــد. بــارش از هفتــه دوم دی ماه تــا اوایل 
بهمن، بویژه در جنوب غرب کشور متمایل 
به بیش از نرمال است که در مناطق سردسیر 
به شکل برف خواهد بود. از این رو شاید برای 
کشوری که بیش از یک دهه دچار خشکسالی 
آب هــای  ذخایــر  و  بــوده  مــداوم  و  شــدید 
زیرزمینــی خــود را پیــش خــور کرده اســت، 
9۰ روز بــارش مطلوب چندان مؤثر نباشــد. 
کارشناسان عقیده دارند که نسخه قابل قبول 
برای بحــران آب ایران که یک مســأله میان 
نســلی اســت، مدیریت مصرف اســت و در 
کشوری که اقلیم خشک و نیمه خشک دارد 
نمی توان انتظار جبران کــم آبی با بارش ها 
را داشــت. به طوری که اگر برنامه ریزی برای 
استفاده درست از منابع محدود آب، همراه 
کردن مردم، نهادینه شدن موضوع مدیریت 
مصرف در جامعه، استفاده از تکنولوژی های 
روز و توســعه و کشــاورزی بر مبنــای آمایش 
ســرزمین رقم بخــورد؛ حتی بحــران آب در 
کشور کم آب ایران هم قابل مدیریت است. 
در غیــر این صــورت و بــا ادامــه روند فعلی 
مصرف، ۲۰ سال بارندگی مداوم هم مشکل 

کم آبی ایران را حل نخواهد کرد.
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»رئیس کل« دایل افزایش دوباره قیمت ارز را روایت کرد

 »سال نو«، »تسویه حساب ها« 

و »فرصت جویان«
طــی روزهای اخیر قیمت ارز که حدود یک ماه در محدوده 
1۰ هــزار تومان باقی مانده بود به یــک باره افزایش یافت و 
حتی به کانال 1۲ هزار تومان هم رســید. این درحالی اســت 
کــه در برخی از شــبکه های مجازی تبلیغات زیــادی برای 
متقاعــد کــردن مردم بــه این کــه افزایــش نــرخ ارز ادامه 
دار خواهــد بــود، صــورت گرفــت. درهمیــن راســتا رئیس 
کل بانــک مرکزی در اینســتاگرام خــود درخصوص دایل 
رشــد نــرخ ارز در ایــن روزها توضیــح داد و نوســانات اخیر 
را مقطعی دانســت که با مدیریت این بانک به مســیر تعادل بازگشــته اســت.
عبدالناصرهمتی در پســت اینستاگرامی خود با اشاره به افزایش قیمت ارز در 
روزهای اخیر، گفت: همانگونه که پیش بینی شده بود، در روزهای اخیر به دلیل 
فرصت زمانی باقی مانده از ســال جاری میادی برای تســویه حســاب بنگاه ها 
و تجــار با طــرف حســاب های خارجی، تقاضــای واقعی ارز به طــور طبیعی تا 
حــد زیــادی افزایش پیدا کرد. وی افزود: متأســفانه این بار نیز فرصت جویان و 
نوســان گیران با سوار شــدن بر این موج و با کمک گرفتن از جو روانی در فضای 

مجازی، سبب افزایش کوتاه مدت نرخ ارز شدند.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه براســاس پیش بینی انجام شــده، در این 
مقطــع نیــز بانک مرکزی بــا برنامه و تدبیر، نیاز تجار و ســایر متقاضیــان ارز را 
تأمین کرد، اظهار کرد: با اقدامات ازم، ثبات را به بازار ارز برگرداندیم و آن را در 

مسیر تعادلی بر پایه بنیادهای بازار و البته مدیریت بانک مرکزی قرار دادیم.
همتی یادآور شــد: قبًا نیز تأکید کردم که ذخایر اســکناس کشــور در وضعیت 
بسیار مطلوبی بوده و تسلط و احاطه بانک مرکزی پرقدرت تر از همیشه است.

وی در پاســخ به اظهارنگرانی برخــی از صاحب نظران درخصوص معضات 
پیــش انباشــته نظام بانکــی، تصریح کرد: برنامه هــا و اقدامــات بانک مرکزی 
در بخش ارزی همراســتا با اقدامات اساســی ولی دقیق این بانک در اصاح و 
بازسازی نظام بانکی بوده و همچنان هردو سیاست با قوت ادامه خواهد یافت.

سیاستگذاری

 توصیه های آخوندی به دژپسند
عباس آخوندی وزیر سابق راه و شهرسازی در کانال تلگرامی 
خود نوشــته است: »جلوی گرانی را گرفتیم. این تیتر روزنامه 
جهــان صنعت در ۶/دی/97 به نقــل از وزیر اقتصاد بود. به 
گفتــه او وزارت صنعت نظام نظارت بر بازار را ســازماندهی 
کــرده که امیدوار هســتیم در آینده نزدیــک، این موضوع اثر 
خــود را بــر کاهش قیمت ها بگــذارد. او معتقد اســت در دو 
هفته اخیر آثار اقدامات وزارت صنعت در برخی از گروه های 
کاایی دیده شــده اســت. بعد از جلوگیری از افزایش قیمت ها، باید به ســمت 
کاهش قیمت ها برویم که البته این موضوع زمانبر است. بنابراین باید با دقت، 
حساســیت و اعمال مدیریت بیشــتر مانع از افزایش قیمت ها شویم. دژپسند 
این را هم گفت که منافع برخی از افراد ایجاب می کند اجناس را با قیمت های 
بااتر بفروشند که باید این موضوع مدیریت شود. اما بی گمان، عدم قطعیت 
و بی ثباتی بازار موجبات نگرانی همگان را فراهم آورده است. مصرف کنندگان، 
تولیدکنندگان و تاجران و مقام های سیاســی همه و همه نگران هستند. لیکن، 
آیا واقعاً وزیر اقتصاد با این سطح از افزایش پایه پولی، رشد نقدینگی، کسری 
تراز عملیاتی بودجه، روند کاهشــی سرمایه گذاری، مانع های موجود بر سِر راِه 
مبادله های مالی بویژه در سطح بین المللی و باز بویژه بخِش دست ساِز برخی 
گروه هــای نفــوِذ داخلــی و ســایر گرفتاری های ســاختاری تصــور می فرمایند با 
داغ ودرفش می توانند روند قیمت ها را کاهشی کنند. این ادبیات شایسته وزارت 
امور اقتصادی نیســت. اگر فشــار سیاســی زیاد اســت، پیشــنهاد من دسِت کم 
ســکوت و حفظ حرمِت کارشناســی وزارت امور اقتصادی و دارایی اســت. تا در 

روزهای سخت بازار بتواند به نظِر آن اعتنا و اعتماد کند.«

اهمیت تراز دارایی ها و بدهی ها
پویا ناظران، تحلیلگر اقتصادی در یادداشــتی بررســی کرده 
اســت که چطــور امریــکا چندین هــزار میلیــارد دار بدهی، 
کســری بودجه  چند صــد میلیارد داری، چنــد صد میلیارد 
دار تــراز تجاری منفــی دارد و با وجود ایــن اقتصاد آن قوی 
و باثبات اســت اما اقتصاد ایران با چند میلیارد دار کســری 
بهم می ریزد؟ او در این باره در کانال تلگرامی وقایع اقتصادیه نوشــته اســت: 
»کسری بودجه یکسال اخیر امریکا حدود 1 تریلیون دار بوده، که کمی کمتر از 
رشد اقتصادی یکسال گذشته  است. مادامی که این کسری بودجه کمتر از رشد 
اقتصادی باشه، خطرناک نیست. البته اینکه امسال کسری بودجه امریکا اینقدر 
به رشــد اقتصادی نزدیک شــده نشــانه بدی اســت، اما هنوز در حد خطرناکی 
نیست. کســری بودجه ایران، نه همیشه، ولی عموماً بیش از رشد اقتصادیش 
بوده است. همان طور که هر یک از ما باید بدهی  هایمان را نسبت به درآمدمان 
بســنجیم، بدهی دولت ها، کســری بودجه شــان و کســری تراز تجاریشان، باید 
نســبت به اندازه اقتصادشان سنجیده شود. در مطالعه نسبت های موجود در 
اقتصاد امریکا، می بینیم که بدهی و تراز تجاری امریکا در حد خطرناکی نیستند 
و حتی نســبت کســری بودجه اش که روند نگران کننده ای دارد، هنوز از نســبت 

کسری بودجه ایران کمتر است.«

نقدنامــه

 بازار خودرو 

با طعم آرامش و رکود 

در آخرین روز از معامات خودرو 
بــازار آرامــش خود را حفــظ کرد و 
البتــه این امر با رکودی بود که طی 
چنــد وقــت اخیر بــا فروشــندگان 
در  اســت.  شــده  همــراه  خــودرو 
صنــف  ایــن  فعــاان  کــه  حالــی 
روزانــه می توانســتند بیــن یــک تا 
دو خودرو به فروش برســانند این 
روزهــا هفتگی میزان فروش شــان 
را محاســبه می کنند. روز پنجشنبه 
کاهــش قیمــت در اکثــر خودروها 
حفــظ شــد ولــی دو خــودروی دنا 
و ســمند بیــن ۲۰۰ تــا 3۰۰ هــزار 
تومان گران شــدند. ایــن خودروها 
طــی چنــد وقــت اخیــر بــه جهت 
نزدیــک بــودن بــا بودجــه مــردم 
فــروش بهتــری نســبت بــه ســایر 
بــازار  فعــاان  دارنــد.  خودروهــا 
خودرو می گویند عرضه خودروها 
در بازار بشــدت کم شــده اســت و 
اکنــون خودروهای دنــا معمولی، 
ســمند و پراید جزو پرفروش های 

بازار هستند.

 افزایش قیمت نفت خام 

با وجود نگرانی ها
قیمــت هــر بشــکه نفــت خــام 
گذشــته  روز  معامــات  در 
دار   ۵3 بــه  جهانــی  بازارهــای 
بــرای هر بشــکه در زمان تنطیم 
 ایــن گــزارش رســید. ایــن رشــد 
بخشــی  قیمت هــا  درصــدی   3
گذشــته  هفتــه  در  کاهش هــا  از 
را جبــران کــرد. ایــن رشــد تحت 
تأثیر عوامل کوتاه مدت درحالی 
اتفــاق افتاد کــه افزایــش حجم 
ذخایــر نفت خام امریکا و تداوم 
جهانــی  اقتصــاد  از  نگرانی هــا 
همچنــان بازارها را تحت فشــار 
قرار داده است. قیمت هر بشکه 
نفت خام برنت در زمان تنظیم 
این گزارش 53 دار و هر بشــکه 
نفــت خــام اینترمدیــت وســت 
ســنت   56 و  دار   45 تگــزاس 
بــود. در همین حــال بانک های 
قیمت  متوســط  ســرمایه گذاری 
نفت خــام برنت در ســال آینده 
میادی را حــدود ۶8 تا 73 دار 

در هر بشکه پیش بینی می کنند.

بـــازارنامه

45/3 میلیونتیبا 2
128/5 میلیونچانگان
88 میلیونآریو 

90 میلیوناچ سی کراس
73 میلیونپژو 206 صندوقدار

533 میلیونکیا اپتیما فول 
509 میلیوناسپورتیج
500 میلیونتلیسمان

300 میلیوننیسان جوک
348 میلیونG4 رکستون
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خودروهای داخلی

خودروهای خارجی

»برخی هــا توجه شــان بــه عبارت هایی 
کــه عنــوان می شــود، کــم اســت و بــه 
همین جهت بدون آنکه مشکلی باشد 
چالش هایی ایجاد می کنند.« این اولین 
گفته های سیدعلی اشرف عبداه پوری 
حسینی رئیس سازمان خصوصی سازی 
درباره فسخ قرارداد واگذاری آلومینیوم 

المهدی بود.
این روزها آلومینیوم المهدی با حواشی 
متعددی روبه رو شده که احمد مرادی 
نماینــده مــردم بندرعبــاس و احمــد 
توکلــی رئیــس دیــده بــان شــفافیت و 
عدالت ایجــاد کردند. آنها با آنکه بارها 
از واگذاری آلومینیوم المهدی شکایت 
کردنــد و دادگاه رأی بــه نفــع ســازمان 
خصوصــی ســازی صــادر کــرد امــا بــه 
قانــون تمکیــن نکردنــد وهنــوز بر ســر 
ماجــرای واگــذاری و پرداخــت نکــردن 
تعهدات خریدار در رســانه ها مصاحبه 
می کننــد. این در حالی اســت که رئیس 
سازمان خصوصی ســازی می گوید: اگر 
افرادی نســبت بــه واگــذاری و ماجرای 
این روزهای آلومینیوم المهدی سؤالی 
دارند به صورت مستقیم از من بپرسند 
یا حتــی مــدارک واگــذاری را بخواهند، 
قطعاً ما موضوعی را پنهان نمی کنیم و 
همه اتفاقات در مورد واگذاری ها شفاف 
اســت. به جــای آنکــه بــا افکارعمومی 
بازی کنیــم و التهاب آفرینی کنیم بهتر 
اســت بــه موضوعــات تخصصــی نگاه 
شــود. هر فردی که نسبت به آلومینیوم 
المهــدی تردید و ســؤالی دارد، مدارک 

آن را عرضه می کنیم.
ë هشدار پشت هشدار

در آخریــن اظهــار نظری که نســبت به 
گرفتــه،  صــورت  المهــدی  آلومینیــوم 
مــرادی نماینده مجلس به خانه ملت 
گفتــه اســت: هفتــه گذشــته اعام شــد 
قــرارداد واگــذاری آلومینیــوم المهدی 
و هرمــزال لغــو شــده و قــرار اســت این 
شــرکت در مناقصه ای جدید به فروش 
برســد و به وزیر امور اقتصادی و دارایی 
نیز گوشــزد شــده کــه اشــتباه واگــذاری 

گذشته بار دیگر تکرار نشود.
به گفتــه ایــن عضــو کمیســیون انــرژی 
آلومینیــوم  شــرکت  خریــدار  مجلــس 
ســازمان  بــه  هرمــزال  و  المهــدی 
تأمیــن اجتماعــی، ایمیــدرو، ســازمان 
خصوصی سازی و سازمان امور مالیاتی 
بدهکار بوده و هزینه ســنگینی بر دوش 
دولــت، مــردم و بیت المــال بــر جــای 

گذاشته است.
آلومینیــوم  قــرارداد  فســخ  توضیــح  در 
پــوری  عبــداه  اشــرف  علــی  المهــدی 
حسینی رئیس ســازمان خصوصی سازی 
گفــت: وقتــی خریــدار تعهــدات خــود را 
انجام نمی دهد سازمان خصوصی سازی 
دو راه حل برای عمل به تعهدات و اجرای 
قانــون با هــدف گرفتن مطالبــات دولت 
دارد. اولیــن راه حــل که در مــورد برخی از 
مجموعه هــا چــون مخابرات هــم انجام 
شده، فسخ قرارداد است. در فسخ قرارداد 
شرکت یا مجموعه ای که در گذشته واگذار 
شده مجدداً به دولت برگردانده می شود 

و دوبــاره قیمت گــذاری صــورت می گیرد 
و بعد از آن مرحله عرضه آغاز می شــود. 
چندی پیش نیز سازمان خصوصی سازی 
برای عرضه مخابرات به خاطر بدعهدی 
نســبت بــه تعهــدات، بــه مرحله فســخ 
قرارداد رســید ولی مدیران این مجموعه 
بدهــی را پرداخت کردند و فســخ قرارداد 

واگذاری پس گرفته شد.
ë دولت به پولش می رسد

وی تأکید کرد: اما روش دومی هم برای 
تعیین تکلیــف مجموعه ای کــه واگذار 
شده اما مدیریت جدید آن نمی تواند به 
تعهدات خود پایبند باشد، وجود دارد. 
سازمان خصوصی سازی می تواند ِدین 
حال)قرضی که یا مدت ندارد یا مدتش 
سر رسیده اســت و طلبکار حق مطالبه 
آن را دارد( کنــد.در حقیقت بدون آنکه 
قرارداد واگذاری فســخ شود، بدهی او را 
یکجــا مطالبه می کنیــم. از این رو وثیقه 
خریدار را به فروش می گذاریم تا دولت 

به پولش برسد.
ë آلومینیوم المهدی به نام کسی نشده

پوری حســینی افــزود: روش اول زمانبر 
و طوانی اســت ولــی روش دوم خیلی 
ســریعتر اســت و می تــوان نســبت بــه 

تعیین تکلیف آن اقدام کرد.
وی خاطرنشان کرد: تا به امروز)جمعه 
7دی( آلومینیوم المهدی به نام کســی 
نشده است و خریدار قبلی مالک است 
ولی اباغ شــد که وثیقه را بفروشــیم که 
دولت به مطالبات خود برسد. از این رو 
تــا روز دوشــنبه وضعیــت آلومینیــوم 
المهدی و خریدار جدید آن مشــخص 

خواهد شد.

ë علت اصرار بر تخلف چیست
رئیس سازمان خصوصی ســازی تأکید 
کــرد: اکنــون زمــان دیــن حــال گذشــته 
اســت، بنابراین بــرای وصول مطالبات 
از  ســازمان خصوصی ســازی و دولــت 
خریدار، ســهام بــه نیابــت از خریدار به 
شــخص دیگری واگذار می شود که این 

به معنای ابطال و فسخ نیست.
خصوصی ســازی  ســازمان  رئیــس 
می گوید در پرونــده واگذاری آلومینیوم 
المهدی و هرمزال شکایتی علیه هیأت 
واگذاری صورت گرفت که هیأت داوری 
به این پرونده رسیدگی و هیأت واگذاری 
را تبرئــه کرد که محکمه تجدیدنظر نیز 
ایــن رأی را اِبرام و قــرار رد دعوی بدوی 

صادر کرد و حکم قطعی شد.
اینکــه رأی  از  پــس  کــرد:  وی تصریــح 
قطعی شــده و محکمه هیچ تخلفی را 
برای هیأت واگذاری آلومینیوم المهدی 
اثبــات نمی کنــد، لذا مجــدداً اصــرار بر 
اینکــه در ایــن بخــش تخلفــی صورت 

گرفته صحیح نیست.
ë بدون اتاف وقت ورود کردیم

وی گفت: اگر قرار نیست به حکم دادگاه 
عمــل کنیم دیگر خشــت روی خشــت 
بند نمی شــود و شــاید به نوعی اسم آن 
اذیت کردن باشد. حال آقایان می گویند 
دیگر نســبت به واگذاری حرفی نداریم 
و حرف ما نســبت به تعهــدات خریدار 
اســت. امــا در جــواب ایــن افــراد بایــد 
گفــت کــه ســازمان خصوصی ســازی با 
حساسیت بیشتری تعهدات خریداران 
را پیگیــری می کنــد. زمانــی کــه قســط 
مهرماه)سال جاری( آلومینیوم المهدی 

به ســازمان خصوصی ســازی پرداخت 
نشد و از شهریور ماه هم بانک صنعت 
و معدن نتوانست اقساط خود را بگیرد 

ما بدون اتاف وقت ورود کردیم.
ë  ســهامدار دیگــر  بحرینــی  میلیــاردر 

نیست
از پوری حســینی در مورد مهدی التاجر 
کــه 13  پرســیدیم  بحرینــی  میلیــاردر 
درصــد مالکیــت آلومینیــوم المهــدی 
را داشــته اســت. وی گفــت: زمانی کــه 
را  المهــدی  آلومینیــوم  می خواســتیم 
واگــذار کنیــم بــه مــا گفتنــد کــه مهدی 
التاجر طلبکار می شود و بعدها مجبور 
می شــوید به انــدازه پولی کــه فروختید 
تمــام  امــا  بدهیــد  خســارت  وی  بــه 
از آب درآمــد  نادرســت  پیش بینی هــا 
بــه گونــه ای که وی با دســتخط خودش 
سهامش را به بخش خصوصی دیگری 
فروخــت. مهــدی التاجــر مبایعه نامــه 
را امضــا کــرد و اکنــون دیگــر ســهامدار 

آلومینیوم المهدی نیست.
برخی هــا می گوینــد: این فــرد در زمان 
وزارت حسین محلوجی )وزارت معادن 
و فلزات( به پیشــنهاد شــمس اردکانی 
آلومینیــوم  بــرای  اقتصــادی  معــاون 
المهــدی معرفی شــد و حتی نــام این 

مجموعه از اسم او برگرفته شده است.
ë قراردادهای واگذاری فسخ نشده

در ایــن میــان یــک منبع مطلــع تأکید 
کــرد: بــرای آنکــه ســرعت در واگــذاری 
گیــرد  صــورت  المهــدی  آلومینیــوم 
به صــورت مذاکره ای ایــن بخش واگذار 
خواهد شــد و تاکنون هم ســه مجموعه 
برای خریــد آلومینیوم المهــدی اعام 

آمادگــی کردنــد. این مجموعــه ماهانه 
تعهــدات ارزی ۲ تــا 3 میلیــون دار به 
ساچه و ریالی به بانک صنعت و معدن 
دارد. لذا واگذاری به شکل مزایده باعث 
می شد که چالش های این مجموعه روز 

به روز بیشتر شود.
ایــن منبــع مطلــع گفــت: قراردادهای 
واگــذاری بــه هیچ عنوان فســخ نشــده 
مــردم  نماینــده  گفته هــای  و  اســت 

بندرعباس صحت ندارد.
ë  دنبــال را  واگــذاری  هدفــی  چــه  بــا 

می کنند؟
وی بــه ایــن موضــوع اشــاره کــرد کــه 
برخــی از آقایــان با آنکــه دادگاه و حتی 
واگــذاری  در  رأی  نظــر  تجدیــد  دادگاه 
آلومینیــوم المهدی را به نفع ســازمان 
خصوصی سازی صادر کرد چرا به قانون 
تمکیــن نمی کننــد و مجــدداً موضــوع 
واگذاری را زیر سؤال می برند. حال باید 
از آنها پرســید چرا به حکم دادگاه اعتنا 
نمی کنید؟ از طرفی علی طیب نیا وزیر 
وقت اقتصاد و دارایی هم تا اســتیضاح 
به مجلس رفت و در نهایت نمایندگان 
نســبت بــه واگــذاری قانــع شــدند ولی 
برخی ها نمی خواهند بپذیرند که اشتباه 
می کننــد و البتــه معلوم نیســت با چه 

هدفی واگذاری را دنبال می کنند.
برخی از منابع مطلع بــه روزنامه ایران 
آلومینیــوم  بــه  معترضیــن  گفته انــد، 
در  شــده ای  ســفارش  افــراد  المهــدی 
ایــن مجموعه ها داشــتند که بــه خاطر 
واگذاری دیگــر آنها مورد اســتفاده قرار 

نگرفتند.
ë  المهــدی آلومینیــوم  فعلــی  مالــک 

اهلیت ازم را داشت
ایــن منبع مطلــع اظهارداشــت: مالک 
فعلــی آلومینیــوم المهــدی در زمــان 
خریــد آن از همــه جهات اهلیــت ازم 
را داشــت ولی اکنــون به خاطر مباحث 
ارزی دچــار مشــکل شــده اســت. ایــن 
مجموعــه بــرای پرداخت بدهــی ارزی 
اســتفاده  نیمــا  ارز  از  نمی توانــد  خــود 
کنــد و مجبــور شــده بــا ارز آزاد 13 تا 14 
هــزار تومان پرداخت هــای ارزی خود را 
پیگیــری کند. از طرفــی محصواتش را 
بایســتی با ارز نیمــا به فروش برســاند. 
بایــد پذیرفــت در چنین شــرایطی یک 
مجموعــه بــا چــه بحران هایــی روبه رو 

می شود.
ë واگذاریی که سال 93 انجام شد

در مــاه پایانی ســال 93 بود که مجتمع 
آلومینیــوم المهــدی و هرمــزال واگذار 
شــد که البته از همان ماه هــای ابتدایی 
از نماینــدگان و کارشناســان  تعــدادی 
همانند احمد توکلی، نماینده مجلس 
نهــم بارها متذکر شــدند که نحــوه این 
خریــدار  و  نبــوده  صحیــح  واگــذاری 
اهلیت نداشــته اســت. هر چند پرونده 
نیــز   ایــن واگــذاری در مجلــس دهــم 
پر سرو صدا بود و بارها از وزیران اقتصاد، 
رئیــس  و  خصوصی ســازی  ســازمان 
جمهــوری دربــاره واگــذاری آلومینیوم 
المهــدی و هرمــزال ســؤال شــد ولی با 
پیگیــری دســتگاه قضا مشــخص شــد 
هیــچ ابهامــی در واگــذاری آلومینیــوم 
المهــدی وجــود نــدارد و تنهــا به خاطر 
به خطر افتــادن منافع برخی ها صدای 

معترضین بلند شده است.

رئیس سازمان خصوصی سازی در گفت وگو با »ایران« مطرح کرد

پاسخ به شبهات المهدی 
مرجان اسامی فر

خبرنگار اقتصاد سیاسی

 مهدی التاجر
میلیاردر شیعه معروف 

ایرانی بحرینی پس از 
پیروزی انقاب اسامی 
برای سرمایه گذاری در 

صنعت آلومینیوم ایران 
ابراز تمایل کرد.

 علی شمس اردکانی
 مهدی التاجر، 

میلیاردر معروف 
ایرانی بحرینی 

را مجاب به 
سرمایه گذاری در 

ایران می کند.

 نام »المهدی«
 ترکیبی از »ال« به 

نشانه حرف اول 
آلومینیوم و »مهدی« 
به نشانه سرمایه گذار 

اصلی این کارخانه 
انتخاب شده است.

آلومینیوم آقای »مهدی« 

وضعیت بارندگی تجمعی حوضه های آبریز از اول مهر تا  ۶ دی سال آبی 9۷-9۸

درصد اختاف بارندگی سال آبی جاری با
متوسطحوضه اصلی

50 ساله 
  سال آبی

گذشته
بارش تجمعی از ابتدای 

سال آبی )میلیمتر(
20.7 44.2 ۱۷۰.۹ دریای خزر
61.7 334.2 ۱۷۴.۱ خلیج فارس و دریای عمان
48.2 96.8 ۱۴۹.۴ دریاچه ارومیه
15.4 408 ۴۴.۲ فات مرکزی

-34.5 761.5 ۱۱.۲ مرزی شرق
45 368.1 ۶۳.۲ قره قوم

36.8 205.9 ۹۳.۶ کل کشور

»ایران« روند بارش های پاییزی کشور را بررسی کرد

بارش های نجات بخش

محمدمهدی بهکیش 
اولین مدیرعامل 
شرکت آلومینیوم 

المهدی در دولت 
سازندگی بود.

 علی فاحیان
وزیر وقت اطاعات 

نسبت به حضور 
مهدی التاجردر ایران 

واکنش منفی نشان 
داد و در نهایت این 

سرمایه گذار از المهدی 
کنار رفت.

برنا
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گروه سیاســی/  نگاهی بــه فعالیت های 
هفتــه  آخــر  در  دولــت  اعضــای  کاری 
حکایــت از آن دارد کــه برخــی ادعاهــا 
و انتقادهــا نســبت به آنچــه بی تحرکی 

دولت خوانده می شود بی پایه است. 
برخی جریان های سیاســی مخالف، در 
ادامه خط خبری و تحلیلی القایی خود 
مبنی بــر ناکارآمدی کابینــه، ادعا دارند 
که اعضای دولت به نســبت مشــکات 
موجــود تحــرک ازم ندارنــد. بر همین 
چارچوب البته برخی حرف و حدیث ها 
تا پیشــنهاد کناره گیری دولت هم پیش 
رفت و برخی هم پیشنهادهایی مبنی بر 
اینکه بخش هایی از کار دولت بخصوص 
در حوزه اقتصاد را باید از کابینه جدا کرد 
و بــه نهادهــای دیگر واگــذار کرد مطرح 

شد که از آن به موازی کاری تعبیر شد. 
این پیشنهادها البته با مخالفت صریح 
رهبر معظم انقاب روبه رو شــد. ایشان 
15 شــهریور در دیــدار اعضــای مجلس 
دعــوا   ...« فرمودنــد:  رهبــری  خبــرگان 
کــردن راه اصــاح نیســت، همچنان که 
ایجاد تشــکیات موازی با دولت هم راه 

اصاح نیست. 
کار  فرمودنــد  جنتــی  آقــای  اینکــه 
جهادی، کامًا حرف درســتی است؛ کار 
جهادی باید انجام بگیرد، اما به وســیله 
به وســیله خــود مســئولین؛  چه کســی؟ 
در مجــاری قانونــی باید ایــن کار انجام 
بگیــرد. بله، یــک موردی ممکن اســت 
باشــد که ]به[ مســئول دســتگاه دولتی، 
قانون جــواب ندهد، احتیاج باشــد یک 
کار برخاف قانون انجام بدهد، احتیاج 
باشــد از مــا اجــازه بگیــرد کــه مــا حتماً 
همراهــی و کمــک خواهیــم کــرد؛ ایــن 
مشــکلی نــدارد -مثــل کاری کــه رئیس 
محتــرم قــوه قضائیــه کردنــد- امــا کار 
را بایــد خــود مســئوان مربوطــه انجام 

بدهند. 
کار مــوازی در کنــار دســتگاه دولتــی کار 
موفقی نیســت؛ این تجربــه قطعی این 
حقیر اســت در طــول این ســال ها. بله، 

بایســت کار را جهادی انجام داد، منتها 
بدهــد؟  انجــام  چه کســی  را  جهــادی 
مسئوان مربوطه بایســتی این را انجام 

بدهند...«
رئیس جمهوری هم 6 تیرماه در نشست 
اندیشــی مدیــران اجرایــی کشــور  هــم 
در برابــر برخــی ادعاهــا و گمانه زنی هــا 
مبنــی بــر کناره گیــری دولت تأکیــد کرد 
که»دولــت دوازدهــم برنامــه ای بــرای 
اســتعفا ندارد و همه اعضــای دولت تا 
پایــان کار خــود بــه وظایف خــود عمل 
خواهند کرد.« روحانی البته از همکاران 
خود نیز خواست تا در مواجهه با شرایط 
جدیــد تاش بیشــتری داشــته باشــند؛ 
»همــه دولتی هــا باید بر میزان ســاعت 
کاری روزانه خــود اضافه کنند تا الگویی 

برای مردم باشند.«
 حال مــروری کوتــاه بر فعالیــت برخی 
اعضــای دولــت در آخــر هفتــه گذشــته 
شاید نشانه محسوسی از تحرک اعضای 
کابینــه در همیــن راســتا باشــد. چنانکه 
پنجشــنبه محمود واعظــی رئیس دفتر 
رئیس جمهوری با حضور در بیمارستان 
از  عیــادت  ضمــن  خمینــی)ره(  امــام 
مصدومــان حادثــه اتوبــوس دانشــگاه 
آزاد و بررسی وضع آنان با خانواده های 
آنهــا نیز گفت و گو کــرد. چنانکه واعظی 
در اینســتاگرام خود روایــت کرده در این 
دیــدار برخــی مســئوان دانشــگاه آزاد 
اســامی، وزارت بهداشــت و مدیــران و 
پزشــکان بیمارســتان امام خمینی)ره( 

وی را همراهی کرده اند.
رئیــس  معــاون  انصــاری  جمشــید 
جمهوری و رئیس ســازمان امــور اداری 
و اســتخدامی کشــور آخر هفته میهمان 
اســتان آذربایجان غربی بود و در جلسه 
کارگروه اقتصاد مقاومتی و اشتغال این 
اســتان شــرکت و بــر نقــش اســتان های 
مرزی در شکســت تحریم ها علیه کشور 
تأکید کرد.سورنا ســتاری معاون علمی 
آخــر  هــم  رئیس جمهــوری  فنــاوری  و 
هفته به دانشــگاه علــم و صنعت رفت 

تا باشــگاه نوآوری این دانشگاه را افتتاح 
کند.

رضا اردکانیان وزیر نیرو هم آخر هفته را 
میهمان عراقی ها بــود. او در دیدارهای 
»عــادل  بــا  جملــه  از  خــود  مختلــف 
عبدالمهــدی« نخســت وزیر این کشــور 
همسایه برنامه های توسعه همکاری در 
حوزه کاری خود را دنبال کرد. عبدالرضا 
رحمانــی فضلــی وزیــر کشــور هــم آخر 
هفته خود را در جنوب ایران و در استان 

بوشــهر ســپری کرد. حضور در نشســت 
ســتاد فرماندهی اقتصــاد مقاومتی این 
او  کاری  برنامه هــای  جملــه  از  اســتان 
بود. ســید عباس صالحی وزیر فرهنگ 
و ارشــاد اسامی هم شــامگاه پنجشنبه 
فرهنگــی  هفتــه  اختتامیــه  مراســم  در 
شهرســتان فیروزکــوه در اســتان تهــران 
حضور یافت. ســید حســن قاضــی زاده 
و  درمــان  بهداشــت،  وزیــر  هاشــمی 
آموزش پزشــکی هم پنجشــنبه میزبان 

»رودریگــو دی آزردو« ســفیر برزیــل در 
ایران بود که برای توسعه همکاری های 
دو کشــور بــه دیــدارش رفتــه بــود. وزیر 
بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی 
و   در همیــن روز عــازم کرمانشــاه شــد 
در  را  درمانــی  و  بهداشــتی  40پــروژه 

مناطق زلزله زده افتتاح کرد.
مرتضی بانک مشــاور رئیس جمهوری 
نیــز  آزاد  مناطــق  شــورایعالی  دبیــر  و 
آخــر هفتــه خــود را در شــمال کشــور و 

در بنــدر انزلــی گذرانــد؛ جایــی کــه بــا 
حضــور وی عملیــات اجرایــی احــداث 
اســکله کشــتی های رودررو در مجتمــع 
بندری کاســپین آغاز و دو واحد تولیدی 
بخــش خصوصــی نیــز در منطقــه آزاد 
انزلی شــروع به کار کرد. عباس کشــاورز 
معــاون وزارت جهــاد و کشــاورزی هــم 
شامگاه پنجشنبه برای بررسی مشکات 
شهرســتان جیرفت در استان کرمان به 

این شهر رفت.

دولت تعطیات ندارد
اعضای کابینه آخرهفته خود را در عراق، شــمال، جنوب و مرکز کشور سپری کردند

روحانی پیش از این گفته بود که همه دولتی ها باید بر میزان ســاعت کاری روزانه خود اضافه کنند تا الگویی برای مردم باشند

آیــت اه ناصــر مــکارم شــیرازی از 
مراجع تقلید، مشــکات اقتصادی 
و معیشتی را از نگرانی های موجود 
در کشور برشــمرد و گفت: باید در 
بودجــه ســال آینده برای مشــکل 
گرانی ها و معیشــت مــردم فکری 
شــود. بــه گــزارش ایرنــا، وی عصــر 
پنجشــنبه در دیدار علــی اریجانی 
رئیــس مجلــس افــزود: موضــوع 
گرانی ها مــردم را آزار می دهد 

و برخــی از مــردم در تأمیــن مایحتاج 
اولیــه خود دچار مشــکل هســتند. وی 
بخشــی از مشــکل گرانــی را ناشــی از 
تجــار  و  کســبه  از  برخــی  بی انصافــی 
عنــوان و تصریــح کرد: عــده ای که باا 
رفتــن ارز را عامــل گرانــی اجنــاس و 
محصوات خود می دانستند، اکنون با 
پاییــن آمدن قیمــت ارز و دار، حاضر 

نیستند قیمت ها را پایین بیاورند.
آیــت اه مــکارم شــیرازی همچنین با 

اشاره به شــرایط حساس کشور، حفظ 
و تقویــت وحــدت در جامعــه را یــک 

اصل مهم و حیاتی عنوان کرد.
وی تأکید کرد: اگر شــرایط فعلی کشور 
را درک نکنیــم و وحدت به هم بخورد 
همــه لطمــه می بیننــد، اصاح طلب 
بایــد  همــه  نــدارد؛  هــم  اصولگــرا  و 
داشــته  نظــر  مــد  را  کشــور  مشــکات 

باشند.
این مرجع تقلید همچنین ساماندهی 

فضــای مجــازی را یــک اصــل مهــم 
دانســت و افزود: باید به طور جدی به 
فکــر اصــاح این فضا بــود؛ اگر فضای 
مجازی رها باشد، بســیاری از تدبیرها 

را می تواند بهم بزند. 
وی همچنین کند بودن روند رسیدگی 
دیگــر  از  را  قضایــی  پرونده هــای  بــه 
مشــکات موجــود در کشــور برشــمرد 
و گفــت: فرآینــد طوانی رســیدگی به 
پرونده هــای قضایی به گونه ای اســت 

بــه  مراجعــه  از  مــردم  از  برخــی  کــه 
قــوه قضائیــه و پیگیری شــکایت خود 
صرفنظــر می کننــد. آیــت اه مــکارم  
در ادامــه، تضعیــف حوزه های علمیه 
و مرجعیت را نگران کننده دانســت و 
گفت: به تازگی مخالفت هایی با حوزه 
و مرجعیــت می شــود، ایــن موضــوع 
شــخصی هم نیســت، گروهــی منافع 
خــود را در تضعیف حوزه و مرجعیت 

می بینند.

آیت اه مکارم شیرازی: تضعیف حوزه های علمیه و مرجعیت نگران کننده است

یرنا
ا / ا

س ه
عک

فرمانــده کل ســپاه بــا تأکیــد بــر اینکــه 
از تهدیدهــای نظامــی و امنیتــی عبــور 
کرده ایــم، گفــت: بــه فضــل الهــی و با 
تــاش و مجاهدت های صــورت گرفته 
تجــاوز  ابرقدرتــی خیــال  امــروز هیــچ 
بــه خــاک ایــران را بــه ذهــن خــود راه 

نمی دهــد و دشــمنان بشــدت از تقابل 
نظامــی بــا جمهــوری اســامی ایــران 

واهمه دارند. 
بــه گــزارش ایرنــا، ســردار محمدعلــی 
بزرگداشــت  آییــن  در  جعفــری 
کــه  تقوی فــر  حمیــد  سردارشــهید 

شامگاه پنجشــنبه در حســینیه فاطمه  
الزهــرا)س( پــادگان ولیعصــر برگــزار 
شد، با گرامیداشت یاد شهدای انقاب 
و مدافعــان  اســامی، دفــاع مقــدس 
حرم، اظهار کرد: شهید تقوی فر عمری 
در خدمت اسام و انقاب اسامی بود 

و زندگی وی سراسر مبارزه و مجاهدت 
است. 

وی با بیان اینکه وضع و سطح عمومی 
زندگی در ایران از بســیاری از کشورهای 
منطقــه بااتــر اســت، مشــکات امروز 
در کشــور را عمدتاً در حــوزه مدیریت و 

اقتصاد دانست و اظهار کرد: برای حل 
ایــن معضات می بایســت با مدیریت 
جهــادی و نــگاه انقابــی، رهنمودهای 
رهبر معظم انقاب در دســتور کار قرار 

گیرد. 
سرلشکر جعفری با بیان اینکه عده ای 

ســؤال می کنند که مبــارزه و مقاومت تا 
چه زمانی ادامه خواهد داشــت، گفت: 
به فرمــوده امام خمینــی)ره( تا زمانی 
کــه امریــکا بر اســاس خوی اســتکباری 
ادامــه خواهــد  عمــل کنــد، مقاومــت 

یافت.

فرمانده کل سپاه: از تهدیدهای نظامی و امنیتی عبور کرده ایم

 فرصت ها و تهدیدات 
استانی شدن انتخابات مجلس

یکی از موضوعات چالش برانگیز سال های اخیر در مجلس شورای اسامی، 
طرح اســتانی شــدن انتخابات مجلس شورای اسامی است. این طرح که از 
20 سال پیش یعنی از دوره مجلس پنجم کلید خورده، کماکان محل بحث 

و چانه زنی های کارشناسی است. 
درســت چهار سال پیش در یک چنین روزهایی مجلس نهم پس از سال ها 

سکوت، بار دیگر  طرح استانی شدن را آغاز کرد. 
نماینــدگان وقــت مجلس در نشســت علنــی مجلــس در 9 آذر 93 با طرح 
یک فوریتی طرح اســتانی شــدن انتخابات را مورد تأیید قرار دادند اما طرح 
توفیــق چندانی نیافت و طرح بعد از مخالفت هــا و موافقت های فراوان در 
نهایت در 21 تیرماه 94 از ســوی شــورای نگهبان رد شــد. حال تقریباً در یک 
بازه زمانی مشــابه، بحث اســتانی شدن انتخابات از ســوی نمایندگان ملت 

مورد بررسی جدی قرار گرفته است. 
در 2 آبــان ماه ســال جاری، مجلس شــورای اســامی با طرح یــک فوریت با 
اصــاح موادی از قانــون انتخابات مجلس شــورای اســامی موافقت کرد و 
طرح هم اکنون برای تأیید منتظر نظر نهایی شورای نگهبان و کمیسیون های 
تخصصی اســت. ســوای بــر تأیید یا عــدم تأیید نهایی طرح اســتانی شــدن 
انتخابــات، آنچــه که معنادار اســت اینکه چرا این طرح در ســال های پایانی 
دوره نمایندگــی اعضای مجلس شــورای اســامی پیگیری می شــود. هم در 
مجلس پنجم و نهم و دهم، شاهد این تشابه و هم زمانی هستیم. آیا واقعاً 
تعمــدی در این خصــوص وجــود دارد و نمایندگان مجلس از پیشــبرد این 
طرح به دنبال اهداف شخصی شــان هســتند یا اینکه دغدغه اهداف ملی و 

حزبی را در سر می پرورانند. 
بــرای همین منظور این دیدگاه مطرح اســت کــه اعضای محترم مجلس با 
توجــه به تجربه نمایندگی شــان و در اختیار داشــتن منابــع و امکانات کافی، 
منافع شان را در استانی شدن انتخابات می بینند و برای همین در سال های 
آخر دوره نمایندگی شان به فکر قانونی کردن استانی شدن انتخابات هستند 
تــا از ایــن طریق اوًا عرصــه را برای رقبای تــازه نفس و جدیــد تنگ تر کرده 
و در ثانی به ســبب شــبکه ارتباطی قوی شــان شــانس پیروزی مجددشان را 

تضمین نمایند. 
شــائبه ها وقتی به این مســأله بیشتر می شود که حامیان کنونی طرح استانی 
شــدن انتخابــات تا پیــش از ورودشــان به مجلــس از جمله مخالفــان تند و 
تیــز این طرح بودند و بــا اظهار اینکه این طرح باعث کاهش شــور و هیجان 
انتخابــات و زوال رقابــت ســالم و مردمــی می شــود، مخالفت شــان را بــه 

شکل های مختلف ابراز می کردند. 
البته باید گفت که کســی در کشــور منکر سیستماتیک شدن انتخابات و ورود 
کشور و جامعه به نظام حزبی و تشکیاتی نیست اما روی سخن با آن دسته 
از کسانی است که با پوشش قرار دادن مسائل حزبی و ادعای اینکه با استانی 
شدن انتخابات زمینه توجه بیشتر به مسائل ملی و کشوری پیدا می شود، در 

تاش برای تقویت جای پایشان در نهاد پارلمان هستند. 
اگــر واقعاً اســتانی شــدن انتخابات باعث حزبی شــدن کشــور و زمینه طرح 
و توجــه بیشــتر به مســائل اساســی و بنیادی کشــور می گردد؛ چــرا در همین 
شــهر تهران کــه حدود 30 نماینــده از دغدغه های مردمی به دور هســتند و 
فراغ بال بیشــتری نســبت به نمایندگان شهرســتان ها دارند؛ شاهد حرکتی 
جدی و هوشــمند از ســوی این طیــف از نماینده ها در جهــت اهداف حزبی 
کشــور نیســتیم. باید گفت که مســائلی نظیر حزبی شــدن کشــور امری فراتر 
از اســتانی شــدن انتخابات اســت. نهاد مجلس در همه جای دنیا عصاره و 
نماینده واقعی ملت اســت و دغدغه اش رفع نیازها و آام مردمش اســت. 
این نمایندگان با تشــخیص درســت از جایگاه حقوقی شــان بهتر از هر کس 
دیگــر می دانند که هیچ گونه مازمه ای میان توجه به خواســته های مردم با 

مسائل ملی نیست. 
اساساً رفع نیازهای مردم در همین مسأله توجه به مسائل کان اقتصادی و 
تجاری کشــور است. حال باید پرسید که در همین مدت نمایندگی، حامیان 
طرح اســتانی شــدن چه مقدار در مسائل اساسی کشــور ورود پیدا کرده اند و 
تاکنون چه مانعی باعث بی توجهی آنها از مسائل اصلی کشور شده است که 
امروز با طرح اســتانی شدن انتخابات به دنبال اجرای مقاصد ملی هستند. 
تجربه نشان داده که نماینده ای که تخصص و دانش کافی و همچنین علقه 
قوی ملی و کشــوری داشــته باشــد؛ می تواند ضمن حضور جدی در مسائل 

کشور در حوزه نمایندگی اش هم منشأ خدمات اثرگذار گردد. 
از سوی دیگر به کرات دیده شده که نمایندگان شهرستان ها با داشتن روحیه 
مردمی بیشــتر، چه بسا بیشتر از نمایندگان نام آشنا شهرهای تهران و البرز 
در حوزه های چالشــی کشــور ورود پیدا کرده و تحول ســاز شــده اند. در پایان 
باید گفت که راه و مســیر حزبی شدن کشــور در گرو کارآمدی و کارایی است. 
نهاد مجلس دو رسالت اساسی دارد؛ نظارت و قانونگذاری است. درد امروز 
مجلس در اینجاســت که از رســالت نظارتی شــان به دور مانده انــد و گرفتار 

مسائل سیاسی و بده و بستان ها شده اند. 
ای کاش همیــن نمایندگان به جای تأکید بر مســأله اســتانی شــدن، وقت و 
انرژی شان را بر اصاح درست قوانین و تحول در حوزه های اداری و اجرایی 

کشور نمایند. 

دیدار وزیر نیرو با رئیس جمهوری عراق

وزیر فرهنگ و ارشاد اسامی در اختتامیه هفته فرهنگی فیروزکوه

افتتاح نمایشگاه توانمندی های عشایری بوشهر در تنگستان توسط وزیر کشور

وزیر بهداشت چهل پروژه بهداشتی را در مناطق زلزله زده کرمانشاه افتتاح کرد

 سید ایمان موسوییادداشت
کارشناس سیاسی



 حســین زینالی، پژوهشــگر اجتماعــی درباره برخــورد رانندگان و 
مامــوران راهنمایــی و رانندگی به 3 پارامتر مهم اشــاره کرده و به 
»ایران« این طور توضیح می دهد: »حس و حاات روحی مردم« ، 
»ذهنیت تاریخی و سوءگیری نسبت به پلیس« و »ارائه اطاعات غلط از سوی متخلفان 
بــرای تحریک کردن مردم نســبت به نیروهای انتظامی، امنیتــی و نظامی«، در نحوه 
برخورد مردم با پلیس تأثیرگذار است. وی ادامه می دهد: درباره پارامتر اول، وقتی فرد 
در حالت نرمال نیست و در شرایط انگیختگی اجتماعی و اقتصادی قرار دارد، معنای 
متفاوتی از رفتار پلیس برداشت می کند. به عبارتی آستانه تحملش را بسرعت از دست 
می دهد و واکنش سریعی نسبت به فرد مقابل که پلیس است، نشان می دهد. شاید 
این فرد در شرایط عادی که مثاً نرمال بوده و استرس ندارد یا فکرش مشغول نیست، 
رفتار آرام تر و مؤدبانه تری نشان دهد. خب پلیس در این شرایط باید بعد »راهنمایی« 
خود را بر »رانندگی« قوی تر کرده و به جای برخورد قهری، برخورد آرام تری نشان دهد. 
البته این برخورد قهری با مجرمان را رد نمی کند، چه آنکه پلیس باید در برابر مجرمان، 
شــدید و محکم باشــد. زینالی تأکید می کنــد: گاهی برخورد قهری با همــه افراد بویژه 
افرادی که مرتکب تخلف های ســاده شده اند، موجب می شود که همه افراد به خرده 
مجرم تبدیل شوند و همین امر، قبح تخلفات را از بین می برد. این پژوهشگر اجتماعی، 
با بیان اینکه همواره یک قضاوت تاریخی درباره دیدگاه مردم نسبت به پلیس وجود 
داشــته که همین امر موجب پرخاش و درگیری می شــود، می گوید: مردم تا پلیس را 
می بینند، ذهنشان سریع به سمت جریمه و حالت تنبیهی می رود، درحالی که پلیس 
در برابر سامتی مردم مسئول است و این طور نیست که فقط بخواهد جریمه کند! وی 
تصریح می کند: در این زمینه نکته مهم این است که شرایط رانندگی همچون مسیر 
خیابان ها، تابلوها و نشــانه های رانندگی بر خاف جریمه ها، بروز نشــده است و مردم 

در هنــگام رانندگــی، احســاس آرامش و راحتی ندارند، بنابراین پلیــس باید با در نظر 
گرفتن این مسأله، رفتار راهنمایی کننده بیشتری داشته باشد، این وضعیت می تواند 
بــا گفت و گــو و آموزش مأموران پلیس، اصاح شــده و ســعی شــود تــا حالت تنبیهی 
پلیس، ذهنیت اول مردم را تشــکیل ندهد. متأسفانه در پارامتر سوم، باید به یکسری 
ذهنیت های ضد مشروعیت علیه نیروهای نظامی و انتظامی هم اشاره کرد که از سوی 
گروه های قاچاقچی و خافکار به مردم القا می شود. آنها چون با سیستم مشکل دارند، 
شــرایط را به سمت بدبینی ســوق می دهند. زینالی با هشدار نسبت به تلفیق این سه 
عامل با یکدیگر می گوید:اگر این 3 عامل در کنار یکدیگر قرار بگیرند، در حوزه امنیت 
اجتماعی و کنترل نظم، بحران ایجاد می شود. به گفته این پژوهشگر اجتماعی، باید 50 
درصد برخورد پلیس با مردم به گفت و گو معطوف شود و نه اینکه مثاً مخفی شده و 
بخواهند با غافلگیری، حساسیت مردم را بیشتر کنند. چرا که اغلب مردم ظرفیت ازم 

برای مواجهه با رفتار عاقانه را دارند.

انتشــار فیلم درگیری یــک راننده خاطی با 
مأمور راهنمایــی و رانندگی در شهرســتان 
بهارستان )غرب تهران(، برای چندمین بار 
سناریوی هتاکی و ضرب و شتم یک مأمور 
قانون از ســوی یک راننده متخلــف را رقم 
می زند. این چهارمین فیلمی اســت که در 
چند ماه اخیــر، موضوع تلخ بی احترامی و 
تمــرد از قانــون و فرمان پلیس را به تصویر 
می کشد. پلیس البته اعام کرده که بشدت 
با راننده خاطی برخورد می کند. وزیر کشور 
هــم دو روز پیش خطاب بــه فرمانده ناجا 
عنــوان کــرده بــود کــه بایــد در اســرع وقت 
موضوع بررســی و پیگیــری و فرد متخلف 
بــه مراجع قضایی تحویــل شــود. او اظهار 
امیــدواری کــرده بــود تــا مراجــع ذیصاح 
قضایی هم برخورد قانونی، سریع، قاطع و 
علنی را با افــرادی که اقتدار و اعتبار پلیس 
را به عنوان نماد امنیت و آرامش به چالش 
می کشــند، در دســتور کار قــرار دهنــد. ایــن 
راننــده عصبانــی هم اکنون در بازداشــتگاه 
به ســر می برد و قرار اســت که بزودی مورد 
محاکمه قــرار گرفته و مجازات شــود. او که 
به گفته پلیس حالت عادی نداشته و شرب 
خمــر کرده بــود، در جواب مأموری کــه از او 
می خواهد در قسمت ممنوعه، پارک دوبل 
نکند، عصبانی شده و شــروع به فحاشی و 
گفتن الفــاظ رکیک می کند و ظاهــراً از این 
وضعیت خشنود نشده، در ادامه دست به 
ضرب و شــتم مأمور هم می زند. حاا یک 
موضوع نگرانی ها را درباره این قضیه بیشتر 
کرده اســت؛ »چرا آستانه تحمل رانندگان 
تا این حد پایین آمــده و چرا باید در جواب 
یک فرمان قانونی، در برابر پلیس مقاومت 

کنند؟!«
به گزارش خبرنگار »ایران«، از »دشــت 
ارژن فــارس« تــا »میدان تجریــش تهران« 
تقریباً هزار کیلومتر است، اما درفاصله تنها 
12 روز یک حادثه، هر دو اتفاق را از یک زاویه 
مشابه به هم گره می زند. در یک جا، راننده 

با پلیس درگیر می شود و درجای دیگر پلیس 
با راننده! هیچ کدامشان هم به نفع دیگری 
کوتــاه نمی آیــد. چند مــاه از ایــن دو حادثه 
نگذشــته، یک تصویر جدید دیگراز چالش 
میــان راننــده و پلیس، ســومین ســناریوی 
هیجانی را ایــن بار در »کــرج« رقم می زند. 
در این فیلم، مردی روی کاپوت جلوی یک 
خودروی سمند، دراز کشیده و فریاد می زند 
که ظاهراً مأمور پلیس راهنمایی و رانندگی 
است! این فیلم هم شبیه فیلم های دیگر، 
از ســوی یک خــودروی عبوری گرفته شــده 
و صــدای سرنشــنیان داخــل خودرو نشــان 
می دهــد که راننده ظاهراً از عمــد این کار را 
انجــام داده و قصد نــدارد توقف کند! همه 
این اتفاقات البته امســال به تصویر کشیده 
شــده و از ســال های قبل، مستندات واقعی 
چندانی در دست نیست. پلیس هم اذعان 
دارد کــه تمرد و نافرمانی از دســتور پلیس، 
 در ایــن حــدی کــه امســال وجــود داشــته،
 در ســال های گذشته ســابقه نداشته است. 

سؤال بازهم ساده است. چرا؟!
ë اشد مجازات برای توهین به پلیس

اوایل شــهریور ماه امســال بــود که یک 
فیلــم، ســروصدایش آنقــدر بلند شــد که 
درچند ثانیه به کل کشور رسید و یک اتفاق 
ســاده را به یک حاشــیه بلند بــاا پیوند زد. 
ماجــرا ایــن بود، یــک راننــده لنگــرودی تا 
جایــی که می توانســت به جــان یک مأمور 
راهنمایــی و رانندگی افتاده بود و فحاشــی 
می کــرد. راننــده همان روز دســتگیر و بعد 
از چنــد مــاه برایش 7 ســال و نیم زنــدان و 
تبیعد به زاهدان بریده شــد. راننده خاطی 
شهرســتان بهارســتان هم ظاهراً هنــوز در 
بازداشــتگاه اســت و قــرار اســت بــه گفتــه 
پلیس بــا او شــدید ترین برخوردها صورت 
گیرد. سؤال این است اگر کسی عمداً با یک 
مأمور پلیس درگیر شــود، چــه مجازاتی در 

انتظارش خواهد بود؟
ســردار ســلیمان ملک زاده، جانشــین 
معاون حقوقی و امور پارلمانی ناجا با بیان 
اینکه در سال های گذشته هم اصل تمرد و 
نافرمانی وجود داشته، اما به شکل امسال 
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حمیده امینی فرد
خبرنگار

عبور قانون گریزان از چراغ قرمز  پلیس !
گزارش »ایران« از برخورد های رانندگان  با مأموران  راهنمایی و رانندگی 

برخوردقهری،قبحتخلفاتراازبینمیبرد

بـــرش

یلنا
ا

نبوده است، به »ایران« می گوید: اصل تمرد 
وجود داشته و به همین علت هم قانونگذار 
بــرای آن مجــازات تعریف و جــرم انگاری 
کرده اســت. من فکر می کنم که باید توجه 
مردم را به این نوع مجازات ها جلب کنیم. 
در ماده 607 قانون مجازات اسامی، تمرد 
در برابر مأمور دولتی هنگام مأموریت، جرم 
تلقی شــده و فرد خاطی اگر مســلح باشد، 
3سال و اگر نباشــد، یکسال حبس برایش 
در نظر گرفته شــده اســت. اگر این تمرد به 
ضــرب و جــرح و توهیــن و فحاشــی منجر 
شــود، جرم های جداگانه بــرای آن تعریف 
شده است. ماده 614 قانون نیز می گوید، اگر 
فردی عمداً ضرب و جرحی به دیگری وارد 
کند، تا 5 ســال حبس در انتظارش خواهد 
بود که این جدا از حکم دیه و قصاص است. 

این ماده قانونی البته شــامل مأمور پلیس 
هــم می شــود و اگر عمداً به کســی آســیب 
برســاند، مجــازات خواهد شــد. مــاده 609 
قانون هم برای توهین بــه مأموران دولتی 
بــدون ضــرب و جــرح، 6 مــاه حبــس و 74 
ضربه شاق پیش بینی کرده است. جالب 
اینکــه برخــی فکــر می کننــد اگــر درحالت 
مستی جرمی مرتکب شوند، مسئولیتی در 
قبال آن ندارنــد. درحالیکه قانونگذار برای 

آن، تشدید مجازات در نظرگرفته است.
به گفتــه وی، همــه مأمــوران پلیس در 
طول ســال آموزش هــای استانداردســازی 
رفتار می بیننــد و کاماً در نحــوه برخورد با 
مردم توجیه شده اند و اگر خطایی مرتکب 
شــوند در قواینن نیروهای مسلح هم برای 

آنها مجازات تعیین شده است.

سردار ملک زاده با بیان اینکه مأموران 
پلیــس، ضابطین قضایی هســتند و هیچ 
کــس حــق نــدارد در برابــر اجــرای قانون، 
گــردن کشــی کنــد، می گویــد: تمــرد در دو 
بخش از نظر قانونی دنبال می شــود، هم 
مأمــوری کــه شــاکی اســت و هم ســازمان 
پلیــس کــه مــورد توهیــن قــرار گرفتــه و 
اعتبــار و حیثیتش مخدوش شــده اســت. 
بنابرایــن هــر دو شــاکی و مدعــی پرونــده 
هســتند و حتــی اگــر یک نفر هم گذشــت 
کنــد، پرونــده مختومــه اعام نمی شــود. 
ادامــه می دهــد: شــبکه های معانــد  وی 
بشــدت به دنبال این هســتند تــا مقاومت 
و ایســتادگی در برابــر مأمــوران پلیــس را 
افزایش بدهند، شاید در این زمینه درحال 
برنامه ریزی باشند، به هرحال امسال این 

چهارمین موردی اســت که اطاع رســانی 
می شود.

رئیــس  خســروی،  احمــد  ســرهنگ 
اطاع رســانی ناجا نیز در ایــن زمینه با بیان 
اینکه امنیت یک فرایند اجتماعی اســت و 
همه مردم در حفظ آن باید نقش داشــته 
باشند، به »ایران« می گوید:پلیس باید قوی 
بــوده و اقتدار داشــته باشــد، دراین صورت 
امنیــت مردم بیشــتر خواهــد بود، چــرا که 
آنها حافظــان امنیت مردم هســتند. پس 
اگر به پلیس تعدی یا بی احترامی شود، کل 
امنیت شهر زیر سؤال می رود.من معتقدم 
که ما باید به تقویت نقش و جایگاه پلیس 
در جامعــه تأکیــد کنیم و اجــازه ندهیم که  
شــأن مأمــوران ما بــا برخی حرکت هــا زیر 

سؤال برود. 

نامهبطحاییبهرهبرمعظمانقاب
دربارهتبلیغاتمؤسساتکنکور

چندی پیش بــود که وزیر 
آموزش و پــرورش اعام 
کــرد  به دلیل پخش بازی 
فوتبال ژاپن و پرسپولیس در مدارس دخترانه 
توبیخ رسمی شده است. سیدمحمد بطحایی 
در ایــن بــاره گفــت: »یادتان هســت من گفتم 
هرکــدام از مدارســی کــه امکاناتــش را دارنــد 
فوتبال ژاپن و پرســپولیس را پخش کنند؟ من 

اجبــار نکردم. مــن پیش بینی نمی کردم اما موجی راه افتاد. باورتان می شــود 
به خاطر همین موضوع توبیخ شدم؟ 

مــن وقتی توبیخ شــدم خندیدم چون فکر کردم شــوخی می کننــد، اما توبیخ 
رســمی شدم! گفتند تو چه کاره ای که بگویی در مدرسه باید تلویزیون بگذارند 
و فوتبال را پخش کنند؟« این صحبت های وزیر با واکنش بســیاری در فضای 
مجازی مواجه شــد، بسیاری نوشتند مگر می شــود وزیر اختیارات ازم را برای 

ایجاد فضای شاد در مدرسه نداشته باشد.
البتــه از زمانــی که محمد بطحایــی روی کار آمــد از پیامدهــای مافیای کنکور 
در مــدارس گفــت. او حتــی اســتفاده از کتاب های کمک درســی را در مدارس 
ممنــوع کــرد و مشــق شــب دانش آمــوزان اول تــا ســوم را حــذف کرد. بــا این 
هدف که دســت مافیای ناشــران کتاب های کمک درســی را در مدارس کوتاه 
کند. ازســویی بطحایی می خواســت دانش آموزان پایه ابتدایی به جای حجم 

سنگین تکالیف بیشتربه شادی و کار های کودکانه بپردازند.
 وزیر آموزش و پرورش درباره حضور مافیای پرقدرت کنکور اعام کرد: »وقتی 
تبلیغات حجیم این مؤسســات خصوصی را می بینیم به نظر می رســد نوعی 
لجبازی وجود دارد و کتشــان را در آورده اند بــرای مبارزه با آموزش و پرورش. 
اعتــراف می کنــم هنــوز زورمــان بــه مؤسســات خصوصــی در دوره متوســطه 
نرســیده اســت و هنوز درآمدهای میلیاردی آنها از ِقَبل کنکور و دانش آموزان 

حاصل می شود.«
 او حاا در حســاب کاربری توئیتــرش از نامه محرمانه به رهبر معظم انقاب 
و وزیران دولت خبر می دهد؛ ســه نامه ای که درباره اضطراب زدایی از کودکان 
و بازگرداندن شــادی و نشــاط به مدارس و تبلیغات پرتعداد و ناســالم برخی 

مؤسسات در رسانه هاست. 
وزیــر آمــوزش و پرورش در قالب یک رشــته توئیت در صفحه شــخصی خود 
در توئیتــر عنوان کــرد: چندی پیش نامه ای را به محضــر رهبر معظم انقاب 
درخصوص تبلیغات پرتعداد و ناســالم برخی مؤسســات در رسانه ها نوشتم 
کــه مــورد لطف و نظر مســاعد ایشــان قرار گرفت و دســتورات مؤثــری در این 

خصوص صادر نمودند. 
از وزارت فرهنگ و ارشــاد اســامی و برادرم جناب دکتر صالحی خواسته ام تا 
صــدور مجوز برای کتب کمک درســی را منــوط به تأیید کارشناســان آموزش 
و پــرورش نمایــد. به برادر عزیــزم مهندس رحمانی وزیــر محترم صمت نیز 
اعام کردم که از نظر وزارت آموزش و پرورش تخصیص ارز دولتی و حمایتی 
برای کاغذ کتب کمک درســی هیچ توجیهی نــدارد و ارز مربوط صرف تأمین 
ســایر اقام شــود. درنامه ای به بــرادر عزیزم دکتر علی عســگری با اســتناد به 
نــص صریح قانون خواســته ام هرگونه تبلیغات در ایــن زمینه با مجوز وزارت 

آموزش و پرورش انجام پذیرد.
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رکورد زنی سینمای امریکا در گیشه

میزان فروش گیشــه ای در ســینمای امریــکا به بااترین 
رکورد خود در طول تاریخ رســید. بنا به گزارش  شــرکت 
و  تجزیــه  شــرکت های  بزرگ تریــن  از  یکــی  کام اســکور 
تحلیل رسانه های جهان، سه روز مانده تا شروع سال جدید میادی، تحلیل 
داده ها نشــان می دهد که ســینمای امریکا و در رأس آن امپراتوری هالیوود، 
کار خود در ســال ۲۰۱۸ را با رســیدن به رکورد فروش ۴۱.۷ میلیارد داری به 
پایــان خواهــد برد و این بهتریــن عملکرد صنعت ســینمای امریکا در طول 

تاریخ محسوب می شود.

آن سوی 
مرز

روز پر تب و تاب عاقه مندان موسیقی
مولــوی   گــروه  همــراه  بــه  بــود  قــرار 
روزهــای چهــارم، پنجم و ششــم دی 
در اصفهان به روی صحنه برود، اما با 
لغو کنســرت در روز چهارم، نگرانی ها 
از وضعیت سامتی شوالیه آواز ایران 
بــاا گرفت. لغــو کنســرت های دو روز 
دیگر نشانه هایی بود بر اینکه بیماری 
شــهرام ناظری را باید بســیار جدی تر 
از یــک ســرماخوردگی دانســت. ظهر 
روز پنجشــنبه بــود که روابــط عمومی 

ایســنا  بــا  گفت وگویــی  در  ناظری هــا 
اعــام کرد، قــرار بــوده اســتاد ناظری 
روز چهارشــنبه از بیمارستان مرخص 
شــود، اما به دلیل مساعد نبودن حال 
او دوران بســتری اش طوانی تر شــده 
اســت. دلیــل بســتری شــدن شــهرام 
اعــام  عفونــی  مشــکات  ناظــری 
شــد و ایــن خواننــده در گفت وگویــی 
اینســتاگرام منتشــر  کــه در  تصویــری 
ناراحتــی  ســرماخوردگی،  از  شــد 

عفونــی و چرکــی  در گلــو و ســینه اش 
گفــت. در شــرایطی کــه ایــن ویدئــو و 
اخبــار مخابره شــده از بیمارســتان در 
شــبکه های اجتماعی دست به دست 
می شد، ســعدی ناظری برادر شهرام 
ناظــری در گفت وگویی با مهر آخرین 
وضعیــت ســامتی بــرادرش را ایــن 
گونه تشریح کرد: »از چهار روز گذشته 
تا به امروز وضعیت جسمانی برادرم 
بهتر شــده و درجه تــب او کاهش پیدا 

کــرده اســت« امــا بــه گفتــه او، هنــوز 
مشــکل عفونــت ریــوی وجــود دارد و 
پزشــکان درتاشــند تــا هرچــه زودتــر 
ایــن مشــکل را برطرف کنند. ســعدی 
ناظــری اعام وضعیت نهایی اســتاد 
بــه بررســی آزمایش هــای  را  ناظــری 
روز جمعه موکــول کرد و گفت: »پس 
از انجــام ایــن آزمایش هــا، بــرادرم از 
بخش ســی ســی یو بــه بخــش عادی 
بیمارســتان انتقال داده خواهد شد.« 

در نهایــت حرف هــای پایانی ناظری 
بــود  امیدوارکننــده ای  پایانــی  نقطــه 
برای دوستداران اسطوه آواز حماسی 
ایــران: »خوشــبختانه بــا تاشــی کــه 

انجــام  بیمارســتان  پزشــکی  تیــم 
داده بــزودی مشــکل ریــوی نیز حل 

می شــود و اســتاد بار دیگــر می توانند 
بــه فعالیت هــای خود 

در عرصه موســیقی 
ادامه دهند.«

 دیکته شدن پاسخ سؤاات 
در گزارش های مردمی

ســعید نــوری آزاد تهیه کننــده »برای ایران« در پاســخ به 
اینکه آیا در برخی از گزارش های مردمی پاســخ ســؤاات 
به مردم داده می شــود به ایســنا گفت: »برخی رســانه ها 
اعــم از تصویــری و مکتوب برای اینکه بتوانند هدایت شــده و با جهت گیری 
جــواب خــود را بگیرنــد ایــن کار را می کننــد و گاهــی نیــز یک نفر کــه حاضر 
می شــود جلوی دوربین پاســخ بدهد بلد نیست حرف بزند. به همین دلیل 

مجبورند پاسخ را به او بدهند که البته این کارها از اساس اشتباه است«

آخرین خبر از وضعیت جسمانی مهدی هاشمی
مهــدی هاشــمی هنــگام بــازی در فیلــم »تگــزاس دو« دچــار مصدومیــت 
شــد. ایــن بازیگــر که همــراه با ســام درخشــانی و پژمــان جمشــیدی در این 
فیلــم حضور دارد در یک ســکانس هنــگام پایین آمدن از پله دچار آســیب 
دیدگی شــد. نورا هاشــمی دختر این بازیگر در گفت وگویی با ایلنا اعام کرد 

مصدومیت او جدی نیست.

معرفی گران ترین بازیگران سینمای ایران
علی سرتیپی، پخش کننده سینما که شامگاه چهارشنبه ۵ دی میهمان علی 
ضیــا در برنامه »فرمول یک« بود، در پاســخ به اینکه آیــا بازیگری داریم که 
۱ میلیارد تومان دســتمزد بگیرد، گفت: »بله چنین حدودهایی داریم. البته 
چند ســالی است بازیگران در فیلم ها شریک می شــوند و این طور نیست که 
یک میلیارد پرداخت نقدی به آنها داشته باشیم.« او همچنین درباره اینکه 
گران ترین بازیگران ســینمای ایران چه کســانی هســتند، گفت: »تعدادی از 
بازیگران هستند؛ رضا عطاران عزیز، حمید آقای فرخ نژاد، آقای گلزار قطعاً 

هستند.«

رویداد جالب تلویزیون برای اعام رابطه بازیگر زن و مرد
در یکی از قسمت های برنامه »خوش و بش« سحر ولدبیگی و نیما فاح دو 
بازیگــر تلویزیون دســتان یکدیگر را گرفتند که این موضــوع باعث زیرنویس 
شــدن تذکری در زیــر صفحه تلویزیون شــد مبنی بر اینکه ایــن دو در دنیای 

واقعی هم زن و شوهر هستند.

روی خـط 
خـــــــبر

امای پر غلط در درس خصوصی سازی تئاتر
»ایران« از تعطیلی تماشاخانه شهرزاد و چالش های پیش روی تماشاخانه های خصوصی گزارش می دهد

چنــد روز پیــش خبرگزاری هــا خبــر 
ابطال مجوز یکی از تماشاخانه های 
خصوصــی تهــران به نــام پردیــس 
کردنــد  منتشــر  را  شــهرزاد  تئاتــر 
روایت هــای  بــا  بســرعت  خبــر  و 
مختلف نقل محافل فرهنگی شــد. 
بــا وجــود خبرهــای ضــد و نقیضی 
که در فضای رســانه ای منتشــر شــد 
تماشــاخانه  ایــن  تعطیلــی  علــت 
پردیــس  نخســتین  به عنــوان  کــه 
خصوصــی تئاتــر کشــور، خردادماه 
ســال ۱۳۹۶ فعالیــت خــود را آغــاز 
هنرهــای  مرکــز  متوجــه  نــه  کــرده 
ارشــاد  و  فرهنــگ  وزارت  نمایشــی 
از  یکــی  ســوی  از  بلکــه  اســامی 
نهادهای نظارتی بــه مرکز هنرهای 
نمایشــی ارســال و اباغ شــده و این 
مرکز هم این حکم را به تماشاخانه 
اباغ کرده اســت. در تماس با مرکز 
هنرهای نمایشــی ابطال مجوز این 
تماشــاخانه تأییــد شــد و از پیگیری 
ایــن مرکز برای حل مشــکل ســخن 
به میــان آورده شــد. شــهرام کرمی 
بــا تأکیــد بــر ایــن نکتــه کــه توقیف 
دســتور  بــه  شــهرزاد  تماشــاخانه 
دادگســتری صورت گرفته می گوید: 
حکــم قضایــی دربــاره تماشــاخانه 
دادگســتری  طــرف  از  شــهرزاد 
صــادر شــده و فعالیتــش فعــًا بــه 
شــکل موقــت معلــق شــده اســت. 
مدیــر تماشــاخانه و مرکــز هنرهای 
نمایشی از سوی دایره حقوقی خود 
در تــاش بــرای رفــع ایــن مشــکل 
هســتند. از دیــد اداره کل هنرهــای 
نمایشــی، تعطیلی یک سالن اصًا 
مــا  و  نیســت  خوشــایندی  اتفــاق 
تاش داریم بزودی و در کوتاه ترین 
زمان مشــکل این ســالن حل شــود. 
در  نمایشــی  هنرهــای  مدیــرکل 
صحبت هایــش  از  دیگــری  بخــش 
می گویــد: مــا فقــط بــرای اجراهای 
نمایشــی در ســالن های خصوصــی 
دربــاره  و  می کنیــم  صــادر  مجــوز 
اماکــن  ایــن  فعالیت هــای  دیگــر 
نظیر دوره های آموزشــی، فضاهای 

کافی شــاپی و... نظارت هــا و اعطای 
مجــوز از ســوی نهادهــا و ارگان های 

مختلف صورت می  گیرد.
ë حمایت معنوی و لغزندگی تعابیر

مدیرروابــط  حســن زاده  محســن 
عمومی مرکز هنرهای نمایشی ارشاد 
نیــز در گفت و گو با »ایــران« خبرها و 
شــایعات تعطیلی چند تماشــاخانه 
دیگــر را بشــدت تکذیــب می کنــد و 
می گویــد: بحــث تعطیلــی تنهــا بــه 
تماشاخانه شــهرزاد مربوط می شود 
و باقــی اخبــاری کــه در محیط هــای 
کــذب  می شــود  شــنیده  غیررســمی 
محــض اســت. او دربــاره مراحــل و 
شــرایط اخذ مجــوز تماشــاخانه های 
خصوصــی نیــز می گویــد: مــا اصــوا 
خصوصــی  تماشــاخانه های  مجــوز 
آن  مراحــل  و  نمی کنیــم  صــادر  را 
پروســه ای دارد کــه مربــوط بــه ایــن 
هنرهــای  مرکــز  نمی شــود.  مرکــز 
نمایشــی تنهــا بــه اســتعام هایی که 
از مرکــز می شــود پاســخ می دهــد و 
افــراد را بــرای دریافــت مجــوز حائز 
صاحیــت می دانــد. جایــگاه مــا در 
ایــن حــوزه یــک جایــگاه نظارتــی و 
البتــه حمایتــی اســت. پــس مؤکــداً 
داشــته  توجــه  نکتــه  ایــن  بــه  بایــد 
باشــیم که ما در این پروســه دخالتی 
نداریــم. او اضافه کرد: اوایل مهرماه 
نیــز اخبــاری مبنــی بــر تعطیلــی دو 
تماشاخانه دیگر منتشر شد که بحث 
تعطیلــی ایــن تماشــاخانه ها نیــز به 
گفتــه حســن زاده بحثــی حقوقی بود 
کــه صاحبــان تماشــاخانه به عنــوان 
داشــتند.  خــود  موجــر  بــا  مســتأجر 
ورود  نحــوه  مــورد  در  حســن زاده 
مرکز هنرهای نمایشــی به مســائل و 
مشــکاتی که برای تماشــاخانه های 
خصوصــی ایجاد می شــود می گوید: 
همان طــور کــه گفتــه شــد مدیــرکل 
برحســب  نمایشــی  هنرهــای 
مســئولیت اخاقی خــود و نه وظیفه 
ســعی  مــواردی  چنیــن  در  ذاتــی، 
می کند بــا نگاهی حمایتــی به حل و 
فصل مسائل کمک کند و البته گاهی 
برخــی دوســتان مثــل همیــن مــورد 
تماشاخانه شهرزاد، خودشان باعث 
می شــوند  مســأله  شــدن  بغرنج تــر 

و از طرفــی بــه شــایعات بی اســاس 
هــم دامــن می زننــد. به هــر روی اگر 
چــه تعطیلی تئاتر شــهرزاد از ســوی 
امــا  اســت  شــده  ابــاغ  دادگســتری 
می تواند بهانه ای باشــد تا مروری به 
وضعیت تماشاخانه های خصوصی 
طــی ســال های اخیر که هنــر تئاتر در 
خصوصی ســازی  ســمت  بــه  کشــور 
پیــش رفتــه داشــته باشــیم و ببینیم 
طــی این مــدت چه کرده ایــم به کجا 
چالش هایــی  چــه  بــا  و  رســیده ایم 

روبه رو بوده ایم.
ë چالش مدام هنر و اقتصاد

تماشــاخانه های  از  یکــی  مدیــر 
دایلــی  بــه  کــه  تهــران  خصوصــی 
گــزارش  ایــن  نامــش در  نخواســت 
مســائل  دربــاره  شــود  آورده 
و  مراکــز  ایــن  کــه  مشــکاتی  و 
مؤسسه های خصوصی با آن دست 
به گریبان هســتند می گویــد: یکی از 
مســائلی که در زمینه حیات و ادامه 
فعالیت تماشاخانه های خصوصی 
شــرکت های  فقــدان  دارد  وجــود 
فرهنگــی  کار  کــه  اســت  اقتصــادی 
لــزوم  بــه  همــه  می دهنــد.  انجــام 
تماشــاخانه های خصوصــی  وجــود 
اذعــان دارنــد و نــکات مثبــت ایــن 

حضور را می شناســند و بر آن صحه 
می گذارنــد پــس حــرف زدن درباره 
مســائل بدیهی را باید کنار گذاشــت 
به مســائل ســاختاری و عــدم وجود 
در  اقتصــادی  مناســبت  بســترهای 
ایــن چهــره  ایــن زمینــه پرداخــت. 
فرهنگــی می گویــد: بحــث واگذاری 
امتیاز به سلبریتی ها یکی از مسائلی 
اســت کــه ایــن روزهــا بــا آن روبه رو 
هســتیم. مثًا چندی پیــش از منابع 
موثــق شــنیدم کــه یکــی از بازیگران 
تماشــاخانه  امتیــاز  نــام،  صاحــب 
باران را خریداری کرده اســت و قرار 
اســت ایــن تماشــاخانه بــا مدیریت 
ایشــان ادامه کار بدهد. پس ما وجه 
تماشــاخانه های  حمایتــی  پوشــش 
حضــور  بــه  تنهــا  را  خصوصــی 
و  کرده ایــم  معطــوف  ســلبریتی ها 
ایــن دامنه با حضــور آنها در صحنه 
نمایــش هــم منتهــی شــده اســت. 
امــا ایــن راه حــل نیســت. راه حــل 
همان طور که گفته شد لزوم تشکیل 
و احداث تماشــاخانه  هایی است که 
شــرکت هایی بــا تــوان مالی بــاا که 
عاقه منــد بــه کار فرهنگــی هســتند 
بــه دســت بگیرنــد. مشــکلی  را  کار 
که تماشــاخانه امــروز بــا آن به طور 

هســتند  گریبــان   بــه  دســت  جــدی 
بحث مالی اســت و همین مخاطره 
مشــکات  تــا  اســت  شــده  باعــث 
تماشــاخانه ها  ایــن  بــرای  بســیاری 
کــه  تماشــاخانه هایی  شــود.  ایجــاد 
شــکل  و  درآمــد  کســب  بــرای  اگــر 
ســلبریتی  نتواننــد  خــود  تبلیغاتــی 
مســأله ای  چنیــن  بــا  کننــد  جــذب 
محســن  بــود.  خواهنــد  روبــه رو 
عمومــی  روابــط  مدیــر  حســن زاده 
مرکز هنرهای نمایشی نیز در پاسخ 
بــه ســؤالی پیرامون آسیب شناســی 
تماشــاخانه های خصوصــی  بحــث 
به مســأله و مخاطره های اقتصادی 
ایــن تماشــاخانه ها اشــاره می کند و 
می گویــد: نــگاه ما اگر صرفــاً نگاهی 
فرهنگی باشــد باید برای آن برنامه 
داشــت و دولــت هــم در ایــن زمینه 
نباید حمایتش را زیر ســایه حرف ها 
و جمله هــای کلــی پنهــان کنــد. اگر 
ایــن  از  حرف هــا  و  جمله هــا  ایــن 
قالــب های  کلــی مبنی بــر حمایت 
معنــوی و... بیــرون بیایــد مدیــران 
تماشــاخانه ها نیــز تکلیــف خــود را 
روشــن تر می دانند و برایشــان محرز 
می شــود که تا چه میــزان می توانند 
روی نهادهای دیگر حســاب کنند یا 

اینکــه نه. تنها در این صورت اســت 
که تماشــاخانه ها به صورت شــفاف 
و  می  شناســند  را  خــود  اقتضائــات 
متوجــه می شــوند در چــه زمینــه و 
حوزه هایــی می تواننــد ورود کننــد و 

منابع مالی و... جذب کنند.
ë تاش فرهنگی و حمایت اقتصادی

رئیــس  چگینــی،  شــاهین 
صنفــی  انجمــن  مدیــره  هیــأت 
تماشــاخانه های ایران هم با اشــاره 
بــه مشــکاتی کــه تماشــاخانه های 
خصوصــی با آن دســت و پنجه نرم 
بیشــتر حــول مســائل و  و  می کننــد 
مشــکات مالی می چرخد می گوید: 
در  کــه  تماشــاخانه هایی  مــا  اگــر 
کشــورهای پیشــرفته دنیــا فعالیــت 
می کننــد را زیــر نظــر بگیریــم و بــه 
آنهــا  اقتصــادی  فرهنگــی  ســاختار 
توجــه کنیم و بعــد بیاییــم آنچه در 
کشــور مــا اتفــاق می افتــد را بــا آنها 
مقایســه کنیــم بــه نقــاط افتــراق و 
اختــاف بســیاری می رســیم. امروز 
کافی اســت از خودمان بپرســیم که 
انجــام  کشــورهای دیگــر چــه کاری 
می دهند که چراغ تئاترشــان کم سو 
و خاموش نشــود. امروز همه به این 
نقطه نظــر واقــف هســتند کــه تئاتــر 
در همه جــای دنیــا به عنــوان کاایی 
کــه  می شــود  محســوب  فرهنگــی 
مخاطبان خاص خود را دارد و اتفاقاً 
به همیــن دلیل کــه ســویه  فرهنگی 
آن بــر نگاه اقتصــادی اش می چربد 
و برتــری دارد بایــد بــه شــکلی ویژه 
حمایت شود. در بسیاری از کشورها 
دولت به صورت مشــخص و واضح 
وظیفه حمایت از این تماشاخانه ها 
را دارد و مراکز تئاتری هم وضعیتی 
را  می کننــد  معیشــت  آن  در  کــه 
می شناســند و در بســتری مشــخص 
در  مــی رود.  پیــش  مســائل  همــه 
شــهرداری های  دیگــر  کشــورهای 
اقتصــادی  و کمپانی هــای  محــات 
نیز به عنوان اسپانسر مالی از تئاترها 
حمایــت کننــد امــا در کشــور ما طی 
ســال های اخیر که بخش خصوصی 
بیشــتر  ســالن ها  تعــداد  و  فعال تــر 
شــده اصــًا ســازوکاری حمایتــی در 

این زمینه دیده نشده است.
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اجتماعی اعطا شــد. در ادامه این مراســم، با حضور آیدین آغداشــلو، جوایز 
پژوهش هــای برگزیــده حوزه تئاتر، در ســال ۹۶ بــه عباس بهارلو بــرای کتاب 
پژوهشــی »پیــش پرده و پیش پــرده خوانی در ایران« و ســامی صالحی ثابت 
بــرای کتاب»چگونه بهترین بازیگر جهان شــوم« اعطا شــد. همچنین جایزه 
بهترین ناشــر تئاتر در ســال ۹۶، با حضور لیلی گلســتان، به ژیا اســماعیلیان 
مدیر نشــر میان اهدا شــد. در این مراســم از محمد مهدی فرقانی نیز تقدیر 
شــد و لوح ویژه کمیســیون ملی یونسکو توسط حجت اه ایوبی به او اهدا شد. 
در ادامه از نمایش های برگزیده امســال با حضور اصغر فرهادی تقدیر شــد. 
رتبــه اول نمایش به نمایش های »بی پدر« و »این یک پیپ نیســت« محمد 
مســاوات رسید. اپرای عروســکی خیام از بهروز غریب پور و نمایش »فعل« از 
محمد رضایی راد نیز رتبه دوم را مشترکا از آن خود کردند. رتبه سوم مشترکاً 
به نمایش های »پســران تاریخ« اشکان خیل نژاد و »روز عقیم« حسین کیانی 
رســید. اصغر فرهادی در این مراســم نشــان عبدالحسین نوشــین را دریافت 
کــرد و گفــت: تأثیرگذارتریــن دوره زندگــی مــن تئاتر بــوده و مدیــون آن دوره 
هســتم. در بخــش برنامه هــای تلویزیونی مرتبط بــا تئاتر هم، بــا حضور اکبر 
عالمی برنامه های»چشــم شب روشن«، »شــب تئاتر« از قمیشی و در بخش 
برنامه های رادیویی از فرزانه صادقیان برای برنامه »اقتصاد حوالی فرهنگ« 
تقدیر شد. در این مراسم از مصطفی کوشکی مدیر تماشاخانه مستقل تهران 
به عنــوان تماشــاخانه خصوصی فعــال تقدیر شــد. همچنین بــا حضور رضا 
بابک، از محمد مســاوات سرپرســت گروه رادیکال ۱۴ قدردانی شد. در بخش 
رســانه نیز، امیر حسین ســیادت، ســبا حیدرخانی، محمد نجاری، ابوالقاسم 

قوام، سارا منصوری، سهیل صحرانورد و نرگس کیانی برگزیده شدند.

برگزیدگان جشن انجمن منتقدان تئاتر معرفی شدند

 اهدای نشان عبدالحسین نوشین 
به اصغر فرهادی

فرهنــگ

اکــران  دی(   ۷ )جمعــه  دیــروز  از 
در  اولــی«  و  جدید »اســتن  فیلــم 
امریــکای شــمالی، اروپــای غربــی و 
آســیای جنــوب شــرقی آغــاز شــد و 
ایــن در حالــی اســت کــه ایــن فیلم 
منظــر  از  و  هنــری  لحــاظ  بــه  هــم 
منتقــدان و هــم بــه لحــاظ گیشــه و 
دارد.  فراوانــی  امیدهــای  فــروش، 
»اســتن و اولــی« داســتان زندگــی و 
دســتاوردهای اســتن لــورل و اولیــور 
زوج  هــاردی(  و  لــورل  هــاردی) 
کمدین بسیار مشهور سینماست که 
حکومت شان بر پرده های نقره ای از 
اواخر دهه ۱۹۲۰ شروع شد و در دهه 
۱۹۳۰ به اوج خود رســید و اگرچه در 
ادامه قدری کم فروغ تر، اما تا اوایل 
دهه ۱۹5۰ ادامه یافت. در نهایت با 
مرگ شــان )در مقاطعی نزدیک به 
هم( در اواسط دهه ۱۹6۰ مرثیه  این 

زوج برای هنر هفتم ابدی شد.
به زعم بســیاری از منتقدان، فرو 
رفتــن در قالــب چنیــن زوجــی، آن 
هم بــا هماهنگی فوق العــاده ای که 
میان این دو کمدین وجود داشــت، 
کار بســیار ســختی اســت امــا ظاهراً 

»اســتیو کوگان« و »جان سی  رایلی« 
در فیلم »اســتن و اولی« توانسته اند 
از عهــده این کار برآینــد. حتی بنابر 
اخبــار رســیده، رایلــی بــا تجربــه به 
و  چــاق  هــاردی  قالــب  در  قــدری 
بــوده  موفــق  شــگفت زده  همــواره 
کــه کاندیدای جایــزه گولــدن گلوب 
بهترین هنرپیشه مرد غیردراماتیک 
هم شده است. البته این بدان معنا 
نیست که کوگان بریتانیایی در نقش 
لورل اغر و احمــق، با ناکامی قرین 
بــوده و او نیــز بازی بســیار خوبی در 

این فیلم ارائه داده است.

ë مردان ساده دل محبوب
این فیلم ابتدا در اواخر مهرماه در 
جشنواره بین المللی و معتبر لندن به 
نمایش درآمــد. کارگردانی  این فیلم 
را »جــان اس بــرد« برعهده داشــته و 
سناریوی آن را نیز »جف پاپ« نوشته 
و »لــوری رز« نیــز کار فیلمبــرداری را 
انجام داده اســت. شــرلی هندرسون، 
دنی هیوســتون، نینا اریانــدا، روفوس 
جونز و ســوزی کیــن نقش های عمده 
را در این فیلم بازی کرده اند، که البته 
همه چیز زیر ســایه سنگین دوکاراکتر 
اصلــی فیلــم گم شــده اســت. مــا در 
این فیلم شــاهدیم که چطور استنلی 

و اولیور بــا خصوصیات اخاقی کامًا 
 ۱۸۰ هیکل هایــی  البتــه  و  متضــاد 
درجــه متفــاوت بــا یکدیگــر، تبدیــل 
بــه زوجی در ســینمای کمدی شــدند 
و  کــه زوج هــای بعــدی چون»ابــوت 
کاســتلو« یــا »جــری لوییــس و دیــن 
مارتیــن« نیــز هرگــز به گرد پای شــان 
نرســیدند و برای ســایرین هم دســت 
نیافتنــی بــوده اســت. آنهــا موفقیت 

خــود را مثل چارلــی چاپلین، مدیون 
ســادگی و صفــا و صمیمیت شــان بــا 
از  مــردم  و  بودنــد  غریبــه  و  دوســت 
ته دل دوست شان می داشتند. احیاناً 
آشــنایی جف پاپ با اســتیو کوگان که 
پیش تــر در زمــان تهیــه فیلــم موفق 
»فیلومنــا« شــکل گرفتــه بــود، کمک 
کرده اســت تا ســناریوی بهتــری برای 
»اســتن و اولی« نگاشته شود، هرچند 

پــاپ در چنــد مصاحبــه  تأکیــد کرده، 
ایــن ســناریو را نــه به خاطــر ســایرین 
بلکــه بــا هــدف ارج گذاری بــر هاردی 
و  دل  ســاده  مــردان  لورلی)ایــن  و 
محبوب او( نوشته که از بچگی به آنها 

عاقه داشته است.
بــا  تــوأم  نوشــته های  براســاس 
نکته ســنجی وی و البته بــا مدیریت 
تصویر بــرداری  بــرد،  جــان اس 
داســتان زندگــی پرحادثه و شــیرین 
لــورل و هاردی از اواســط بهار ۲۰۱۷ 
در منطقــه وســت میدلنــد انگلیس 
آغاز شد و این کار به تماشاخانه اولد 
رپ در شــهر بیرمنگام و اســتودیوی 
وست اندون فیلم و شهر بریستول 

در جنوب انگلیس هم بسط یافت.

ë روزی چهار ساعت گریم
از ســختی کار دو هنرپیشه اصلی 
و بخصــوص جان ســی رایلی همین 
بــه  بــرای شــبیه تر شــدن  کــه  بــس 
کاراکترهای محوله هر روز 4 ســاعت 
گریم می شده اند و این کار از ساعت 
5 صبح شــروع می شــده است. این 
فیلــم کــه کمپانــی ســونی پیکچــرز 
امریــکا توزیع کننده اصلی آن اســت 
اما تهیه آن با استودیوهای اینترتین 
بــوده،  پیکچــرز  فیبــل  و  وان  منــت 

فیلــم  یــک  کارشناســان  دیــدگاه  از 
شــاخ و از بهترین آثــار زندگینامه ای 
ســال های  ظــرف  ســینما  هنــر  در 
اخیــر اســت و به نشــانه آن از ســوی 
بوســتون  فیلــم  منتقــدان  اتحادیــه 
امریــکا و همچنین مجمع منتقدین 
 5 مجموعــاً  کاندیــدای  ســن دیه گو 
جایزه شــده و جایــزه بهترین بازیگر 
از  ســی رایلی  جــان  توســط  را  مــرد 
دیــدگاه هــر دوی این نهادها کســب 
جوایــز  سلســله  در  و  اســت  کــرده 
ســینمای مســتقل بریتانیا نیز هفت 
کاندیدایــی به نــام »اســتن و اولــی« 

نوشته شده است.

ë بهترین برآورد
شــاید بهتریــن و آخریــن حــرف  
و  لــورل  اســتن  کــه  فیلمــی  دربــاره 
اولیــور هــاردی را بیــش از پیــش بــه 
نســل جوان در ســطح دنیــا معرفی 
و از نبوغ شــان پرده بــرداری می کند، 
نشــریه واریه تــی امریــکا بیــان کرده 
باشد که در توصیف آن آورده است: 
»ایــن یــک تجلیــل شایســته از یــک 
تیــم هنــری فوق العــاده و دو نابغه 
مردانــی  اســت.  کمــدی  ســینمای 
کــه مــردم را به ثــروت شــادی نائل 

ساختند و خود در فقر مردند.«

اکران پر سر و صدای فیلمی در تجلیل از لورل و هاردی، کمدین های دست نیافتنی

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

   افقي:

1 - سوغاتی شهر ار- سبد میوه
2-  سالم- فک

3-  عنصر نمکی- واحد سنجش- هر تکه غذا- بی ثمر
4-  رفاقت- شهر ساحلی استرالیا- امر از شستن
5-  دمای زیاد و سوزاننده- گرسنه نیست!- فقر

6-  محله قدیمی شمال تهران- بیماری قند- تجدد طلب
7-  نفس غنیمتی- پدربزرگ- درنده تیزپا- علم پزشکی

8-  اثر لرد بایرون
9-  حرف هشتم- برای تنفس ازم است- فصل- 31 سانت

10-  یاقوت- جای ورق زدن خاطرات- شک
11-  شهر مجسمه شیر سنگی- لوس- خردسال

12-  از اختاات نادر رشد نوزادان- نصف قیمت- سرکرده
13-  ماتم- متین- درای- مظهر اغری

14-  دلبر لطیف- آهسته
15-  رهـــا- بازیگـــر خانـــم »گرگ بـــازی« )روی پرده ســـینما( بـــه کارگردانی 

»سیروس مقدم«

 عمودي:

1-  بازیگر سریال »دلدادگان« که 
اخیراً پخش شد- بلند قد

2-  منظـــره- به جنبش درآمدن 
پرچم

ماهـــی-  پوســـتی-  جامـــه    -3
استوار- قبال

4-  الهـــه آب و دریـــا- جا دادن- 
مثل

5-  زاپـــاس- ظـــرف روســـیاه!- 
جاویدان

6-  ضمیـــر مفعولـــی- گردنده 
آسمانی- اشانتیون

کام  گوجـــه ای-  چاشـــنی    -7
پرسش- صدا- پشه

8-  اثری از آگاتا کریستی
9-  بگـــوی قرآنـــی - به معنـــی 
خراب و ضایع- عمارت - حرف 

پیروزی
حشـــره  مـــرض-  و  درد    -10

نیشدار- فر و شکوه
11-  نجات یافتن- قدم- طینت

12-  کجاســـت؟- پیشقدم برای 
کاری- طوطی سخنگو

13-  واژه بیزاری - ورزش خشن 
- یـــک تـــوپ پارچـــه - تصدیق 

فرنگی
و  ساســـانی  پادشـــاهان  از    -14
هخامنشـــی- شـــهری در استان 

فارس
15-  رونـــده- اثـــر دیدنی شـــهر 

»بستک« در هرمزگان

حل جدول ويژه شماره  6959

   افقي:
1 - مجازاً به شخصی گویند که در کارهای مختلف )معمواً فنی( وارد 

است- هدیه پولی در ایام نوروز
2-  وقار، کندی- عایق رطوبت یا حرارت

3-  هنوز شـــاد نشـــده!- مطابقت، ســـازگاری- اثر ماندگار اســـتاد شـــجریان در ماه مبارک 
رمضان- امر به شنیدن

4-  عقیده ها و اندیشه ها- کسی که تازه به مال و ثروت رسیده- شاه شاعرانه
5-  شهری در استان کرمان- کریم- مقابل زمینی

6-  چشم به اموال دیگران دارد- ایوان- اطراف
7- چهار من تبریز- لباس زمستانی- سرشک- ضمیر بی حضور

8-  بر والدین است که بکوشند زمان آن را برای فرزندان خود محدود کنند
9-  ضد هیچ- کبک کوهستان- اندیشه ها- تولد

10-  پایتخت طبیعت ایران- نوعی دوربین – خورشید
11-  مرکز تبت- پرش از مانع- درخشان و نورانی

12-  پسوند دال بر زمان- کلیسای پاریس- نمایان
13-  مخفف نگاه- نویسنده- اسب چاپار- ساز شاکی

14-  رسیدگی و کنترل- شهر قلعه ضحاک
15-  تنگه استراتژیک- پایه گذار سلسله صفوی

 عمودي:
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رونق يک سنت قديمی در کافه ها و قهوه خانه ها

آواز خیام در شب های بوشهر
محمد معصوميان

گزارش نويس

»تا کی غم آن خورم که دارم یا نه / وین 
عمر به خوشـــدلی گذارم یا نه« صدای 
غامرضـــا روی ریتم »نـــی جفتی« که 
مجید می نـــوازد و صدای دســـت های 
مردمی کـــه دورتادور در کافه ای وســـط 
بوشهر نشسته اند گره می خورد: »پرکن 
قدح بـــاده که معلومم نیســـت / کاین 
دم که فروبرم برآرم یا نه« ریتم ضرب 
مرتضـــی تندتر می شـــود. آقا بخشـــی، 
لنگ زنان وســـط مجلـــس راه می رود و 
مردم را تشـــویق به دست زدن می کند 
و »هـــی می کشـــد.« اســـتکان های کمر 
باریک چای غلیظ پر و خالی می شوند 
و کف دســـت ها از شدت تشـــویق قرمز 

شده اند.
اینجـــا مجلس خیام خوانی اســـت. 
ژانری در موســـیقی محلی که منحصر 
بـــه بوشـــهر اســـت. رســـمی قدیمی و 
محفلی که حاا با استقبال زیاد مردم، 
شب ها در کافه و قهوه خانه شهر بیشتر 
از همیشـــه دیـــده می شـــود. آنطـــور که 
محسن شـــریفیان آهنگســـاز می گوید: 
»در هیـــچ جـــای ایـــران نمی بینیـــد که 
اشعار خیام اینچنین در موسیقی فولک 
و محلی رخنه کرده باشد و مردم با آن 

خو گرفته باشند.«
ســـاعت 10 شب اســـت و قهوه خانه 
خلـــوت. اما آنطـــور که علـــی، صاحب 
قهوه خانـــه می گویـــد تـــا نیم ســـاعت 
دیگر مراسم شـــروع می شود. دورتادور 
صندلـــی چیده شـــده و جلـــوی 10 نفر 

زن و مـــردی کـــه زودتـــر آمده اند، چای 
غلیظی گذاشـــته اند. چند نفر با ســـام 
بلنـــدی وارد می شـــوند و می نشـــینند، 
چند رهگذر ســـاعت شـــروع مراســـم را 
می پرســـند و می روند و چند نفری هم 
گوشـــه قهوه خانه نشسته اند که معلوم 

است تماشاگر نیستند.
مجیـــد لطفی که نوازنـــده نی جفتی 
اســـت ســـام و علیـــک گرمـــی می کند 
و بـــا تعارف کنـــارش می نشـــینم. او که 
43ساله اســـت حاا 30 سالی است که 
نی جفتی می زند. مجید از گذشته هایی 
می گوید که این مراســـم در جشـــن ها و 
عروســـی  ها برپا بـــود و آخر مراســـم در 
جمـــع خودمانـــی فامیـــل و قدیمی ها 
نواخته می شـــد. از او راجع به آداب این 
مراســـم می پرســـم. می گوید: »این کار 
مســـلک خـــاص خـــودش را دارد و در 
همه مجالـــس دم آدم نمی گیـــرد. در 
واقع آدم های خـــاص و خاکی این هنر 
را می فهمند. در این کار کوچک نفسی و 
تواضع رایج اســـت و همه از روی عشق 
کار می کنند.« او که نواختن نی جفتی را 
از دایی مرحومش یاد گرفته، از روزهایی 
می گوید کـــه با دوچرخه خـــودش را به 
مراســـم مختلف و جشن ها می رسانده 
و بدون دســـتمزد ســـاز مـــی زده. مجید 
با پســـر جوانش بـــه قهوه خانـــه آمده. 
مرتضـــی هم نی جفتی، ضـــرب و عود 

می زند و می خواهد راه پدرش را برود.
 قهوه خانه کم کم شلوغ تر می شود و 
علی تا می شـــنود حرف از خیام خوانی 
اســـت، می آیـــد و کنار ما می نشـــیند. او 
که خـــودش خیام خوانـــی را خوب بلد 

اســـت می گوید: »بوشـــهری ها از قدیم 
خیام را دوست داشـــتند اما چند سالی 
اســـت که این کار خیلی رونـــق گرفته و 
همه جا صدای اشـــعار خیام می پیچد. 
اآن پنج ســـال اســـت که جوان ها رو به 
خیام خوانی آورده اند و در قهوه خانه ها 
دو  از  او  کـــرده.«  پیـــدا  رواج  کافه هـــا  و 
ســـبک مختلف در خیام خوانی بوشهر 
می گوید که یکی با فلوت است و دیگری 

با نی جفتی.
میکروفـــن و باند کوچکـــی روی میز 
می گذارنـــد و مجیـــد و مرتضـــی لطفی 
ســـازها را آماده می کنند. ســـینی بزرگ 
برنجی را روی میز می گذارند تا هرکس 
داخلـــش  مبلغـــی  دارد  دوســـت  کـــه 
بگذارد. مجید آویزهای رنگارنگ ســـاز 
را مرتـــب می کند و مرتضـــی آرام آرام 
روی ضرب می زند. صـــدای نی جفتی 
مانند موج دریا ســـرازیر می شـــود توی 
قهوه خانه. سرها از گوشی بیرون می آید 
و همـــه منتظرنـــد تا بخشـــی بـــرآورده 
که کنار مجید نشســـته شـــروع کند. هی 
می کشد و رها می کند: »من بی می ناب 
زیســـتن نتوانـــم / بی باده کشـــید بارتن 
نتوانم« انگار چیزی درون بخشـــی او را 
از جـــا بلند می کند و به وســـط مجلس 
می آورد. انگار دلـــش طاقت نمی آورد 
کسی دســـت نزند و خوشـــحال نباشد. 
لنگ لنگان می چرخد و به چشـــم همه 
نگاه می کند و با بااترین نقطه صدایش 
می خواند: »من بنده آن دمم که ساقی 
گوید...« همه با او می خوانند و دســـت 
می زننـــد. فرقی نمی کند پیـــر یا جوان، 
اینجا بایـــد دل به مجلـــس بدهی و به 

بوشهری ها  به دریا و سفرهای طوانی می رفتند و معلوم نبود دوباره 
به خانه برگردند یا نه. آنها باید از لحظات روی آب لذت می بردند و 

در لحظه زندگی می کردند و همین باعث می شده که از قدیم اشعار و 
تفکرات خیام را بپذیرند

نمی بینید که خیام این طور در موسیقی 
فولک آن رخنه کرده باشد و مردم با آن 
خو گرفته باشـــند. اما با بررســـی بافت 
ملودیک درمی یابیـــم که این ژانر نباید 

آنچنان قدمتی داشته باشد.«
او دلیـــل اســـتفاده از اشـــعار خیـــام 
و  بوشـــهر  اهالـــی  خـــاص  زندگـــی  را 
دریانـــوردی می داند: »بوشـــهری ها به 
دریـــا و ســـفرهای طوانـــی می رفتند و 
معلوم نبـــود دوباره به خانه برگردند یا 
نه. آنها باید از لحظـــات روی آب لذت 
می بردند و در لحظه زندگی می کردند 
و همیـــن باعث می شـــده کـــه از قدیم 
اشـــعار و تفکـــرات خیـــام را بپذیرند.« 
از او می پرســـم چـــه شـــده کـــه مـــردم 
در ســـال های اخیـــر ایـــن همه بـــه این 
سبک عاقه نشـــان داده اند؟ شریفیان 
می گویـــد: »مـــردم همیشـــه عاقه مند 
بوده انـــد. اگر بـــه آنها فرصـــت بدهیم 
به آیین های خود احتـــرام می گذارند و 
این ســـال ها در شـــهر این امکان ایجاد 
شـــده که در قهوه خانه هـــا و کافه ها این 
ســـبک اجرا شـــود.« او خیـــام خوانی را 
بـــه دو بخش کوچـــه بازاری و بخشـــی 
که با موســـیقی ســـنتی ایـــران مرزهای 
مشترکی دارد تقسیم می کند و می گوید 
از سبک های دیگر موســـیقی بوشهری 
ماننـــد یزله خوانـــی هـــم در ایـــن ژانـــر 

استفاده می شود.
مراســـم بـــا شـــور و حـــال خاصی تا 
یک ســـاعت ادامـــه پیدا می کنـــد و در 
آخر همه شاد و ســـرخوش قهوه خانه 
را تـــرک می کنند. جلـــوی در چند مرد 
جاافتاده مشـــغول حرف زدن هستند. 
وارد حرف شـــان می شـــوم و می فهمم 
که عاشـــق خیـــام خوانی هســـتند و به 
قول خودشان هر شب که بشود دورهم 
جمع شـــوند به یکـــی از قهـــوه خانه ها 
یا کافه هـــا می روند تا ســـاعتی با خیام 
خســـتگی درکننـــد. احمـــد کـــه تقریباً 
40ســـاله به نظـــر می رســـد، می گویـــد: 
»دلمـــان به همیـــن دورهمی و ســـاز و 
آواز خوش اســـت. دیگر تفریحی غیر از 
این نداریم. البته گاهی هم با زن و بچه 
می آییم. محیط خوب و ســـالمی است 

خدا را شکر.«

ران
   اي

س :
عک

از راست: غامرضا معصومی زاده و بخشی برآورده از خيام خوانان قديمی بوشهر 

دارد: »15 سالم بود می رفتم کنار استاد 
می نشســـتم و ضـــرب را با منقـــل گرم 
می کردم. آن موقع مثل اآن نبود ضرب 
را با پوست می ساختند. اینطوری شد که 
ما کم کـــم یاد گرفتیـــم. آن موقع ها در 
عروسی و جشن می خواندیم و هروقت 
خیام خوانی تمام می شد یعنی مجلس 
تمام شده.« بخشـــی که در اتوبوسرانی 
مشغول اســـت از »یزله« خوانی هایش 
می گوید و دعواهای پدرش که دوســـت 
نداشـــت دنبال خواندن بـــرود: »خدا را 
شکر بعد از این همه سال خواندن برای 
مردم، همه دوســـتمان دارند و برای ما 

احترام قائلند.«
محسن شریفیان هم خواننده است 
و هم نوازنده چند ساز محلی بوشهری. 
از او کـــه مؤســـس گروه لیان در بوشـــهر 
اســـت در مورد تاریخچه خیـــام خوانی 
می پرســـم. می گویـــد: »تاریخچه خیام 
خوانی به صورت روشن معلوم نیست؛ 
مثل همـــه ژانرهای موســـیقی. اما این 
یک ژانر منحصر بفـــرد از خیام خوانی 
اســـت. یعنی در هیچ جـــای دیگر ایران 

قول بوشهری ها رها کنی. میکروفن بین 
او و غامرضـــا معصومی زاده که هر دو 
مشغول گرم کردن مجلس هستند ردو 
بدل می شـــود. دو بیت بخشی، دوبیت 
غامرضـــا؛ پیرمردهایـــی که با اشـــعار 

خیام زندگی کرده اند.
غامرضا معصومی زاده 68 ســـاله 
اســـت بـــا صورتـــی آفتـــاب ســـوخته و 
عینک کائوچویی و سیگاری که از لبش 
مجالـــس،  در   47 ســـال  از  نمی افتـــد. 
خیام خوانی می کرده. او که بازنشســـته 
شیات اســـت تمام سال های زندگی را 
بـــه خواندن گذرانـــده و به قول خودش 
بـــرای همیـــن قلبـــش جـــوان مانـــده. 

معصومـــی زاده می گوید: »مردم که رد 
می شـــوند می پرســـند کی خیام خوانی 
زنـــده داریـــد؟ بعد بـــا شـــوق می آیند 
می نشینند و شاد می شوند. مردم واقعاً 
خیلی خسته و کسل هستند و دائم فکر 
و اســـترس دارند در این زندگی سخت 
مگر می شـــود ناراحت نبود؟ ولی هربار 
کـــه از مـــن می پرســـند، می گویـــم یک 
ساعتی که پیش مایی غم نخور! پیوسته 
دلت شاد و لبت خندان باد. این جمله 
را همیشـــه بـــه همه می گویم و ســـعی 
می کنم موقع خواندن دلشان را بدست 

بیاورم.«
تا به خودم می آیـــم می بینم گوش 

تا گوش قهوه خانه آدم نشســـته و دیگر 
از خلوتی ســـاعت 10 خبری نیســـت که 
نیســـت. بعضی ایســـتاده اند و بعضی 
تنگ هـــم روی صندلی ها نشســـته اند. 
لبخنـــد بـــه لـــب دارنـــد و آمده اند یک 
ســـاعتی بـــه چیزی فکـــر نکنند و شـــاد 
باشـــند. به اشـــعار خیام گـــوش کنند و 

صدای نی جفتی.
 بخشـــی برآورده 62 ســـاله اســـت و 
زنده دل، به قول خودش از 15 ســـالگی 
در مدرسه و اردوها می خوانده تا امروز. 
موهای یکدســـت سفید دارد و پاهایش 
به خاطـــر فلج اطفـــال کمـــی نامیزان 
شـــده اما تـــا بخواهید صـــدای میزانی 
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آیا سرمایه  داری شکست خورده است؟
مباحثه ای بین ارنس سامرز، سر پل کالیر و ادموند فلپس

مترجم:سیدامینموسویزاده

ــر اقتصادی«  ــ ــریه »تفک ــ ــد گزیده ای از مصاحبه نش ــ ــه پیش رو داری ــ گفت وگویی ک
ــت سرمایه داری« که در  ــ ــه اندیشمند است درباره »سرنوش ــ )ثوت  اکونومیکز( با س
ــامرز Lawrence H. Summers استاد  ــ ــد. ارنس س ــ ــته منتشر ش ــ شهریور ماه گذش
ــت و هفتمین رئیس دانشگاه هاروارد است. مدیریت  ــ دانشگاه چارلز الیوت و بیس
ــاوران اقتصادی ملی دولت باراک اوباما و معاونت وزارت خزانه داری ایاات  ــ مش
ــود دارد. ادموند فلپس  ــ ــی خ ــ ــل کلینتون را نیز در کارنامه سیاس ــ ــده دولت بی ــ متح
ــرمایه گرایی و جامعه«  ــ ــاد و مدیر »مرکز س ــ ــده نوبل اقتص ــ Edmund Phelpsدارن
ــتاد اقتصاد و سیاست  ــ ــر پل کالیر Sir Paul Collier اس ــ ــت. س ــ ــگاه کلمبیاس ــ دانش
ــت. این روزها که در  ــ ــفورد و مدیر مرکز رشد بین المللی اس ــ ــگاه آکس ــ عمومی دانش
ــکل گرفته و برخی تحلیلگران  ــ ــه و برخی از کشورهای اروپایی اعتراضاتی ش ــ فرانس
آن را به »سیاست های نظام سرمایه داری« نسبت می دهند، خواندن این مناظره 

شاید ما را به درک روشن تری از این جریان برساند.

   آیا سرمایه  داری اجتناب ناپذیر بود؟
ــا  ــ ــه م ــ ــم ک ــ ــان می کن ــ ــــن گم پـــل کالیـــر: م
ــرمایه داری سریع تر از  ــ خوشبخت بودیم که س
ذات خود اجتناب ناپذیر شد. مفهوم »جامعه« 
ــیار پیش از آنکه سرمایه  داری )آنطور که ما  ــ بس

درباره اش می اندیشیم( آغاز شود، سازماندهی 
ــــمال انگلستان  ــده بود. در شهرهایی در ش ــ ش
ــردم عادی  ــ ــتین بار در جهان م ــ که برای نخس
ــا و تجارتخانه ها  ــ ــتند از کار در کارخانه ه ــ توانس
 economies( ــــص ــــاس و تخص ــای مقی ــ و مزای

 )of specialisation & Economies of scale
بهره مند شوند..

از نظر من، ماهیت سرمایه  داری این است 
که تصمیم های اقتصادی غیرمتمرکز می تواند 
ــه در بازارهای  ــ ــود ک ــ ــــرکت هایی گرفته ش در ش
ــــاخت یافته با یکدیگر رقابت می کنند و این  س
ــد و افزایش  ــ ــــوی رش ــای ق ــ ــور انگیزه ه ــ در حض
بهره وری انجام می گیرد. این تنها نظام ماست 
که تاکنون به نظر می رسد در پیشبرد بهره مندی 
ــرمایه  داری یک  ــ عمومی موفق بوده است. س
ــامانه هدایت خودکار هم  ــ ــــت. س معجزه نیس
ندارد. در دوره هایی از ریل خارج می شود و باید 
به مسیر بازگردد که در اینجا سیاست عمومی 

ورود می کند.
   سرمایه  داری چیست؟

ــــک موضوع  ــوان ی ــ ادمونـــد فلپـــس: به عن
ــه من  ــ ــان آنچ ــ ــه می ــ ــــت ک ــــم اس ــــی مه تاریخ

ــده ام با آنچه که  ــ ــرمایه  داری تجاری« نامی ــ »س
می خواهم »سرمایه  داری نوین« بنامم، تمایز 
ــرمایه  داری تجاری  ــ بگذاریم. گمان می کنم س
ــــادی )900 تا 1200  ــــی 1500 تا 1800 می از حوال
خورشیدی( ، در بریتانیا، هلند، اسپانیا و برخی 
ــــتعمرات  ــای دیگر متداول بود؛ البته مس ــ جاه
ــــس از این، به  ــد. پ ــ ــــی از آن بودن ــکا بخش ــ امری
ــــی  ــین سیاس ــ ــــرفت های پیش لطف برخی پیش
ــده دوازده  ــ ــــت س ــه نخس ــ ــادی، در نیم ــ و اقتص
خورشیدی، بریتانیا توانست برای پیش الگوی 
ــا را در جای  ــ ــــن، همه آجره ــرمایه  داری نوی ــ س
ــان جنگ های  ــ ــــن در پای ــد که ای ــ ــود قرار ده ــ خ
ــیدی(   ــ ناپلئونی در حدود 1815 م )1194 خورش
ــکا در حدود  ــ ــه نظرم امری ــ ــیدی بود و ب ــ خورش
1830 م )1210خ( به این فهرست پیوست. در 
ــه را از قلم بیندازیم،  ــ این داستان نباید فرانس
ــــوت بریتانیا و  ــه ق ــ ــز نمونه ای ب ــ ــر چند هرگ ــ ه

ــای1860 تا 70 م )1240 تا  ــ امریکا نبود. در دهه ه
ــــت و همه چیز  ــان به این گروه پیوس ــ 50 خ(، آلم

پیچیده شد.
ــــی برای  ــرمایه داری نوین« نظام ــ ــاً »س ــ اساس
نوآوری های بومی بود، در حالی که »سرمایه داری 
ــــت. از همه مهمتر  تجاری« چندان نوآوری نداش
ــاری رخ داد،  ــ ــاید نوآوری هایی که در دوران تج ــ ش
در اساس کاربردهایی از کشفیات علمی خارج از 
ــه در مورد اقتصادهای  ــ نظام اقتصادی بود. آنچ
ــاً خاق  ــ ــه ذات ــ ــــت ک ــته بود این اس ــ ــــن برجس نوی
ــــت که  ــــاق آن چیزی اس ــورم از خ ــ ــد. منظ ــ بودن
ــرمایه داری نوین، حقیقتاً،  ــ شرکت کنندگان در س
ارائه دادند. آنان محصواتی تازه و روش هایی تازه 

را با بسامدی شگفت انگیز و هر روزه ارائه دادند.
ــــم  ــــده چهارده ــــت س ــه نخس ــ ــــن در نیم ای
ــورها این  ــ ــیدی اتفاق افتاد و برخی از کش ــ خورش
مسیر را دوباره پیمودند. مثًا برای ایاات متحده 
ــال های  1921 تا  ــ طی دوران میان دوجنگ بین س
ــا 1320خ( زمان خارق العاده ای  ــ 1941 م )1300 ت
داشت. دوباره همین اتفاق بین سال های 1755 
ــــپس  ــا 1975 م )1334 تا 1354خ(  رخ داد و س ــ ت

چیزهای نگران کننده شروع به رشد کردند.
   ســـرمایه داری بازار آزاد، برای جامعه چه منافع 

قابل توجهی داشت؟
ــــرفت  ارنس ســـامرز: تقریباً هیچ موتور پیش
ــــرفت های  ــدازه آزادی، بازار و پیش ــ ــانی به ان ــ انس
فناورانه مؤثر نبوده  است. امروزه مردم طوانی تر، 
ــارتر از صدسال پیش،  ــ ثروتمندتر، امن تر و سرش
ــال پیش و... زندگی می کنند. دلیل  ــ ــــت س دویس
ــور غیرقابل  ــ ــه به ط ــ ــــت ک ــرفتی اس ــ این امر پیش
ــــت.  ــده اس ــ انکاری با نظام بازارمحور آمیخته ش
ــــت که بازار نیازی به تکمیل،  این بدان معنا نیس
ــدارد و نیز اهمیت  ــ ــــزش ن ــــش، تنظیم و انگی پای
ــان  ــ بنیادین نهادهای غیربازار را که مهم ترین ش
خانواده است انکار نمی کنیم، اما به عنوان راهی 
برای سازماندهی تولید و توزیع کااها و خدمات 

جایگزینی واقعی برای بازار وجود ندارد.
   کلیدهای پیشبرد رشد اقتصادی چیست؟

ــوآوری و  ــ ــــامت، ن ارنس ســـامرز: آموزش، س
کارآفرینی هسته اصلی پیشرفت اقتصادی هستند. 
ــــت که تصور کنیم افراد بیمار پیشرفت  دشوار اس
سریع تری دارند. بدون آگاهی سخت است که در 
حالت پیشرفته اقتصاد جهانی امروز، تولید داشت. 
کشورهای موفق مانند شرکت های موفق آنهایی 

هستند که ابتکار و نوآوری را تشویق می کنند.
   آیا سرمایه داری شکست خورده است؟

ــــت خورده  ــرمایه داری شکس ــ پل کالیر: بله، س

ــــی در این  ــر چندان ــ ــــم اختاف نظ ــر نمی کن ــ و فک
ــرمایه داری اکنون  ــ ــد. س ــ ــته باش ــ مورد وجود داش
شکست خورده و پیشتر نیز شکست خورده بود. 
ــــهرهای  در دهه 1840 م )1210 خ( هنگامی که ش
ــتزارها پرداختند،  ــ ــــودی کش ــــی به ناب تازه صنعت
ــار از خط خارج  ــ ــرمایه داری به  طرزی فاجعه ب ــ س
ــــامت عمومی از هم پاشید و ما  ــد؛ چرا که س ــ ش
سیاست هایی نداشتیم که به عنوان مثال، منابع 
ــاب کارخانه ها حفظ کند.  ــ آب را از فاضاب و پس
ــیار  ــ ــــت های عمومی بس ــــط سیاس ــــن تنها توس ای
ــرمایه داری در دهه  1930  ــ ــات یافت. س ــ فعال نج
م  )1310خ( نیز دوباره با بیکاری جمعی شکست 
خورد و تنها با ظهور »اقتصاد کینزی« نجات یافت.
ــیوه ای متفاوت  ــ ــه ش ــ ــرمایه داری ب ــ ــروز س ــ ام
ــه 1980م )1360خ(   ــ ــورد. از ده ــ ــــت می خ شکس
ــده: یک  ــ ــان جامعه ما ایجاد ش ــ ــکافی تازه می ــ ش
ــتگی های در حال  ــ ــــکاف فضایی میان ابرانباش ش
ــــهرهای  ــا، لندن( و ش ــ ــورد بریتانی ــ ــار )در م ــ انفج
ــه  ــ ــفیلد ک ــ ــد ش ــ ــــت خورده )مانن ــتانی شکس ــ اس
ــاله آن تنها طی چند  ــ ــواد هفتصد س ــ صنعت ف
ــید(.  ــ ــال در دهه 1980 م )1360 خ(  از هم پاش ــ س
ــازه ای  ــ ــــی ت ــــکاف طبقات ــــن دارای ش ــا همچنی ــ م
ــــگاهی  ــگان دانش ــ ــان دانش آموخت ــ ــده ایم می ــ ش
ــتند که در  ــ ــناختی هس ــ ــه دارای مهارت های ش ــ ک
اقتصاد امروز یک ارزش است و کارگران یدی که 
مهارت های غیرشناختی دارند و از ارزش کمتری 
برخوردارند. این دو شکاف، میان ماهر و غیرماهر 
و میان پایتخت و شهرستان، به مدت چهار دهه 
ناپرداخته باقی مانده و بیشتر و بیشتر مشکل ساز 

می شود.
   مشکات کلیدی سرمایه داری نوین کدامند؟

ــــرفت های  ادموند فلپس: گمان می کنم پیش
ــا  ــ ــا ب ــ ــر م ــ ــود دارد. اگ ــ ــده ای وج ــ ــیار نگران کنن ــ بس
ــروع کنیم، ما موج عظیم  ــ ــــی ش جمعیت شناس
ــال آینده شاهد خواهیم  ــ ــتگی را در 10 س ــ بازنشس
ــوری با  ــ ــــش از پیش کش ــده بی ــ ــود. ایاات متح ــ ب
ــراد در حال  ــ ــــن اف ــد بود. ای ــ ــــت پیر خواه جمعی
ــتگی و مزایای پزشکی  ــ برنامه ریزی برای بازنشس
ــان را از  ــ ــتند. بیش از آن، آنها خدمات کارش ــ هس
ــــن با موج تازه ای  ــاد خارج خواهند کرد و ای ــ اقتص
ــود. سرمایه می رود تا  ــ از جوانان جایگزین نمی ش
ــــودش را با نیروی کار کمتر تطبیق دهد. از این  خ
رو، نگرانم که فعالیت سرمایه گذاری کسب وکار 
ــال آینده از اکنون ضعیف تر شود؛ و ضعف  ــ 10 س
ــــن رو،  ــــت. از ای ــــدی از آن اس ــــی پیش درآم فعل
ــه 2020 م )1400 خ(  زمان خوبی برای  ــ ــــل ده اوای

سرمایه داری نخواهد بود.

ــاز دهه  ــ ــــت. از آغ ــوآوری اس ــ ــورد بعدی ن ــ م
در  ــــی  فاحش ــــرعت  س ــــت  اف   )1350( 1970م 
ــــن را  ــان ای ــ ــد. اقتصاددان ــ ــاد ش ــ ــره ور ی ایج ــ به
ــاره اش  ــ درب ــادی  ــ زی ــای  ــ چیزه و  ــتند  ــ می دانس
ــر دهه  ــ ــراً در اواخ ــ ــه اخی ــ ــان ک ــ ــتند. همچن ــ نوش
ــــدم که کاهش سرعت  1990 )1370( متوجه ش
ــده است.  ــ بهره وری به افزایش بیکاری منجر ش
من تا آن زمان گمان می کردم که این فقط یک 
ــــی مردم کوته فکر  ــــت و فقط برخ اقتصاد بد اس
ــــد خروجی تولید  تراز فعالیت اقتصادی را از رش
ــدا می کنند. اما  ــ ــــی از فعالیت اقتصادی ج ناش
ــــت فکر  ــد که مردم کف خیابان درس ــ معلوم ش
ــیار  ــ ــتباه بودم. پیوند بس ــ ــد و من در اش ــ می کردن
ــره وری وجود  ــ ــد به ــ نزدیکی میان بیکاری و رش
ــره وری در اروپا  ــ ــدا کاهش عظیم به ــ دارد. در ابت
حاکی از این واقعیت بود که نرخ بیکاری آلمان 
ــا 1973م )1339 تا 1352(،  ــ ــــدود 1339  ت از ح
0.8 درصد افزوده شده است؛ افزایش چشمگیر 
بیکاری. پس چرا بهره وری کاهش می یابد؟ من 
ــــی در نرخ  ــــقوط اساس ــان می کنم که یک س ــ گم

نوآوری در اقتصاد داشته ایم.
ــــی  ــــم، رویاباف ــــی نپرداخته ای ــدازه کاف ــ ــه ان ــ ب
ــام امور را  ــ ــد برای انج ــ ــــم و راه های جدی نکرده ای
ــه زیر این  ــ ــــطح ب ــور نکرده ایم. اگر ما یک س ــ تص
ــــت آن نگاه کنیم، خواهیم دید که  برویم و به عل
ــــزرگ از کوتاه مدت گرایی به جان نظام  میزانی ب
افتاده است. مدیران اجرایی به طور مرتب زندگی 
ــیدن به اهداف درآمد سه  ماهه  ــ خود را وقف رس
ــان زیادی برای پرداختن به  ــ بعدی می کنند و زم
ــائل  مبهم  ــ آینده میان مدت ندارند. این امر، مس

زیادی ایجاد می کند.
ــیار  ــ ــد که بس ــ ــر بگیری ــ ــیلیکون ولی را در نظ ــ س
مشهور و تحسین برانگیز است. چرا این بنگاه های 
سرمایه گذاری خطرپذیر در سراسر جهان تکثیر 
ــد نکردند؟ شما تعداد بسیار بسیار  ــ نشدند و رش
ــر دارید  ــ ــرمایه گذاری خطرپذی ــ ــگاه س ــ ــــی بن اندک
ــا دیگر مکان ها  ــ ــانگهای ی ــ ــه تمایل دارند در ش ــ ک
ــرمایه گذاری  ــ ــــما یک انفجار در س کار کنند، اما ش
ــــش های نگران کننده  ــر ندیده اید. پرس ــ خطرپذی
ــــی اقتصادهای نوین  ــاره پویاشناس ــ ــیاری درب ــ بس
ــان وجود  ــ ــه و آلم ــ ــد بریتانیا، امریکا، فرانس ــ مانن
ــته ایم. اما  ــ ــا البته انقاب اینترنت را داش ــ دارد. م
این فقط بخش بسیار کوچکی از اقتصاد بود. من 
نگران هستم که بسیاری از این نوآوری ها چندان 
ــــغلی هم ایجاد  ــد و آنجا که ش ــ ــاز نباش ــ شغل س
می شود، این مشاغل خیلی بهتر توسط کارگران 

چینی انجام می شود.

ادموندفلپس سرپلکالیر ارنسسامرز
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علی شکوری راد
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 محبیان در ارزیابی از تأثیرها 
و تبعات اعتراضات دی 96

 سال بیست وچهارم   شماره 6960   شنبه  8 دی 1397

کمتر کســی انتظار داشــت اعتراض هــای خیابانی، 
هفته نخســت دی مــاه درســت از همــان روزهایی 
شــروع شــود کــه اعتراض هــای خیابانــی ســال 88 
تمام شــده بود؛ اما در همــان روزهایی که نهادهای 
ذیربط می رفتند سالگرد نهم دی را گرامی بدارند، 
جرقه ای در مشــهد زده شــد و بافاصله 100 شهر را 
درگیــر خود کرد. پنجشــنبه ســاعت 10 صبح هفتم 
دی ماه ســال گذشته بود که شــماری از مشهدی ها 
به دنبــال فراخــوان نــه چنــدان نــام و نشــان داری 
در میــدان شــهدا جمــع شــدند. عنــوان تجمع »نه 
بــه گرانــی« بــود و آن گونــه کــه از فحــوای فراخوان 
بر می آمد، علیه دولت. طرح شعارهای ضد دولت 
و ضــد رئیــس جمهــوری در ابتــدای تجمــع آنقدر 
غلیــظ بــود که فردی چــون حمید رســایی نماینده 
ســابق مجلس و مدیر مســئول هفته نامه »9 دی« 
شــعف زده در توئیتــی نوشــت: »روزگار عجیبیــه! 
آقای روحانی و رسانه های اقماریش که تمام هم و 
غمشون برگزاری کنســرت خصوصاً در مشهد بود، 
حاا که تعدادی از مردم مشهد در اعتراض به وضع 
موجود به خیابون ریختن و دســته جمعی کنسرت 
مــرگ بر روحانــی رو اجرا کــردن، چــرا عصبانین و 

این مردم رو سانســور می کنن؟!« اما »مرگ بر« ها 
اگرچه از رأس مجموعه دولت شروع شد اما خیلی 
زود از رئیــس جمهوری عبور کرد و آن گونه شــد که 
اســحاق جهانگیری معــاون اول رئیــس جمهوری 
ســاعتی بعد از تظاهرات مشــهد پیش بینــی کرده 
بود:»کســانی کــه بانی این قضایا در کشــور هســتند 
دود آن به چشــم خودشــان خواهد رفت؛ آنها فکر 
می کنند که با این کار به دولت آســیب می زنند؛ اما 
وقتی جریــان اجتماعی راه افتاد و حرکت سیاســی 
در خیابان اتفاق افتاد حتماً کســانی که آن را شروع 
پایــان آن  کنترل کننــده  و  ادامــه دهنــده  کرده انــد 
نخواهنــد بود و دیگران بر آن جریان ســوار خواهند 
شــد.« ابتدا شهرهای اطراف مشهد و زیر مجموعه 
خراسان رضوی به اعتراض ها پیوستند و بعد ظرف 
72 ســاعت کمتر اســتانی از این تظاهــرات مصون 
مانــد. تظاهراتــی که جــان کامــش »اعتــراض« و 
»نارضایتی« بود اما نه لیدری داشــت؛ نه خواســته 
روشــن و مشــخصی و نــه حتــی شــعاری واحــد یــا 
حتی نزدیک به هم. ســاعتی درباره »غزه و لبنان« 
شــعارداده می شود؛ســاعتی دربــاره »رضــا شــاه«؛ 
ساعتی درباره روحانیون؛ ساعتی درباره مسئوان و 

ساعتی درباره نظام. همه شعارها اما تند و رادیکال 
بود و از شعارها تند تر، خشونتی بود که در خیابان ها 
شعله می کشید. از حمله به پاسگاه پلیس گرفته تا 
حمله به یک حوزه علمیه و تیراندازی. شیشه های 
بانک هــا و مغازه ها بود که پایین می آمد؛ســطل ها 
ی زباله در خیابان به آتش کشــیده می شد و در این 
میان دو کانال تلگرامی هم آتش بیار معرکه بودند 
و به معترضان آدرس می دادند که فان ساعت در 

فان جا جمع شوید.
اعتراض های دی ماه ســال گذشته اگر چه مصداق 
همان تب تندی بود که خیلی زود به عرق نشســت 
و یک هفته بیشتر طول نکشید، اما حاوی نکاتی بود 
کــه زنگ های خطر را برای دســتگاه های اطاعاتی، 
امنیتی و سیاســی به صــدا در آورد.اگرچــه ابتدا این 
تلقــی بود که تفاوت تظاهرات اخیر با اعتراض های 
ســال 88 غیــر سیاســی بــودن مطالبات، نداشــتن 
لیــدر و رهبری و شــبانه بــودن اعتراض ها اســت اما 
دریافته های بعدی دســتگاه های امنیتی و انتظامی 
اطاعــات تــازه ای دربــاره ســن و ســال معترضــان 
همچنین گستردگی اعتراض ها داشت. اینکه عموم 
شــرکت کنندگان در اعتراض های سال گذشته کمتر 

از 25 ســال داشــتند و اینکــه فقــط نزدیــک 150 
دانش آمــوز در آن چنــد روز بازداشــت شــدند، 
ســرفصل های جدیــدی بــه روی متولیــان امــر 
گشــود. اینکــه چــرا دانش آموزانــی که بــه لحاظ 
صغر ســنی هنوز حــق رانندگــی در خیابان ها را 
ندارنــد، به خیابان ها می آینــد و کار تا آنجا پیش 
مــی رود کــه دو دانش آمــوز نیز کشــته می شــود. 
موضــوع محل تأمل دیگر، ســرایت اعتراض به 
شــهرهای کوچکی بــود که عمــوم ایرانیان حتی 
نام شــان را نشــنیده بودند و این با آنچه در سال 
88 رخ داده بود تفاوت زیادی داشت. چه شریان 
اصلی اعتراض های سال 88 خیابان های تهران 
بــود امــا در اعتراض های دی ماه ســال گذشــته، 
تهــران خیلی دیر و خیلی محدود شــاهد برخی 
تجمعــات کوچــک و چند صد نفــره بود.همین 
مؤلفه ها بود که ســبب شــد این گــزاره به صورت 
جــدی مطرح شــود کــه برخــاف اعتراض های 
»سیاســی« ســال 88؛ اعتراض هــای دی ماه 96 
»اجتماعی« بود؛ هر چند که به اعتقاد ناظران در 
آغاز اعتراض ها می شــد رد پای حمایت نسبی و 
البته سیاسی مخالفان را دید اما همین طیف نیز 

خیلی زود پا پس کشیدند.
کــه  همچنــان  داد  نشــان  بعــدی  هفته هــای 
و  »نارضایتــی«  اســت«،  یتیــم  »شکســت، 
»اعتراض« هم دو مقوله ای اســت که کمتر فرد 
و نهادی تمایل دارد مســئولیتش را بپذیرد؛ این 
گونه شــد که عده ای کوشیدند به اعتبار آنچه در 
دقایق ابتدایی تظاهرات مشهد گذشت، دولت 
را متهــم اصلــی اعتراض هــا و نارضایتی مردم 
بدانند و عده ای هم »تلگرام« را مقصر دانستند.

مجمــوع موضع گیری هایی که ســبب شــد وزیر 
کشور هشدار دهد که از حوادث عبرت نگرفتیم.

او در گفت و گــوی مفصلــی کــه با روزنامــه ایران 
داشــت، نتیجــه ســاعت ها تحقیــق و دریافــت 
گزارش از نیروهای امنیتی، اطاعاتی، انتظامی 
و میدانــی را ایــن گونــه خاصــه کرد کــه تفاوت 
نسل ها و تفاوت سبک زندگی و وجود نارضایتی 
از هر کــس و هر چیز، شــیرازه اعتراض های دی 
مــاه بود. حال ســؤال اینجاســت با گذشــت یک 
سال از این حوادث، برای تفاوت نسل ها، تفاوت 
ســبک زندگی و وجود نارضایتی از هر کس و هر 

چیز چه کرده ایم؟

علی رضایی 

نظام حق اعتراض را به 
رسمیت شناخته است

 تحلیل تقی آزاد ارمکی از جامعه ایران 
یک سال بعد از اعتراضات دی ماه

مردم زندگی بهتر 
می خواهند نه تغییر نظام

 در 
صفحات 

دیگر

درسهاوعبرتها

ســریع  گســترش 
مـــــاه  دی  اعتراضــات 
در  گذشــته  ســــال 
مختلــف،  شـــــهرهای 
همراســـتایی  حـــــاصل 
بخشـــــی از اصولگرایان 
مختلــف  طیف هــای  و 
از برانــدازان در ضدیت 
بــا دولــت از یــک ســو و 
انفعــال اصاح طلبان در حمایت از دولت 

از سویی دیگر بود. 
اصولگرایانــی کــه از ابتــدا مخالــف دولت 
بودنــد؛ با توجــه به گســترش نارضایتی ها 
از دولــت در بیــن مــردم، فرصــت را برای 
شــکل دهی اعتراضات خیابانی مناســب 
تشــخیص داده بودند و طیف برانداز که از 
اساس با نظام جمهوری اسامی ضدیت 
داشت، فرصت را غنیمت شمرد و بر موج 

اعتراضات سوارشد.
 از سوی دیگر اصاح طلبان که در انتخابات 
هفــت مــاه قبــل از روحانی حمایــت کرده 
بودنــد نســبت به آنچه که بــی توجهی وی 
به وعده های انتخاباتی خوانده شد منتقد 
شــدند.  در حقیقــت ســخنان و وعده های 
رئیــس جمهــوری در انتخابــات موجــی از 
امید ایجاد کرده بود که در برخورد با موانع 
ســخت و  بــه تعبیــری  کوتاهــی دولت در 
حفــظ آن انفعــال هایــی را در میان برخی 

حامیان ایجاد کرد.
شــعارهای  بــا  کــه  خیابانــی   اعتراضــات 
معیشــتی و علیــه گرانــی راه اندازی شــده 
بــود موجــب همدلــی گســترده مــردم بــا 
جملــه  از  دولــت  حامیــان  انفعــال  و  آن 
معتــدل  اصولگرایــان  و  اصاح طلبــان 
شــد و ایــن موضــوع زمانــی شــدت گرفت 
که،شــعارها علیه ایــن دو جناح نیــز از دل 
تظاهرات شنیده شد و در فضای مجازی و 

رسانه های خارجی بازتاب گسترده یافت.
 طیف های مختلف برانداز که از این رخداد 
ناگهانــی بــه وجــد آمــده بودند، بســرعت 
ســوار موج اعتراضات شــدند و با اطمینان 
اعــام خــروج  بــا  از تشــدید تحریم هــا - 
از برجــام - و بحــران اقتصــادی  ترامــپ 
پیش روی کشــور، وعده سقوط و فروپاشی 
نظام جمهوری اسامی را به حامیان خود 

دادند.
 طیف برانداز که در حاشیه امن اعتراضات 
اصولگرایانــه بــه دولت، مجــال حضور در 
اعتراضــات را یافته بــود، اگرچه از فرصت 
پیــش آمــده حداکثــر بهره بــرداری را کــرد 
امــا به دلیل فقدان درک روشــن از جامعه 
و مــردم بــه اعتراضات دامــن زد و آن را به 
ســمت خشونت ســوق داد و با ذوق زدگی 
فراوان ســقوط و فروپاشی نظام را در آینده 

نزدیک وعده داد.
 با نپیوستن مردم به فرآیند خشونت و خالی 
شدن اطراف طیف برانداز که حاا میداندار 
اعتراضــات شــده بودنــد، آن حرکت هــا و 
اعتراض هــا بســرعت فــرو نشســت و مهار 
شــد. این بار این حامیان طیف برانداز دل 
بســته به سقوط و فروپاشی نظام بودند که 
بسرعت ســرخورده و مأیوس شــدند. این 
ســرخوردگی و ناامیدی پس از بی حاصلی 
فراخوان بــرای اعتراضات خیابانی مجدد 
در تیرماه به ســرخوردگی بیشتر این طیف 

و انفعال آنان انجامید.
 اینک برای همگان روشــن شــده اســت که 
طیف هــای برانداز اعم از ســلطنت طلب، 
مجاهدین خلق و نیز دموکراسی خواهانی 
کــه چشــم بــه حمایــت و اقــدام بیگانگان 
دوخته انــد، هیــچ افقی را پیــش روی ملت 
نمی گشــایند و قــادر بــه ایجــاد هیچگونــه 
تحول معیشتی به نفع مردم نیستند و تنها 
راهی که پیش پای مردم اســت، همان راه 
اصاحات اســت که اگر چه با موانع بســیار 
مواجه است، اما مسیر آن همچنان گشوده 
و قابل پیمودن است. تنها در این راه است 
که مردم یکدیگــر را می یابند و به بودن در 

کنار یکدیگر دلگرم می شوند.
 حوادث دی ماه سال گذشته به تجربه های 
تاریخــی ملت ایــران افزود و نشــان داد که 
مــردم اگرچــه مطالبه گرنــد و اعتراضــات 
جــدی به نحوه اداره کشــور دارند؛ اما کامًا 
آگاه هستند که راه رسیدن به این مطالبات 

خشونت ورزی و رفتار انقابی نیست.
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» ایران« ریشه ها و پیامدهای اعتراضات دی ماه را بررسی می کند

درسهاوعبرتها

 این اعتراض ساعتی بعد به دیگر 
شهرهای خراســان رضوی از جمله 
نیشابور، مشــهد و کاشمر کشیده 

شد.

 بعد از انتشــار فراخوان تجمع 
موســوم به »نه به گرانی« ساعت 
10 صبح عده ای در میدان شهدای 

مشهد تجمع کردند.

  سپاه پاسداران در بیانیه ای به مناسبت 
ســالگرد »9 دی« اعام کرد: عــده ای در 

آرزوی فتنه آفرینی های جدید هستند.
  دامن اعتراضات به تهران رسید و 
چند تن از معترضان بازداشت شدند.
  معترضان در دورود به ســوی 

فرمانداری هجوم بردند.

  در دیگــر شــهرهای ایران از 
تبریز،  شــیراز،  اصفهــان،  جمله 
اصفهان، ســاری، همدان،  رشت، 
قوچــان،  بجنــورد،  قائمشــهر، 
نیز  خرم آباد  و  کرمانشاه  سبزوار، 

تجمعات اعتراضی برگزار شد.

 اوضاع در شهرهای بزرگ مانند 
تهران و اصفهان آرام شد.

 شمار بازداشت شدگان افزایش 
یافت.

 صدا و ســیما اعــام کــرد عاوه 
در  نفــر   6 شــدن  کشــته  بــر 
درگیری های قهدریجان، یک نفر در 
خمینی شهرکشته شد و یک پاسدار 
در کهریزسنگ نجف آباد و یک مأمور 
نیروی انتظامی در نزدیکی نجف آباد 

به شهادت رسیدند.

  اینســتاگرام کــه بــه همراه 
تلگرام از روزهای نخســت شروع 
تجمعات اعتراضی فیلتر شده بود 
از بعد ازظهر روز پنجشــنبه رفع 

فیلتر شد.

  در شــهرهای مختلف ایران نظیر 
مشــهد، اصفهــان، زابل، شــیراز، 
شاهین شــهر، فاورجــان، اردبیل، 
بیرجند، چالوس و بابل در اعتراض به 
تجمعات غیرقانونی، راهپیمایی برگزار 
شــد و عمًا پرونده تجمعات خیابانی 
بسته شد و اعتراضات فروکش کرد.

 نماینــده ایران در ســازمان ملل با 
ارسال نامه ای به شورای امنیت سازمان 
ملــل متحــد موضع گیری هــای رئیس 
جمهوری امریکا در قبال اعتراضات اخیر 
ایران را ناقض حقوق بین الملل دانست 
و ایــاات متحده را بــه دخالت در امور 

داخلی کشور خود متهم کرد.

 تجمعــات به شــهرهای مایر، 
نوشهر، گوهردشت و آمل محدود 

شد.
 مردم در شــهرهای مختلف در 
اعتراض بــه تجمعات غیرقانونی و 

آشوب ها، راهپیمایی کردند.

   آغــاز راهپیمایــی مــردم در 
شــهرهای مختلــف در محکومیت 

تجمع های خیابانی.
   فرماندار دورود اعام کرد طبق 
آمار رســمی چهار نفــر در حوادث 
اخیر این شهرستان فوت کرده اند.

   رئیس شــورای شهر مشهد از 
تجمعات  منشأ  استاندار خواســت 

مشهد را اعام کند.
   معترضــان بــه یــک پایــگاه 
انتظامــی در قهدریجــان اصفهان 
حمله کردند؛ 6 نفر در این درگیری 

کشته شدند.

  تهران، مشهد، کرمانشاه، رشت، 
اراک، تبریز، مراغه، بهشهر، چابهار، 
هشــتگرد، ارومیه، دورود و مایر 

شاهد تجمعات اعتراض آمیز بود.
  وزیر کشور نسبت به برخورد با 
»قانون شکنان« و »تخریب کنندگان« 

اموال مردم هشدار داد.

  دسترسی کاربران به شبکه های 
اجتماعی نظیر تلگرام و اینستاگرام 

محدود شد.
   فرمانداری تهران از بازداشت 

۲۰۰ نفر در این شهر خبر داد.

 استانداری لرستان ضمن تأیید 
کشته شدن دو نفر در دورود تأکید 
کرده است که »هیچ تیری از ناحیه 

نیروهای انتظامی شلیک نشده.
 وزیــر ارتباطات در صفحه توئیتر خود از 
پاول دورف، بنیانگذار تلگرام خواست نسبت 

به مسدودسازی آمد نیوز  اقدام کند. 

 کانال تلگرامی آمدنیوز توسط مدیران 
ابزار پیام رسان تلگرام بسته شد.

کرمانشــاه،  تهــران،  در  تجمعــات     
دزفول، گوهردشــت کرج، رشــت، اراک ، 
شیراز ، شــهرکرد ، اهواز ، خرم آباد، زنجان، 
بندرعباس ، سمنان، همدان ، بهشهر، آمل، 

تنکابن و هشتگرد ادامه یافت.
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انسجام حاکمیتی برای پاسخ به مردم/ محمد عطریانفر
اتفاقات دیماه 96؛ درسی برای سیاست ورزی غلط/ بهروز بنیادی

جمهوری اسامی نه رژیم پهلوی می شود
 نه شوروی سابق/ حمیدرضا جایی پور



ë  آیـــا اعتراضات دی مـــاه باعث شـــد که حوزه
سیاسی به این مسائل توجه کند؟

ــداد. چه چیز  ــ ــــچ رفتاری را تغییر ن اصاً. هی
ــه را تغییر داد؟  ــ ــر داد؟ آیا نگاه به جامع ــ را تغیی
ــدام گروه اجتماعی  ــ ــا از خود انتقاد کرد؟ به ک ــ آی
اهمیت داد؟ برخی تصور می کنند حوزه امنیت 
و انتظامی انرژی زیادی دارد و می تواند جامعه را 
کنترل کند، درحالی که این بخش ها هزینه کرده و 
خسته و افسرده شده اند، به همین دلیل سطح 
امنیتی انتظامی جامعه پر تغییر و پرهزینه شده 
ــه بخش هایی تغییر کرده  ــ ــــت. غیر از این، چ اس
ــور هیچ تغییری دیده  ــ ــــت؟ در مدیریت کش اس
ــه هم صورت  ــ ــود.  تغییر نگاه به جامع ــ نمی ش
نگرفت که بله، باید مردم را به رسمیت شناخت.  

ë  گفتید که جامعه نقطه ای نیست و کنش های
آن پیوسته است. بی اعتنایی حوزه سیاسی چه 

پیامدی دارد؟

جامعـــه در ســـاحت های دیگـــر مقاومت 
می کنـــد. یـــک وقتـــی بـــه خیابـــان می آیند و 
اعتراض می کنند، زمانی دیگر دار می خرند. 
ببینید که حتی یک نفر به گردشـــگری داخلی 
توجـــه نمی کند، همه به دوبی می روند، نشـــد 
ترکیه، نشـــد تاجیکســـتان. این همان نیرویی 
اســـت که حوزه سیاســـی به آن توجه نمی کند 
و ایـــن نیـــرو هم چنین بـــازی را از خود نشـــان 
می دهد. اگر اجازه داده نشـــود کـــه این نیروی 
اجتماعـــی به نیاز خود پاســـخ بدهـــد، به یک 
نیروی مخرب تبدیل می شـــود. در این صورت 
آیا حوزه سیاسی می تواند با آنان مقابله کند؟ 
آیـــا می تواند با همه کســـانی کـــه دار یا خانه 

می خرند، مقابله کند؟

ë  جامعه به دنبال چیست؟
دغدغه اساســـی این نیرو در جامعه ایرانی، 
زندگی است. جامعه از رادیکالیسم سیاسی عبور 
کرده است. نیروهایی که بازیگر اصلی هستند و 
ظرفیت های جامعه را فعال ســـازی می کنند، 
هدفشان براندازی و عبور از ایران و نظام سیاسی 
نیست، مسأله اصلی آنان بهره گیری از وضعیت 

و مواهب موجود است؛ یعنی زندگی کردن.
ë  به همین دلیل گفتید که اکنون بهترین فرصت

برای جمهوری اسامی است؟
این بهتریـــن فرصت هم بـــرای جمهوری 
اســـامی و هـــم بـــرای جامعه اســـت. بهترین 
فرصت برای جمهوری اسامی است، زیرا همه 
افراد جامعه می خواهند در قالب همین ساخت 
سیاسی، زندگی کنند. البته این ساخت سیاسی 
باید تغییراتی بکند تا امکان زندگی کردن بهتر 
در آن فراهم شـــود، از جمله اینکه گوش شـــنوا 

داشـــته باشـــد. جامعه ایرانی به یک موقعیت 
اساسی رســـیده، می گوید من همه ابزارها برای 
زندگـــی کـــردن را در اختیـــار دارم و می خواهم 
زندگی کنٰم بدون هزینه های ســـنگین به شهر 
آمدم،  بدون خون ریزی با جامعه جهانی آشتی 
کـــردم، از دین و ملیت خود هم عبور نکرده ام. 
ایـــن جامعه نمی گوید دینم را کنـــار می گذارم، 
نمی گوید از ملیت خود عبور می کنم،  می گوید 
همـــه ابزارهای مدرن شـــدن را هـــم دارم، آگاه 
هســـتم،  تخصص دارم، خودم بچه هایم را به 
دانشگاه و به کاس موسیقی می فرستم، مردم 
می گویند ما همه ابزارها بـــرای زندگی کردن را 
در اختیـــار داریم و می خواهیم زندگی کنیم. اما 
به مردم گفته می شـــود نباید از این ظرفیت ها 
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مردم زندگی بهتر می خواهند 
نه تغییر نظام

تحلیل تقی آزاد ارمکی از جامعه ایران یک سال بعد از اعتراضات دی ماه

میان انتظارات، آرزوها و نیازهای جامعه با واقعیت  هیچ تناسبی 
وجود ندارد. در 3-2 دهه اخیر هرچه آرمان در جهان بود به جامعه 

تلقین کردیم، هر ابزاری که برای رشد و ارتقا نیاز بود در اختیار آن قرار 
دادیم، اما همین جامعه از ظرفیت و زمینه ای که این ابزارها را معنا 

کند یا از آن استفاده کند، محروم است جامعه از رادیکالیسم سیاسی 
عبور کرده است. نیروهایی که بازیگر اصلی هستند و ظرفیت های 

جامعه را فعال سازی می کنند، هدفشان براندازی و عبور از ایران و 
نظام سیاسی نیست، مسأله اصلی آنان بهره گیری از وضعیت و 

مواهب موجود است؛ یعنی زندگی کردن 

ــف حاکمیت حق اعتراض  ــ ــد. با اینکه بخش های مختل ــ ــاله ش ــ اعتراضات دی ماه 96 یک س
ــمیت شناخته بودند، اما برخی معتقدند تا امروز تغییر ملموسی که پاسخی به  ــ مردم را به رس
اعتراض های مردم باشد، دیده نشد. حتی طرح تعیین یک مکان خاص برای تجمعات مردم 
هم به جایی نرسید. از این رو بار دیگر باید پرسید معترضان چه کسانی بودند؟ پایگاه طبقاتی و 
اجتماعی آنان چه بود و خواسته هایشان چه؟ دکتر تقی آزاد ارمکی می گوید معترضان، زندگی 
ــیه ای دیده شد؛ شهرهایی  ــ ــتند. برای همین هم اعتراضات بیشتر در شهرهای حاش ــ می خواس
ــته بودند. استاد جامعه شناسی دانشگاه تهران اضافه  ــ که بعضاً به قافله زندگی خواهی پیوس
ــاً از پاسخ به مطالبات حوزه اجتماعی ناتوان  ــ می کند که حوزه سیاسی، ناکارآمد شده و اساس
ــت  ــ ــیر و زندگی خود را دنبال می کنند و آنچه سیاس ــ ــت که مردم مس ــ ــت. برای همین اس ــ اس

نمی تواند به آنان بدهد، خودشان می سازند. این گفت و گو را بخوانید.

ë  در تحلیلی درباره اعتراضات دی ماه، آن را یک
رویداد اجتماعی دانستید که در یک متن اقتصادی 
روی داد و نتایج سیاسی به دنبال داشت. امروز که 
یکسال از این واقعه گذشته است، ارزیابی شما از 

آن چیست؟
به طور کلی جامعه ایران، یک جامعه بازشده 
متکثر در سطوح متفاوت است. به همین دلیل 
من ایران را یک جامعه ناهموار قلمداد می کنم 
که اتفاقاً بدشکل هم هســـت. امور این جامعه 
هم متمرکز نیســـت. به عنوان مثـــال همه امور 
آن در شهر تهران نیست،. این جامعه ناهموار، 
متکثر هم شـــده اســـت. به عنوان مثال، بخش 
شرقی ایران از غرب و شمال و جنوب آن متفاوت 
اســـت.  وقتی جامعـــه متکثر و ناهموار اســـت، 
انتظار هر نوع حادثه ای در هر جای آن می توان 
داشت، زیرا نیروهای اجتماعی صورتبندی های 
متفاوتی پیدا کرده اند و در این شرایط، هر پدیده یا 
اتفاقی، نارضایتی یا حادثه ای می تواند دستمایه 
اعتراضی قرار بگیرد. هدف این اعتراض ها هم 
این اســـت که بگوینـــد ما هســـتیم و هم هویت 
متفاوت خود را اعام کننـــد. ضمن این که باید 
توجه داشـــت جامعـــه زنده متکثـــر ناهموار که 
همگون نیست، بسیار متفاوت است با جامعه 
همگـــون تمرکزگرایی که گروه های مرجع ثابتی 
دارد و نظـــام سیاســـی می تواند بـــر آن حکم یا 
مدیریت کند. در این شرایط، وقتی حوزه سیاسی 
جامعه را به کنش های سیاسی مخالف و موافق 
دعوت می کند و از او دعوت می کند اعتراض کند، 
این اعتراض می تواند معطوف به امر سیاســـی 
هم بشـــود. ســـوی دیگر ماجرا هم این است که 
در 15-10 سال گذشته، حجم نیازها، انتظارات، 
خواســـته ها و امیال جامعه نســـبت به گذشـــته 
هزاران برابر شـــده اســـت، آن هم در شـــرایطی 
که پاسخی متناســـب با ظرفیت های اقتصادی 
جامعه هـــم داده نمی شـــود. بـــه همین دلیل 
جامعه ناراضی متولد شـــد،  این طور نیست که 
ایـــن جامعه فقط از حکومت ناراضی باشـــد، از 
خودش هم ناراضی است، از همسایه ها، از پدر 

و مادرش هم ناراضی است.
ë این انتظارات چطور خلق شد؟

انتظارات از آنجا خلق شد که میان انتظارات، 
آرزوها و نیازهای جامعه با واقعیت هایش هیچ 
تناســـبی وجود نـــدارد. در 3-2 دهه اخیر هرچه 
آرمـــان در جهان بود بـــه جامعه تلقین کردیم، 
هر ابزاری که برای رشـــد و ارتقا نیاز بود در اختیار 
آن قـــرار دادیـــم، اما همین جامعـــه از ظرفیت 
و زمینـــه ای که ایـــن ابزارها را معنا کند یـــا از آن 

اســـتفاده کند، محروم و دچار محدودیت است. 
افزایش جمعیت تحصیلکـــرده در ایران مثال 
خوبی  اســـت. وقتی فرد تحصیـــل می کند، اما 
شغلی متناسب با آن ندارد و نمی تواند زندگی 
خود را بسازد، شما چنین آدمی را ناراضی کردید. 
یا کســـی که به زندگی در شـــهر دعوت می شود، 
عاوه بر این که روستاها را نابود کردیم، نتوانستیم 
اقتضائات زندگی شهری مانند تفریح، مسافرت 
و خانه و خودرو را به او بدهیم. معنای دیگر این 
نارضایتی این است که میان توسعه اقتصادی و 
توسعه اجتماعی و فرهنگی تناسبی وجود نداشته 
است. به همین دلیل معتقدم زمینه اعتراضاتی 
که در جامعه ایرانی افتاده، اجتماعی است، اما 
این اعتراضات در متن اقتصادی رخ داده است؛ 
به عبارت دیگر، شکل بیان آن اقتصادی است، 
وقتی اعتراضات دچار مرور زمان می شود، یعنی 
بیشـــتر از یک روز و چند روز می شود، حرف ها و 
شعارها عوض می شـــود. این حرف ها به همان 
خواسته ها باز می گردد، یعنی می خواهد زندگی 
بهتری داشته باشـــد، می خواهد رفتار حکومت 
عوض شود، می خواهد مدیریت جامعه تغییر 
کند، یعنی دنبال تغییرات دیگری می گردند. این 
مرحله نهایی است که اعتراضات نتیجه سیاسی 
می دهـــد. آدم هایـــی کـــه در اعتراضـــات بودند 
حرف های سیاســـی زدند، درعین حال دیگران 
هم تعبیرهـــای خاص سیاســـی از این حرف ها 
کردند. اینجا اســـت که نکته مورد اشـــاره رهبری 
معنـــی پیدا می کنـــد. به این معنی کـــه ناگهان 
می بینیـــم براندازها حاضر می شـــوند و مســـیر 
حرکت های سیاسی را تغییر می دهند، اما اساساً 
این اتفاق، یک اتفاق اجتماعی در متن اقتصادی 

است که نتایج سیاسی دارد.
ë  امروز که یک ســـال از آن اعتراضات گذشته، ما

چه داوری نسبت به آن داریم؟
این اعتراضات طبیعی بود زیرا این مســـأله 
همچنان در همه جای جامعه ایرانی رها و جاری 
اســـت. ما مردم منتظر، آرزومنـــد و نیازمند آگاه 
داریم، اما موقعیت هایی که در آن سازوکارهای 
عملیاتی اقتصادی وجود دارد، هیچ گاه متناسب 
بـــا آن نیازهـــا و آرزوها نیســـت. یک نشـــانه این 
وضعیت را در گرانی دار و مســـکن دیدیم. چرا 
مردم عادی ایران باید دار بخرند؟  به این دلیل 
که انتظارات زیادی ایجاد کردیم، اما سیستم در 
پاســـخ به این انتظارات ناتوان است، به همین 
دلیل  تمام جمعیت ایران به کنشـــگران فعال 
در عرصه عمل اجتماعی، اقتصادی و سیاسی 
تبدیل می شوند. به همین دلیل می بینیم 80 تا 

 اتفاقات دیماه 96؛

 درسی برای سیاست ورزی غلط
اتفاقات دیماه ســـال 96 می تواند به عنوان یک نمونه 
آزمایشـــی از نتیجه سیاســـت ورزی های غلط در کشور 
مورد بحث و بررســـی قرار بگیرد. بحث و بررســـی که 
البته باید به اقدامات عملی و مشـــخصی منجر شـــود 
که تغییر و اصاح ریل اداره امور کشـــور از نتایج اولیه 

آن باشد.
جریـــان تنـــدروی مخالـــف دولت سال هاســـت که 
بر یـــک تئوری سیاســـت ورزی تأکید کـــرده و در عمل 
نیـــز همواره مجـــری آن اســـت. بر اســـاس آن تئوری 
تخریـــب رقیـــب یعنـــی افزایـــش اعتبـــار بـــرای تیم 
خودی ها. گروه های تندرو سال هاست که برای پیش افتادن از رقبای خود 
قســـمت عمده کنش سیاســـی خویش را معطوف به اقدامات تخریبی و 
منکوب کننده کرده اند. این سیاست دو مرحله عمده را طی سه دهه اخیر 
تجربه کرده اســـت؛ بخش عمده ای از این جریان تا ســـال های قبل بر این 
باور بـــود که هرچه اعتبار از ســـبد رأی رقیب خود بکاهـــد، آن اعتبار را به 
ســـبد رأی خویش افزوده اســـت. این نگرش و باور عمًا در جایی از بازی 
شکســـت خورد و در طول ســـال ها مشـــخص شـــد الزاماً آنچه از سبد رأی 
رقیب کاســـته می شود، به ســـبد خودی ها افزوده نخواهد شد. اما رسیدن 
به این نتیجه پایان سیاســـت تخریب نبود چرا که بخشی از همین جریان 
به  کنشی دیگر روی آوردند که معتقد است اگر توان جلو افتادن از رقیب 
خود را نداری کاری کن که او عقب بیفتد. در عالم سیاســـت می شـــود این 
تئـــوری را این گونه معنی کـــرد که اگر نمی توانی ســـبد رأی خود را بزرگتر 

کنی، سعی کن سبد رأی رقیبت را کوچکتر گردانی.
اغتشاشات دیماه گذشـــته بر پایه همین تئوری و در امتداد کنش های 
بسیار بیشتری در همین راستا رخ داد؛ مخالفان دولت باور داشتند که کند 
کردن و ناکارآمد کردن دستگاه اجرایی و مجلسی که در اختیار آنها نیست 
می تواند در یک بازه زمانی به توفیق سیاســـی آنها منجر شـــود. در همین 
مســـیر بود که فشارها و کارشکنی های مختلف در دیماه گذشته منتهی به 
صحنـــه آرایی برای ایجاد تقابل و رویارویی بین مال باختگان مؤسســـات 
مالی غیرمجاز و دولت شـــد. اما صحنه گردانی این میدان کمتر از یک روز 
در اختیـــار نیروهای تنـــدرو بود و خیلی زود نه تنها اختیـــار آن از کف آنها 
ربوده و به دســـت اپوزیســـیون برانداز و معاندان نظـــام افتاد، بلکه خطر 

تهدید اصل نظام و انقاب نیز در مقاطعی احساس شد.
بر همین مبنا است که تندروها باید پیامدهای آن اتفاقات و اعتراضات 
را به عنوان نتیجه آزمایشـــگاهی سیاســـت ورزی خود بپذیرنـــد. رقابت بر 
مبنای تخریب رقیب به هر قیمتی نه ســـبد رأی رقبا، بلکه زیست سیاسی 
همه جریان های کشـــور را مورد تهدید قرار می دهد، چرا که اساســـاً اولین 
نتیجـــه چنین جنس رقابتـــی از بین رفتن عنصر کارآمدی نظام سیاســـی 
و در پـــی آن ایجـــاد و بروز قدم بـــه قدم نارضایتی در بین اقشـــار مختلف 
مردم است. چرا که بعد از اســـتمرار طوانی مدت ناکارآمدی ها، بسیاری 
آن را نه به یک جریان و دســـتگاه خاص، بلکه به کل نظام نســـبت داده و 

بسط می دهند.

یادداشت
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انسجام حاکمیتی برای پاسخ به مردم
ضرورت توجه به ریشـــه های نارضایتی عمومی مردم 
و تاش برای کاســـتن آن، اصل اساســـی بـــرای بقای 

نظام های حکومتی است.
صاحبان قدرت و حاکمیت در همه نظام ها می دانند 
اگر مردم دچار دغدغه ناامیـــدی و نارضایتی در زندگی 
شـــوند و پاسخ درست ومناسبی در قبال مطالبات بحق 
خـــود دریافـــت نکنند به صـــورت تدریجی دلبســـتگی و 
اعتمادشـــان را از نظام حاکم باز پس می گیرند. منطق 
قراردادهـــای اجتماعی میان شـــهروندان و شـــهریاران 
نشان می دهد، آحاد مردم با کسی که در حق شان رحم 
و شفقتی نداشته باشد و از منافع آنها حمایت نکند هیچ 
عقد اخوتی نبسته اند. این قاعده از جمله اصول مشروع اخاق سیاسی است 

که زندگی اجتماعی بشر بر آن قرار دارد.
بـــا این مقدمه عـــرض می کنم وقایع تلخی که ســـال پیـــش در برخی 
شـــهرهای کشـــور رخ داد و به اعتراضات دی ماه 96موسوم شد مستحق 
توجـــه ویژه ارکان حاکمیت و ریشـــه یابی نارضایتی هـــای مردم بااخص 
اقشـــار محروم و فرودســـت اســـت. در آن مقطع نهادهـــای اطاعاتی با 
برآوردهای جامعه شـــناختی به این جمع بندی واقع بینانه رســـیدند که 
شورش هایی که در گوشه و کنار کشور انجام شد بی سر و فاقد رهبری بوده 
و خط جهـــت داری را تعقیب نمی کند. تمامـــی آن حوادث، عارضه های 
ُخردی بود که می توانست و می تواند در درازمدت از منظر ثبات سیاسی 
خطرنـــاک باشـــد. بنابر ایـــن ارکان حاکمیـــت آن ناهنجـــاری را به عنوان 
وضعیتی تلخ اما واقعی پذیرفت و ذهنیت ها به این ســـو معطوف شـــد 
که ریشـــه های آن اعتراضات که مضر به حـــال منافع عمومی و حاکمیت 

می باشد را شناخته و از میان بردارد.
امـــروز در ســـالگرد آن اتفاقات که دســـت برقضا کار در خـــور توجهی 
هـــم درجهت رفـــع دغدغه های محرومان صـــورت نگرفت امـــا باوجود 
افزایش نســـبی مشـــکات اقتصـــادی شـــاهد واکنش های تندتـــر نبودیم 
واعتراضات جدیدی سر برنداشته است. به هرحال جمع بندی این است 
که دولتمردان نتوانسته اند پاسخ مناسبی به کاهش آن نگرانی ها بدهند. 
بنده ریشـــه ناکارآمدی درحل مشـــکات مردم را عمدتاً در عدم انسجام 

هیأت حاکمه می دانم.
از بـــاب تمثیل عرض می کنـــم. فردی در حادثه تلخـــی، عزیزش را از 
دست داده است. در چنین شـــرایط و بحران روحی پیرامونیان بر اساس 
توافقی نانوشـــته تـــاش می کنند بـــا او و خانواده مصیبـــت زده همراهی 
کـــرده و دغدغه هایشـــان را برطـــرف کنند. در چنین فضایـــی اگر هر کس 
ساز مخالف بزند چه اتفاقی می افتد؟ مصیبت مضاعف می شود. هیأت 
حاکمه در یک نظام سیاسی باید واجد انسجام کافی در همه ارکان باشد 
و قدرت ازم را برای مواجهه با چنین مشکات داشته باشد و این نیست 
جز اینکـــه هیأت عالی یعنی رؤســـای قوای ســـه گانـــه، وزرا، نمایندگان، 
مدیران ارشـــد، روحانیت، ائمـــه جمعه، نظامیان واجـــد صدایی واحد و 
متحد باشند که در جهت حمایت از مردم و رفع دغدغه های ایشان بلند 

می شود.
مقایسه کنید وضعیت موجود کشور را با آنچه مطلوب نظر باید باشد. 
متأســـفانه در گذشته شاهد بودیم بعضاً از تریبون های عمومی مسئوان 
ارشـــد جمهوری اســـامی ایران به همدیگر حمله می کردند و پاسخ های 
علنی و تند به یکدیگر می دادند. حال آنکه اگر نقدی به یکدیگر داشـــتند 
اواتـــر آن بـــود که در جلســـات خصوصی مطرح و مســـائل خـــود را حل 
می کردنـــد. حاصل آنچه میان آنها رخ داد و هنوز هم گاه دیده می شـــود 
از دســـت رفتن هـــم صدایی وهم افزایی وصمیمیت رفتـــار در مواجهه با 
بزنگاه هایی اســـت که مصالـــح داخلی یا خارجی جامعـــه را در معرض 
تشـــتت قرار می دهد. عائم منفی که این نابسامانی وضعف انسجام به 
جامعه می دهد مانع از این می شـــود که متولیان امر بر مشـــکات تسلط 

پیدا کنند.

یادداشت

محمد عطریانفر
فعال سیاسی 
اصاح طلب
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90 درصد مردم در انتخابات رأی می دهند، اما 
80 تا 90 درصد مردم هم می خواهند دار، طا، 

خودرو و خانه بخرند.
ë  شما مشارکت مردم در انتخابات را »مشارکت

در تعیین سرنوشت« توصیف کردید، یعنی هر بار 
یک انتخاب بزرگ اتفاق می افتد.  

ë  چنین انتخابی تعیین سرنوشـــت است، به 
ایـــن دلیل که دموکراســـی و انتخابات بـــا 50+1 
درصد مشـــارکت تعیین می شود، اما مشارکت 
90-80 درصدی، دارای پوپولیســـم اســـت، یک 
نوع ویرانگری است؛ چراکه در این رویکرد یکی 
اســـطوره می شود و طرف مقابل آدم بد.   زمانی 
احمدی نژاد آدم بسیار خوبی شد، هاشمی شد 
آدم بسیار بد، زمانی هم خاتمی شد آدم خیلی 
خوب، ناطق شد بسیار بد. اما اگر مکانیزم 50+1 
درصد حضور حاکم شود، رقابت ها مدنی خواهد 
بود و آدم های بازنده هم فردای بازی همچنان 
مشارکت خواهند داشت، نه این که از بازی حذف 
شـــوند. این حذف و این ســـطح از مشارکت ها، 
برای جامعه ای است که انتظار داریم برای بازی 
فعالیت زیادی از خود نشان بدهد و اساساً بسیار 
زیاد از جامعه دعوت می کنیم، اما از آنجایی که 
چون سیاست ما بازی دو روزه است و انتخابات و 
دموکراسی خواهی ما انتخابی دو سه روزه است، 
وقتی زمان زندگی اجتماعی فرا می رسد و مردم 
گیر می کنند، احساس می کنند هیچ کس با آنان 
نیست و حس تمام عیار تنهایی به آنان دست 
می دهد. وقتی هم مردم تنها شدند، نابودگری و 
تخریب را آغاز می کنند، هم تخریب خود و هم 

دیگران.   
ë  شما در جایی هم گفتید که جامعه از امر سیاسی

منفک شده است. جامعه 6 ماه قبل از اعتراضات 
در انتخابات شرکت کرد، چطور دی ماه احساس 

می کند از سیاست منفک شده؟
جامعـــه در انتخابات حاضر نشـــده بود تا 
مشـــارکت مدنی از خود نشـــان بدهـــد، آمده 
بـــود تـــا به کســـی »نـــه« بگویـــد، آمده بـــود تا 
عقده گشـــایی کنـــد.  بنابراین بـــاز هم به حس 
تنهایی باز می گـــردد، تا تعلق به ســـرزمین یا 
تعلق بـــه یک گروه حزبی. به همین دلیل هم 
هســـت که رأی دهنـــدگان به روحانـــی، چندی 
بعـــد معتـــرض روحانی می شـــوند، یـــا همه 
کســـانی که به احمدی نژاد رأی می دهند، بعد 
معتـــرض او می شـــوند. درصورتی کـــه در یک 
فرآینـــد دموکراتیـــک، دســـت کم اکثریت رای 
دهنـــدگان باید وفـــادار بمانند، امـــا به جامعه 
نگاه کنید، گویی هیچ کس در انتخابات شرکت 
نکرده اســـت. این به این خاطر است که حوزه 
سیاســـت، حجیت خود را از دست داده است. 
حوزه سیاســـی قابلیـــت و توانایی ســـاماندهی 
حوزه اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی را ندارد. 
جامعه به این نتیجه رســـیده که حوزه سیاسی 
نمی تواند ایـــن حوزه ها را مدیریـــت کند و چه 
بسا اگر مداخله بکند، کار را خراب تر می کند. به 
همین دلیل چون امر سیاســـی در ایران به یک 
معنا تعطیل شده است، همه توجهات مردم 
 به حوزه فرهنگ، جامعـــه و اقتصاد معطوف

 شده است.

خصلت اجتماعی و سیاسی داشت؛ مطالباتی 
که جریانات سیاســـی اصاح طلب آن را تشدید 
می کردنـــد و می کوشـــیدند از آن به عنـــوان ابزار 
فشار بر بدنه سخت حاکمیت جهت معامات 

سیاسی استفاده کنند.
البتـــه خصلـــت محافظـــه کارانـــه طبقـــات 
اجتماعی مذکور حدی را برای پیشروی مشخص 
می کرد و هنگامی که اقدامات امنیتی- انتظامی 
نظام بتدریج افزایش می یافت همزمان کمیت 
حاضران معترض در خیابان ها کاهش می یافت 
تا بدانجایـــی که فقط هســـته های محرک باقی 
می ماند و نظام با این هسته برخورد می کرد. این 
مدل عماً جواب داد و سیستم قدرت خود را در 
کنترل بحران های بزرگ با منشأ طبقه متوسط 
مشـــاهده کرد. اما اعتراضات دیماه 9٦ ماهیت 
متفاوتی داشت. طبقات محروم و تحت فشار با 

ماهیت اقتصادی به روند امور اعتراض داشتند.
ایـــن اعتراضـــات به دلیل تعلـــق به طبقات 

محروم تر از حاشـــیه شـــروع شـــد و تا زمانی که 
جریانات اپوزیسیون سعی در سیاسی کردن آن 
نکردند پیـــش رفت ولی آن گاه که اپوزیســـیون 
سعی کردند جریانات را سیاسی براندازانه کنند 
به طور روشـــن، مردم معترض کنـــاره گرفتند. 
صریح بگویم اپوزیسیون در این مورد ناخواسته 

به نفع نظام عمل کردند.
ë  اما بسیاری از کارشناسان برای اعتراضات سال

ــتند. با این  ــ ــته قائل به منشأ اقتصادی هس ــ گذش
حساب با وجود افزایش مشکات اقتصادی توقع 
ــی ادامه پیدا کند یا  ــ می رفت که چنان تنش های

ــود. با وجود این صرف نظر از اعتراضات  ــ تکرار ش
ــهر هیچ یک از دیگر شهر ها  ــ کارگری در یکی دو ش
ــأله ای مواجه نبوده اند. با توجه به  ــ با چنین مس
ــأ اقتصادی  ــ ــت، در نظر گرفتن منش ــ این واقعی
برای اعتراض های سال گذشته را چقدر درست 

می دانید؟
از  هســـته ای  دارای  حتمـــاً  اعتراضـــات 
نارضایتی های اقتصادی بـــود. این را نمی توان 
منکـــر شـــد البتـــه ضعف هـــای مدیریتـــی که 
نمودهای شدیدی در بعضی از موارد نشان داد 

آن را تشدید کرد.

مرتضی گل پور
خبرنگار

مهراوه خوارزمی
خبرنگار

 محبیــان در ارزیابی از تاثیرها و تبعات اعتراضات دی 96

نظام حق اعتراض را به رسمیت شناخته است

ë  مرور سابقه اعتراضات عمده ای که در سال های
گذشته از جمله در سال های 78 و 88 بروز پیدا کرد 
ــان می دهد که اکثر آن اعتراضات یا در تهران  ــ نش
متمرکز بود یا از تهران آغاز می شد. چه ویژگی هایی 
ــته  ــ ــال گذش ــ در اعتراض ها و تظاهرات دی ماه س
وجود داشت که سبب شد پایتخت ایران چندان 

درگیر آن نشود و مردم در تهران با این اعتراض ها 
چندان همراهی نکردند؟

اکثـــر اعتراضـــات ســـال های پیـــش مبتنی 
بـــر مطالبات تشـــدید شـــده طبقات متوســـط 
شـــهری بـــود که محل ظهـــور آن بیشـــتر تهران 
و شـــهرهای بزرگ بـــود. این مطالبـــات عمدتاً 

اعتراضات دی ماه 96 یک ساله شد. باوجود اینکه بخش های مختلف حاکمیت حق اعتراض مردم 
را به رسمیت شناخته بودند، اما تا امروز تغییر ملموسی که پاسخی به اعتراض های مردم باشد، دیده 
نشد. حتی طرح تعیین یک مکان خاص برای تجمعات مردم هم به جایی نرسید. از این رو بار دیگر 
باید پرسید معترضان چه کسانی بودند؟ پایگاه طبقاتی و اجتماعی آنان چه بود و خواسته هایشان 
چه؟ دکتر تقی آزاد ارمکی می گوید معترضان، زندگی می خواســـتند. برای همین هم اعتراضات 
بیشتر در شهرهای حاشیه ای دیده شد؛ شهرهایی که بتازگی به قافله زندگی خواهی پیوسته بودند. 
استاد جامعه شناسی دانشگاه تهران اضافه می کند که حوزه سیاسی، ناکارآمد شده و اساساً از پاسخ 
به مطالبات حوزه اجتماعی ناتوان است. برای همین است که مردم مسیر و زندگی خود را دنبال 

می کنند و آنچه سیاست نمی تواند به آنان بدهد، خودشان می سازند. این گفت و گو را بخوانید.



تنهایی و بی پناهی می کند. این تنهایی چه صورتی 
دارد و چگونه بروز و ظهور می کند؟

همـــه مســـئول ایدئولوژی هســـتند و کســـی 
مسئولیت نمی پذیرد. چه چپ و چه راست، همه 
مسئول خودشان هستند. اینکه در جامعه ایرانی 
توســـعه و اثرگذاری قدرتمنـــد نهادهای مدنی 
وجود ندارد، ناشی از این است که نهادهای مدنی 
بســـرعت نهادهای رســـمی و دولتی می شوند. 
اکنون کدام انجمن در ایران بدرستی کار می کند؟ 
انجمن ها همه دولتی و حکومتی شده اند، به این 
دلیل که یا می میرند یا به مرکز قدرت و منفعت 
طلبی تبدیل می شوند و چون حوزه سیاسی اجازه 
نمی دهد مسئولیت پذیری اشاعه پیدا کند، چون 
خودش مســـئولیت پذیر نیست، هرکسی که کار 
مدنی مسئولیت پذیر انجام دهد را به عنوان یک 
توطئه قلمداد می کند. به همین دلیل است که ما 
با فقدان مسئولیت پذیری در جامعه و سیاست 
مواجه هســـتیم که باعث تعطیلی کارها شـــده 

است و این بی پناهی را تشدید می کند. 
ë  هـــم می گویید کـــه حـــوزه سیاســـی قـــادر به

پاســـخگویی نیســـت و هم می گویید کـــه حوزه 
اجتماعی نمی خواهد از حوزه سیاسی عبور کند. 

این دو چطور قابل جمع است؟  
اصاً حوزه سیاســـی نمی تواند بشنود. گاهی 
حوزه سیاســـی قدرتمنـــد عمل می کنـــد، حوزه 
اجتماعی هم قوی عمل می کند، در این صورت 
میان این دو نزاع صورت می گیرد. اما اکنون حوزه 
سیاســـی قدرت ندارد پس جامعه از چه چیزی 
عبور کند؟ جامعه می گوید نظامی که فکر می کند 
مقتدر است، ولی فروریخته، بهتر است تا اینکه 
نظام سیاســـی درســـت کنم که تـــازه می خواهد 
اقتدار خود را اعمال کند. جامعه می گوید، نظام 
سیاســـی که فکر می کند مقتدر اســـت، اما هیچ 
کاری نمی کنـــد، برای مـــن بهتر اســـت تا اینکه 
نظام دیگری درست شود که معلوم نیست چه 
رویکردی خواهد داشـــت. از این بابت اســـت که 
جامعه نمی خواهـــد از نظام عبـــور کند. چیزی 
وجود ندارد کـــه از آن عبور کند، از چه عبور کند؟ 
جامعه هـــر کاری که بخواهد می کنـــد. به عنوان 
مثـــال، به زنان نـــگاه کنید، زنـــان دیگر چکارمی 
خواستند بکنند که نکردند؟ چرا باید بگویند نظام 
باید عوض شود؟ جامعه هر کاری که می خواهد 
می کند. برای چه باید به دنبال نظام سیاسی برود 

که دوباره یقه اش را بگیرد؟  
در این شرایط کدام نیروهای اجتماعی جامعه 

را هدایت و کارهای آن را تعیین می کنند؟
قدیـــم  اجتماعـــی  نیروهـــای  زمانـــی 
تعیین کننـــده بودند، زمانی هم زنان و جوانان 
تعیین کننـــده شـــده اند، حاا هـــم باید منتظر 

ظهور نیروهـــای اجتماعی جدیـــد در جامعه 
باشیم.

ë این نیروها چه ویژگی هایی دارند؟
اول اینکـــه ایـــن نیروهـــا حتماً ســـازوکارهای 
شهری دارند، یعنی در شهرها زندگی می کنند، 
اما احتمااً با ســـوادان بیـــکار و تحصیلکردگان 
بیـــکار را که نه فقـــط جوانان، بلکه غیـــر جوانان 
هم شامل آنان خواهند بود خواهیم دید، یعنی 
کســـانی که صاحب مهارت، توانایی و تخصص 
هستند، اما مشارکت ندارند. این وضعیت به این 
معنی است که نیروی اجتماعی جدیدی ظهور 
خواهد کرد که در آن زنان، جوانان و میانســـاان 
خواهند بـــود. به عبارت دیگر، فردا قصه دیگری 
رقـــم خواهد خورد؛ یعنی شـــاهد ظهـــور و بروز 

کسانی خواهیم بود که ظرفیت هایش را دارند، اما 
نمی توانند مؤثر واقع شوند.

ë این نیرو خصلت طبقاتی هم دارد؟
الزاماً از طبقه پایین هم نیستند، زیرا کسی که 
دانش و مهارت دارد، الزاماً از طبقه پایین نیست 
بلکه به لحاظ دانش، آگاهی و سرمایه فرهنگی 
از طبقه متوسط است. به طور کلی، بازی فردای 
ایران، بازی طبقه متوســـط با طبقه پایین است. 
اعتراضات دی ماه ســـال گذشـــته بیشـــتر طبقه 
پایینی بود، اما فردای ایران، بازی همراهی طبقه 

متوسط با طبقه پایین است.
ë  نظرسنجی ها نشان می داد که بیش از 70 درصد

مشـــارکت  اعتراضات  در  هرچند  پاســـخگویان 
نداشتند، اما با معترضان همدلی نشان می دادند.

برای دو دهه یا بیشـــتر، طبقه متوســـط ایران 
بازیگر اصلی بود و خود بیشتر همه مسئولیت ها 
را به عهده گرفته بود. در آن دوره بورژوازی غایب 
بـــود و در کنار آن طبقه پایین هم در حرکت های 
پوپولیستی حاضر می شد و دنبال چیزهای دیگر 
نبود. اما در اعتراضات دی ماه، شاهد توقف عمل 
اجتماعی طبقه متوسط بودیم، اما درعین حال 
کنشگری اجتماعی طبقه پایین جامعه را دیدیم. 
طبقه متوسط می فهمید، اما همراهی نکرد، اگر 
همراهی می کرد، حادثه بزرگی اتفاق می افتاد. 
آنچه من پیش بینی می کنم همراه شدن طبقه 
متوسط با طبقه پایین جامعه در آینده نزدیک 
اســـت. در این صورت می توانـــد اتفاقات فراگیر 
بزرگ رخ بدهد. آنجاست که نظام سیاسی باید 
قدرت خود را نشـــان بدهد کـــه البته فاقد قدرت 
است. لذا قبل از اینکه این اتفاق بیفتد باید فکری 

بکنیم.
ë  تحت چه شرایطی طبقه متوسط با طبقه پایین

همراهی خواهد کرد؟
اواً طبقـــه متوســـط در دوره اخیـــر خـــود را 
بازنگری کرده و می بیند که سقف دموکراسی در 
ایران محدود اســـت و حوزه سیاســـی متصلب، 
اجازه تغییر مناســـبات به معنـــای دموکراتیک 
را نمی دهـــد. بـــه همیـــن دلیـــل می بینیـــم که 
دموکراسی خواهی دارد به سمت عدالت خواهی 
و موضع گیری نسبت به نابرابری شیفت می کند. 
کما اینکه امروز مســـأله اصلی جامعه، نابرابری 
و عدالت است که نشان می دهد طبقه متوسط 
دارد تـــز خـــود را بـــه نابرابـــری و عدالت منتقل 
می کند. اگر طبقه متوســـط این رویکرد و تز خود 
را ادامه بدهد، ممکن اســـت طبقـــه پایین با آن 
همراهی کند و اتفاقات فراگیر در کشور رخ دهد. 
اشـــکالی که در اینجا وجـــود دارد، این اســـت که 
اصولگرایـــان فکر می کنند با دامن زدن به بحث 
نابرابری و فقـــر، دولت را می زننـــد، درحالی که 

نمی دانند با این کار آب به آســـیاب دشمن خود 
یعنی طبقه متوسط می ریزند. آنان با دامن زدن 
به این جریان، کمک می کنند طبقه متوســـط با 
هزینه کمتری ســـوار بر تز نابرابری، بی عدالتی و 
نابرابری شـــود و به طبقه پایین جامعه نزدیک 
شود؛ اگر این دو طبقه با هم یکی شوند، از بحث 
دموکراســـی خواهی عبـــور می کننـــد و به بحث 
دیگری می رسند که در این صورت هزینه جامعه 

سخت تر شده و فراگیری ماجرا بیشتر می شود.
ë  چرا طبقه متوسط دی ماه سال گذشته با طبقه

پایین همراهی نکرد؟
به خاطر اینکه همچنان میل به دموکراســـی 
خواهی و تصحیح امور از طریق قانون داشـــت. 
طبقه متوســـط هنوز هم تاحدودی میل به این 

دارد که مســـائل خـــود را از طـــرق بوروکراتیک و 
دموکراتیک حل کند. اما به نظر می رســـد حوزه 
سیاســـی تغییر رویه نداده و اصاً هیچ چیزی را 
تغییر نداده است. به همین دلیل می بینیم که 
بحث دموکراسی خواهی دارد جای خود را به تز 

اخاق و نابرابری اجتماعی می دهد.
ë در این صورت حوزه سیاسی چه خواهد کرد؟

اگر حوزه سیاســـی مداخله کند، مـــا در ایران 
یک چرخـــش عمده خواهیـــم داشـــت، اما اگر 
مداخله نکند، چرخش سیاسی عمده به معنای 
فروپاشی اتفاق نخواهد افتاد. به عبارت دیگر، اگر 
نیروی نظامی برای ســـرکوب بسیج شود، شاهد 
شـــکل گیری نزاع حوزه سیاسی با طبقه متوسط 
و پاییـــن جامعه خواهیم بود کـــه در این صورت 
فروپاشـــی صورت می گیرد، اما به نظر می رسد 
حوزه سیاسی به این آگاهی رسیده است که به این 
حربه متوسل نشـــود و چه بسا کمک کند که این 

مسیر طی شود.  
ë  چقدر شـــما احتمـــال این وضعیـــت را جدی

می دانید؟
معتقدم به آن وضعیت نمی رسیم، نخست 
به این دلیل که حوزه سیاسی دچار یک خستگی 
مفرط شده اســـت. حوزه سیاسی از خودش هم 
خسته اســـت. می بینید که اصولگرایان چقدر از 
خودشان خسته اند، اصاح طلبان هم خسته اند. 
کسی از هیچ چیز دفاع نمی کند. تنها رهبری است 
که از کشور دفاع می کنند، کسی دفاعی نمی کند. 

حتی از حوزه دین هم کسی دفاع نمی کند.
ë  بنابراین شعار معروف »اصاح طلب اصولگرا

دیگه تمومه ماجرا« پیش از هرچیز، ریشه در خود 
این دو جریان دارد؟

اصولگرایـــی و اصاح طلبـــی دچـــار میرایی 
شده اند. اینکه اصولگرایان می خواهند قالیباف 
یا رئیســـی رئیس جمهوری شود، نشان می دهد 
دیگر آدم شاخص ندارند. در اصاح طلبان هم 
دیگر کسی نیست. یعنی آدمی نیست که بحثی 
تازه مطـــرح کند، همـــه دچار میرایی هســـتند. 
همـــه دارند همدیگر را پایین می کشـــند و اجازه 
پوست اندازی هم نمی دهند. این است که گفتم 
برای نجات ایران، ضروری است نیروی سومی در 

حوزه سیاست ظهور کند.
ë  دکتر محمد جواد کاشـــی معتقد است که این

نیروی سوم، طبقه محروم را نمایندگی خواهد کرد.
این نیرو، از جنس طبقه متوسطی است، اما 
طبقه محروم را نمایندگی می کند. به این دلیل که 
درباره کنش آگاهی دارد، از جنس طبقه متوسط 
اســـت. از جنـــس اصاح طلبی نیســـت، به این 
معنی که از اصاح طلبان موجود نخواهد بود، اما 

بازی او اصاح طلبی خواهد بود.
ë  چرا مخاطب، گـــروه هدف و بـــازی این نیروی

سوم، طبقه پایین است؟
بـــرای اینکه برای دســـت کـــم دو دهه آینده، 
مســـأله جامعه ایران، فقر و نابرابری اســـت. در 
دودهه آینده مســـأله ایران، دموکراســـی خواهی 
نیست. این را حجم انبوه طبقه پایین جامعه که 
تولید شده می گوید. وقتی همه آدم های جامعه 
از جنس طبقه محروم هستند، بنابراین بازی این 

نیرو نیز بازی طبقه پایین است.
ë  بنابرایـــن بازی احمدی نـــژاد در همین راســـتا

است؟
شـــبیه همین اســـت. او خود را از اصولگرایی 
عبور داده و شبه اصولگرایی معرفی کرده که به 
نوعی همان نیروی ســـوم می شود. ضمن اینکه 
بحث فقـــر و محرومیـــت اجتماعـــی را مطرح 
می کند و با این مسائل، طبقه پایین را مخاطب 
قرار می دهـــد. بنابراین بـــازی احمدی نژاد هم 
تقریباً همین بازی نیروی سومی است، اما شکل 
بدلی آن اســـت. احمدی نژاد کاتالیـــزوری برای 
ظهور آن نیروی سوم است و خود آن نیروی سوم 
نیست. خودش نمی تواند این کار را انجام دهد. 
احمدی نژاد دارد کاتالیزور چنین وقوعی می شود، 
ضمن اینکه احمدی نژاد به صورت مشـــروط به 
نظام سیاسی نگاه می کند. می گوید نظام سیاسی 
توانایـــی ندارد. به رهبری نامه می نویســـد که قوا 
توانایی ندارد، یعنی نظام سیاسی توانایی ندارد. 
در مرحلـــه بعد هـــم می گوید ما باید ایـــن کار را 
انجام بدهیم و این بحث هاســـت که بحث های 

طبقه پایین جامعه است.
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امروز مسأله اصلی جامعه، نابرابری و عدالت است که نشان می دهد 
طبقه متوسط دارد تز خود را از دموکراسی خواهی به نابرابری و 

عدالت منتقل می کند. اصولگرایان فکر می کنند با دامن زدن به 
بحث نابرابری و فقر، دولت را می زنند، درحالی که نمی دانند با این 

کار آب به آسیاب دشمن خود یعنی طبقه متوسط می ریزند. آنان 
با دامن زدن به این جریان، کمک می کنند طبقه متوسط با هزینه 

کمتری سوار بر تز نابرابری، بی عدالتی و نابرابری شود و به طبقه 
پایین جامعه نزدیک شود؛ اگر این دو طبقه با هم یکی شوند، از بحث 

دموکراسی خواهی عبور می کنند
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جمهوری اسامی نه رژیم پهلوی می شود 
نه شوروی سابق

ــهر و بیش از  ــ اعتراضات دی ماه در بیش از 60 ش
ــال  ــ ــــب و تداوم اعتراضات پراکنده در یک س 10ش
ــــک جامعه  ــان داد ما با ی ــ ــنی نش ــ ــته به روش ــ گذش
ــتیم.  ــ ــــی روبه رو هس ــــی و چالش ــــی، جنبش مطالبات
ــال حاکمیت  ــ ــــت یک س ــــس از گذش ــفانه پ ــ متأس
ــــت  ــا چالش های اقتصادی، سیاس ــ ــــی ب در رویاروی
ــه مطالباتی هنوز  ــ ــــن جامع ــــی و اقلیمی ای خارج

پاسخ مؤثر نداده اند.
ــوع  ــ وق ــگام  ــ هن در  ــــی  روحان ــــت«  »دول ــــن  رک
ــــی چابک  ــات تیم اقتصادی و تیم سیاس ــ اعتراض
ــدا وجود  ــ ــــت. حتی ابت ــا در اختیار نداش ــ ــا چالش ه ــ ــرای رویارویی ب ــ ب
ــد.  ــ ــنیده نش ــ ــان جدی ش ــ ــاوره کارشناس ــ ــد و مش ــ چالش  ها را منکر ش
ــــت. تغییراتی در  ــه گام برداش ــ ــــس از بحران نرخ ارز بود که دولت س پ
مدیریت بانک مرکزی داد که مثبت بود. انتخاب چهار وزیر جایگزین 
ــــب با وعده های انتخاباتی روحانی  ــتیضاح شده تناس ــ برای وزیران اس
ــتاندارهای جدید بود که خوشبختانه  ــ ــوم انتخاب اس ــ ــــت. گام س نداش

مقداری با مردم همراهی شده بود.
ــــت. مجلس پس از دی ماه عمًا دغدغه  رکن دوم »مجلس« اس
ــود مجلس  ــ ــر چنین ب ــ ــــت. اگ ــه را نداش ــ ــای جامع ــ ــــف چالش ه تخفی
ــاز و قوی برای  ــ ــال تصویب لوایح و طرح ها و تأیید وزیران کارس ــ به دنب
ــتیضاح  ــ ــــن دغدغه  مجلس اس ــــت. و مهم تری ــــت روحانی می رف دول
ــفانه قوم گرایی  ــ ــد و متأس ــ ــؤال از رئیس جمهوری نمی ش ــ وزیران و س
ــتر اتفاق نمی افتاد. تنها گام مثبت مجلس تصویب  ــ در مجلس بیش

ایحه پولشویی بود.
رکن سوم »قوه قضائیه« است. این قوه از یک طرف با ضعف های 
ــاختاری برای تأمین عدالت از داخل روبه رو است و وقتی  ــ ــــی س اساس
ــــکیل »دادگاه  ــواران مبارزه کند دنبال تش ــ ــــت با رانت خ هم که خواس
ــــکیل دادگاه ویژه هم با رانت خواران به طور  ویژه« رفت و حتی در تش

برابر برخورد نشد. 
ــده ولی از  ــ ــتفاده های بزرگ ش ــ ــوء اس ــ ــــزرگ س ــای ب ــ در هلدینگ ه
ــــل فروش  ــا چند موبای ــ ــــت. تنه ــا خبری نیس ــ ــــی آنه ــای علن ــ دادگاه ه
ــــن نحوه  ــــت ای ــد. بعید اس ــ ــریع اعدام ش ــ ــــکه خر س محاکمه و یک س
ــــب وکار اقتصادی ــــط کس ــه محی ــ ــه جامعه و ب ــ ــاد را ب ــ ــورد اعتم ــ  برخ

باز گرداند.
ــه قوه اصلی  ــ ــته است س ــ ــه قوه یعنی حاکمیت شایس ــ فرای این س
ــد. پس از  ــ ــه هدایت کن ــ ــار چالش های جامع ــ ــــمت مه ــور را به س ــ کش
ــــقوط قیمت  ــات دی ماه ۹6، اعتراضات بازار و تیرماه ۹۷، س ــ اعتراض
ــــت های کان  ریال و خروج ترامپ از برجام، هنوز تغییری در »سیاس
ــده که اقتصاد  ــ ــــت. هنوز توجه نش ــده اس ــ داخلی و خارجی« انجام نش
ــــی را ندارد و  ــــت های تقابل ــران دیگر توانایی پرداخت هزینه سیاس ــ ای
ــأله درمان بی اعتمادی مردم به نهادهای عمومی توجه  ــ هنوز به مس

نشده است.
ــورم مهار  ــ ــا ادامه دارد و ت ــ ــــدی چالش  ه ــال هم آین ــ پس از یک س
ــتخر( به پیش  ــ ــده و تخریب تندروها )از نوع تهدید به مرگ در اس ــ نش
ــــت. تغییرات  می رود و تغییرهای قابل رؤیت برای مردم کم بوده اس
ــده،  ــ ــــعارهای ضد خارجی کمتر ش قابل رؤیت اینها بوده: مقداری ش
ــده، گفتم  ــ ــردم کمتر گیر داده ش ــ ــال به حجاب م ــ ــتان امس ــ یا در تابس
ــرخ ارز کنترل  ــ ــد ن ــ ــتانداران جدید مردم گرایانه تر بود، رش ــ  انتخاب اس

شده است.
ــران مهار  ــ ــای جامعه ای ــ ــات چالش  ه ــ ــــن اقدام ــــن همه با ای ــا ای ــ  ب
ــتند که دولت روحانی  ــ ــال ۹۲ و ۹6 مردم انتظار داش ــ ــود. در س ــ نمی ش
ــراً بقیه ارکان  ــ ــد ولی ظاه ــ ــــده »صدای مردم« در حاکمیت باش نماین
ــــی« زمان را  ــــت روحان ــا کنترل »دول ــ ــــاش می کنند که ب ــــت ت حاکمی
ــود. در صورتی که  ــ ــتون فرجی بش ــ ــتون به آن س ــ ــد تا از این س ــ بگذرانن
ــــک حکمرانی  ــای جامعه ایران ی ــ ــار چالش ه ــ ــــت ترین راه مه دم دس
ــًا عائم آن رؤیت  ــ ــــت که فع ــــخگو اس خودترمیم پذیر، چابک و پاس

نمی شود.
جای پیگیری یک »پیمان« خالی است

ــــنجی ها نمی گوید:  ــر س ــ ــــد؟ نظ ــه می گوین ــ ــــنجی ها چ  اان نظرس
ــده اند؛ یا جامعه ناامید شده؛ یا مردم از اصاحات  ــ ایرانیان ناامید ش
ــه »نهادهای  ــ ــــنجی ها می گوید مردم ب ــده اند. بلکه نظر س ــ ــد ش ــ ناامی
ــده اند )یا ناامیدند(. راه امیدواری هم به نظر  ــ عمومی« بی اعتماد ش

من منوط به دو اقدام است.
ــــی( باید قبول  ــای جامعه مدن ــ ــــت )مثل نیروه ــه حاکمی ــ  اول اینک
ــا از اصل  ــ ــروی همه نیروه ــ ــــی ایران پی ــان جامعه چالش ــ ــد راه درم ــ کن
ــفانه  ــ ــــاب دائمی«. متأس ــه اصل »انق ــ ــــت ن »اصاحات دائمی« اس
ــــمی در ایران با انجام اصاحات از طرق قانونی و تدریجی  دولت رس
ــــکل ندارد ولی دولت موازی همچنان موافقتی با این اصل نشان  مش
نمی دهد. دوم اینکه برای باز گرداندن امید به »تدوین و اجماع روی 
یک پیمان« مشترک میان حاکمیت، دولت و نیروهای جامعه مدنی 
ــــی برای اصاح امور برای  ــــت. پیمانی که شامل چند خط مش نیاز اس
ــیما،  ــ انجام انتخابات آزاد، اصاحات قضایی، اصاحات در صداوس
ــــی،  ــای غیر مرتبط در امور سیاس ــ ــــری از دخالت برخی نهاد ه جلوگی

اقتصادی و فرهنگی، بشود. 
همه انتظار داشتند پس از 1۳۹6 دولت روحانی مثل برجام در راه 
ــــت امید مردم به نهادهای  تدوین و اجرای این »پیمان« برای بازگش

عمومی گام بردارد، که هنوز خبری نیست.
ــه مدنی،  ــ ــای جامع ــ ــان نیروه ــ ــور در می ــ ــات کش ــ ــــن راه نج در ضم

خودزنی علیه اصاحات و اعتدال نیست.
ــگران پرش تحلیلی  ــ ــــس از دی ماه ۹6 بعضی از کنش ــفانه پ ــ  متأس
ــود یا قدرت  ــ ــد و فکر کردند با تحریم ها حاکمیت ضعیف می ش ــ کردن
اجتماعی مردم در »کف خیابان« تکلیف حاکمیت را روشن می کند! 
ــــدن به  ــــی از نزدیک ش ــود و حتی بعض ــ ــــی غلط ب ــــن یک ارزیاب ای
ــتند ، که وقوع  ــ ــا توجه نداش ــ ــــت کردند. آنه ــال ۵۷ صحب ــ وضعیت س
ــــی از عللش  ــــت. و یک ــال ۵۷ چند علت داش ــ ــــامی در س ــــاب اس انق
ــه و کودتایی  ــ ــــم بی ریش ــــوی یک رژی ــه رژیم پهل ــ ــــن بود ک ــر ای ــ به خاط
ــــکل کارایی  ــــامی با مش ــود. ولی جمهوری اس ــ ــــک دندان لق ب بود، ی
ــــت و به وضعیت  ــه دار و مردمی اس ــ ــــت ولی یک رژیم ریش روبه رو اس
ــوروی هم ــ ــــت ش ــه وضعی ــ ــــی ب ــود، حت ــ ــار نمی ش ــ ــــوی دچ ــــم پهل  رژی

 دچار نمی شود. 
ــــت. گفتمان اسام  ــه در مردم روسیه نداش ــ ــــم ریش زیرا مارکسیس
ــــی این  ــــش نمی دهد ول ــه را پوش ــ ــــی از جامع ــه بخش ــ ــــی اگرچ سیاس
ــــت.  ــــامی را تا اعماق جامعه برده اس گفتمان انقاب و جمهوری اس
ــروعیت را با قبول اصاحات از سوی  ــ ــــکل کارایی و ریزش مش لذا مش
ــــعه پایدار و همه جانبه می توان   دولت موازی و حرکت در جهت توس

درمان کرد.
 به بیان دیگر جمهوری اسامی عیب دارد و درمان می خواهد ولی 
ــــت و اصاح جویان بدون شرمندگی باید از اصاحات  دندان لق نیس
دفاع کنند و کمک کنند که حاکمیت و دولت پیمان مشترک را تدوین 

و اجرا کند.

یادداشت

حمیدرضا جایی پور
استاد جامعه شناسی 
دانشگاه تهران

۳

استفاده شـــود. در دوره ای از تاریخ این سرزمین، 
رژیمی ماننـــد پهلـــوی اول آمد که تـــاش کرد 
مردم را بـــه آداب مـــدرن وا دارد، اما حاا مردم 
خودشـــان کارهای خودشان را به عهده گرفتند، 
خودشـــان تحصیل شـــان را به عهـــده گرفتند و 
بسیاری کارهای دیگر، حال چرا جامعه نباید از 
ظرفیت هایی که دارد و برای آن هزینه هم دارد، 
اســـتفاده کند؟ وقتی می گویم اکنـــون یک دوره 
طایی و یک شرایط استثنایی برای مردم و نظام 
اســـت، از این جهت است، از این جهت که همه 
چیز آماده است، همه آماده اند، نه برای تغییر، 
بلکـــه برای زندگی کـــردن. مـــردم هرآنچه ازم 
بود، هزینه تغییـــر را داده اند، دیگر نمی خواهند 
تغییرات عمده صورت بگیرد. کســـی که از یک 
جامعه حاشـــیه ای آمـــده و در مرکز کشـــور قرار 
گرفته، نمی خواهند دیگر هزینه دیگری بدهند 
و همه چیز را از صفر شـــروع کنند، می خواهند از 
آن اســـتفاده و زندگی کنند.  اما متأســـفانه حوزه 
سیاسی مختصات این زندگی را درک نمی کند و 

آن را نمی خواهد.  
ë  شـــما در جایـــی گفتید کـــه امر سیاســـی دچار

فروپاشی شده است، ســـؤال این است که در این 
صورت، در این محیط دچار فروپاشـــی شده، چه 

بازی در جریان است؟
دارد بخش هایـــی را در خود جابه جا می کند 
که فاقد حیات اســـت. بـــه عبارت دیگـــر، چون 
نمی تواند به حوزه اجتماعی پاســـخ دهد، دارد 
مرده کشـــی می کند، یعنی مـــدام بخش هایی 
از خـــودش را جابه جا می کند. بـــه همین دلیل 
می بینیم که آدم ها می آیند و می روند، جریان ها 
از حیز انتفاع ساقط می شـــوند، افشاگری اتفاق 
می افتد، گویی مانند یک جامعه در حال مرگ، 
مدام دارد مرده کشـــی می کند. لیدر یک جریان 
سیاسی از بین می رود، فساد فرد و جریان دیگری 
برما می شود. گویی این حوزه مشغول خودش 

شده است.
ë  حوزه سیاسی مشغول خودش است، جامعه

چه می کند؟
جامعـــه دارد کار خـــودش را انجام می دهد. 
اما چـــون هزینه بـــازی جامعه و اقتصـــاد، زیاد 
اســـت، این جامعه احساس خستگی و تنهایی 
می کند. اما اگر عناصر مدنی یا ســـاحت نهادی 
جامعه قـــوی بود، این همه هزینـــه بر تک تک 
آدم هـــای جامعه تحمیل نمی شـــد. بـــه نهاد 
آموزش و پرورش نگاه کنید، اگر به جای مدیران 
و سیاســـتمداران، معلمان هدایـــت آموزش و 
پـــرورش را در اختیار داشـــتند، هزینه آموزشـــی 

جامعـــه تا این انـــدازه زیاد نمی شـــد یا ماجرای 
مؤسسات آموزشی پیش نمی آمد، بخش هایی 
که خود فشار دیگری بر گرده مردم شده اند. امروز 
نهاد آموزش و پرورش باتکلیف اســـت. حوزه 
اقتصاد و فرهنـــگ هم دچار چنین معضاتی ا 
ست. تنها نهادی که ایســـتاده و دارد جانفشانی 

می کند، نهاد خانواده است.
ë  ،شما ایران را جامعه ای ناهموار توصیف کردید

آیا می شـــود گفت کســـانی که به خیابان آمدند، 
متعلق به مناطق پایین تر این ناهمواری بودند؟

و  بـــه حوزه هـــا  ایـــن معترضـــان مربـــوط 
شـــهرهایی بودند که بـــه مراتب دیرتر از ســـایر 
نقـــاط ایران اعـــام کردنـــد می خواهیم زندگی 
کنیم. به همین دلیل در این اعتراضات، شاهد 
فعالیت شـــهرهایی دورتر از شـــهرهای مرکزی 
بودیم، شـــهرهایی کـــه انتظار نداشـــتیم فعال 
شـــوند، اما این ها نشـــان داد که به تازگی مسأله 
زندگی در آنها ظهور کرده است. این معترضان 
در این شـــهرهای جدیـــد می گویند نمی توانیم 
زندگی کنیم، تنگنا وجود دارد، ابزارهای زندگی 
نیســـت، بیکاری هســـت، مشـــاغل باتکلیف 
اســـت، کارخانه ها تعطیـــل می شـــود و آدم ها 
بیکار می شوند. در این صورت، چرا نباید انتظار 
داشته باشیم که مردم اعتراض کنند؟ چرا نباید 
اعتراض را طبیعی قلمداد کنیم؟ وقتی هم که 
اعتراض می کنند، می گوییم اجنبی است. وقتی 
در هـــر خانه ای حداقل یـــک معتاد و یک بیکار 
وجود دارد، یا یک دختر مطلقه، چنین جمعی 
بجز فغـــان و درد، چیز دیگری نـــدارد؟ ضمن 
اینکه کسی نیست تا از او حمایت کند. چه کسی 
در کشـــور از یک زن مطلقه یا یـــک آدم معتاد 
حمایت می کند؟ چه کسی از یک بیکار حمایت 
می کند؟ هیچ کس نیست و همه این حمایت ها 
به عهده خانواده انداخته شـــده اســـت. وقتی از 
بی مســـئولیتی نهاد سیاسی صحبت می کنیم، 
یعنی در یـــک وضعیت طبیعی انتظار می رود 
حوزه سیاســـی سراغ این افراد برود و بگوید ما از 
تو حمایت می کنیم تا تو ســـراغ خطاهای دیگر 
نروی، آیا چنین حمایتی هست؟ نه تنها نهادها 
کارآمد نیستند، بلکه مسئولیت پذیری هم وجود 
ندارد. مثالـــش، معتـــادان، بیکاران و کســـانی 
هســـتند که طاق گرفتند. کارمندان و کارگرانی 
اخراج می شـــوند، کجا از آنان حمایت می کند و 
آنان را برای بازگشت به کار آماده می کند؟ کجا 

هست؟
ë  شما پیشتر هم اشـــاره کردید که چون کسی در

جامعه مسئولیت نمی پذیرد، جامعه احساس 

دلیل آنکه این اعتراضات چون گذشته تکرار 
نمی شـــود از نظر من آن اســـت که نظام عمًا 
اعتراضات را به رســـمیت شناخته و هر روزه در 
نقاط مختلف اعتراض هست اما دیگر با انسداد 
روبه رو نمی شود. یعنی انرژی ها تخلیه می شود. 
این خیلی مهم اســـت که نظام حق اعتراض را 
در عمل به رسمیت بشناسد. اکنون چنین شده 
است. اعتراض دیگر عملی ضدانقابی نیست. 

این گام خیلی مهمی است.
ë  آیا احتمال تکرار آن حوادث منتفی است؟ اگر

ــتان ها  ــ رخ بدهد آیا این بار هم محدود به شهرس
خواهد ماند یا به تهران نیز تسری پیدا می کند؟

احتمال بـــروز این حـــوادث در آینده منتفی 
نیســـت. اگر مشـــکات مدیریتـــی را رفع نکنیم 
احتمال بروز اعتراضات بزرگتر وجود دارد. میزان 
و عمق و گستره اعتراضات آینده در صورت عدم 
کفایت در حل مشـــکات، اکنون قابل شناسایی 
نیســـت اما راه کاهش آن روشـــن است؛ افزایش 

قدرت مدیریت در حل معضات مردم.
ë  96 ــع دی ــ ــانه ها در وقای ــ ــش رس ــ ــی نق ــ در ارزیاب

ــی خارجی و  ــ ــانه های فارس ــ ــه باورتان میان رس ــ ب
ــبکه های مجازی مانند تلگرام کدام یک سهم  ــ ش
بیشتری در دامن زدن به اعتراضات و هدایت آنها 

داشتند؟
رســـانه های خبـــری وابســـته به اپوزیســـیون 
در دوایـــه عمـــل می کردند؛ نخســـت تشـــدید 
در  و  بزرگنمایـــی  و  انعـــکاس  بـــا  اعتراضـــات 
مرحله دوم تاش برای تعیین دســـتور کار برای 
اعتراضات و هدایت آن به عنوان امواج اجتماعی 
ضد نظـــام. در بخش نخســـت موفـــق بودند و 
لحظه به لحظه بر آتش اعتراضات دمیدند اما 
در بخـــش دوم با تبلیغات خود عماً به دایلی 

که گفتم ترمز اعتراضات را کشیدند.
تعیین وزن تأثیر گذاری رسانه های حقیقی و 
مجازی باید در نظرسنجی ها و به صورت علمی 
صـــورت گیرد اما اجمااً تأثیر گذاری آنها در ایه 

نخست قابل تأمل بود.
ë  ــانه های داخل ایران تا چه حد توانستند در ــ رس

ــاب در جامعه  ــ ــات و کاهش الته ــ کنترل اغتشاش
ــا و ناکامی های  ــ ــد؟ کامیابی ه ــ ــش کنن ــ ایفای نق

احتمالی شان ناشی از چه دایلی بود؟
تشـــخیص میـــزان تأثیر گذاری رســـانه های 
داخلی هم باید به صـــورت علمی صورت گیرد 
اما گمان من بر این است که اعتماد معترضان 
به رســـانه های داخلی بســـیار کم بود. انعکاس 
گزینشـــی و تاش برای کنترل اوضاع به صورت 

نسبتاً خام، عماً از میزان تأثیر گذاری رسانه های 
داخلی کاست و توجهات را به سوی رسانه به دور 
از کنترل سیستم برد. آسیب شناسی این وضعیت 
و کشف دایل اعتماد زدایی از رسانه های داخلی 
خود بحثی مجـــزا را می طلبد.اما در نهایت من 
چندان نقش مؤثری برای رســـانه های داخلی از 
جهت تأثیرگذاری بر معترضان قائل نیستم اما 
معتقدم آنها بر حامیان نظام تأثیر گذاشـــتند و 
خطیر بودن شـــرایط و لزوم جدی بودن در دفاع 

از نظام را به آنها گوشزد کردند.
ë  تسری فیلترینگ به برخی شبکه های اجتماعی

از جمله تلگرام که به نوعی در واکنش به واقعه دی 
ــد و البته به افزایش استفاده کاربران  ــ 96 انجام ش
از فیلترشکن ها انجامید، چندان مؤثر واقع نشد. 
ــلبی و میزان  ــ ارزیابی تان از چنین واکنش های س

اثر گذاری شان در کنترل اعتراضات چیست؟
به گمانم این یک آسیب جدی است که در 
اعتراضات سریعاً نگاه معترضان از رسانه های 
داخلی به ســـوی رسانه های بیگانه برمی گردد. 
بایـــد در مقابـــل رســـانه های داخلی با تســـاهل 
برخورد کرد تا ســـطحی معقول از اعتراضات را 
به گونه ای منعکس نمایند که معترضان به آنها 
اعتماد کنند ،خسارات این عمل حتماً از اعتماد 

معترضان به رسانه های بیگانه یا مغرض کمتر 
خواهد بود.

ë  ــما احزاب و جریان های سیاسی تا چه ــ به باور ش
حد توانستند خود را در قامت نماینده خواست 
ــد و با قراردادن مطالبات  ــ مردم معترض قرار دهن

آنها در چارچوب به کاهش تنش ها کمک کنند؟
احزاب اصاح طلب ابتـــدا گمان بردند این 
جریان قابـــل اداره در جهت اهداف آنهاســـت 
ولی بسرعت دریافتند قضیه جدیست و تحت 
هدایت آنهـــا قرار نمی گیـــرد و در صورت ادامه 
بازی اساســـاً بهـــم خواهد خورد. لـــذا به ترمزی 
برای این اعتراضات تبدیل شدند تا سرعت آن 
را کم کنند. اصولگرایان هم ابتدا گمان بردند این 
اعتراضات به دولت فشار وارد می کنند آنها هم 
بزودی فهمیدند اعتراضات پتانسیل آن را دارد 
که فراتر رود و فقط دولت را هدف نگیرد لذا آنها 
هم کنار کشـــیدند. بنابراین اپوزیسیون خواست 
یک تنـــه اعتراضات را مدیریت کند در حالی که 

خواست معترضان با آنها یکی نبود.
ë  در تحلیـــل آن اعتراضـــات برخـــی ناظران

از تأثیـــر و نقش بخشـــی از گروه های سیاســـی 
منصوب به جریان اصولگـــرا و رقیب و منتقد 
دولت ســـخن گفته اند، این گـــزاره را تا چه حد 

قبول دارید و تحلیل تان چست؟
دادم،  توضیـــح  را  اصولگرایـــان  برداشـــت 
آنهـــا از اعتراضات ضد دولـــت و عدالتخواهانه 
حمایت می کردند و تقصیر این اعتراضات را بر 
دوش دولـــت می انداختند امـــا عبور اعتراضات 
از ســـطح دولت عماً آنها را هوشیار کرد که این 
آتش چنانچه از این شـــعله ورتر شـــود خطرات 
بســـیاری دارد لذا فـــوراً عقب نشســـتند.  در این 
مورد اصاح طلبان و اصولگرایان در عمل به یک 
حرف رسیدند. این اعتراضات باید به مسیرهای 

قابل کنترل برگردد عماً هم چنین شد.
ë  تأثیر اعتراض های دی ماه سال گذشته را در تغییر

ــورهای متخاصم علیه ایران و  ــ سیاست های کش
به طور ویژه امریکا تا چه حد مؤثر می دانید؟ برخی 
مقامات در سخنان خود این گونه مطرح کردند که 
این اعتراض ها دولت امریکا را به این ایده رساند 
که شرایط برای فشار بر نظام جمهوری اسامی از 
طریق خروج از برجام و اعمال تحریم علیه ایران 

فراهم تر است.
بله، به گمانم امریکا از اعتراضات برداشـــت 
کرد کـــه فشـــارهای اقتصـــادی می تواند منشـــأ 
تحوات بنیادین سیاسی شـــود از این رو بر فشار 

افزود.



 آیا خــروج نیروهــای امریکایی از افغانســتان 
چشــم انداز صلــح در آن منطقــه را بــه خطر 
خواهــد انداخــت؟ اعــام تصمیــم ترامــپ 
خــروج  مــورد  در  امریــکا  جمهــوری  رئیــس 
نیروهای امریکایی از افغانستان شگفت  انگیز 
بود. این تصمیم ســبب شــد تــا جیمز متیس 
وزیر دفاع دولت ترامپ نیز مجبور به استعفا 

از مقام خود شود.
پــس از انتشــار توئیــت ترامــپ مبنــی بــر 
آنکــه امریکایی ها پــس از پیــروزی تاریخی بر 
داعــش بــه خانــه بازمی گردنــد باعــث ایجاد 
اختاف نظر سیاســی در آن کشور شد. این بار 
سیاســتمداران فــارغ از تعلقــات حزبی شــان 
بــه بیان نظرات می پرداختند. علیرغم انتقاد 
منتقدان، ترامپ از سوی رهبران هر دو حزب 
طرفدارانــی نیــز جلب کــرده اســت. »تد لیو« 

ســناتور دموکرات اشــاره کرده کــه هیچ یک از 
جنگ هــای روی داده با تأیید کنگره نبوده اند. 
سناتور »رند پال« هم گفته است که چه میزان 
از جنگ بی پایان برایمــان  کافی خواهد بود؟ 
ســناتور رند پال افــزوده اســت:»همه ناظران 
و نخبگان سیاســی در واشــنگتن علیه ترامپ 
هســتند. امــا حــدس بزنید چــرا؟ اگر شــما از 
مردم امریکا بپرســید این دقیقاً علت پیروزی 

ترامپ در انتخابات بود.«
همچنیــن، هــوش و غریــزه ترامــپ برای 
خروج تصمیمی درســت اســت اما همه چیز 
بســتگی به اجرای تاکتیکی آن دارد. شــواهد و 
دالت هــای تاکتیکی تصمیم ترامــپ درباره 
طوانی مدت ترین جنگ امریکا در افغانستان 
چیســت؟ در حالی که امریــکا طبق گزارش ها 
در حدود دو هزار نیرو را در ســوریه نگه داشــته 
است از جمله نیروهای ویژه در حدود 14 هزار 
سرباز امریکایی در افغانستان مستقر هستند 
که نیمی از آنان نیروهای لجستیک و آموزش 
دهندگان هستند. رســانه ها گزارش می دهند 

که 18 ســرباز امریکایی در نبرد ســال جاری در 
افغانستان کشــته شــده اند. به گزارش وزارت 
دفاع امریــکا 2هزار و 216 ســرباز امریکایی در 
جریــان عملیات در افغانســتان از ســال 2001 
میادی کشته شــده اند و در همان بازه زمانی 
بیــش از 20 هزار نفر مجروح شــده اند. به این 
عــدد، 28 هــزار و 529 نفــر از کارکنــان امنیتی 
افغانســتان را نیز اضافه کنید که از سال 2015 
میادی در جریان نبرد با طالبان جان خود را 
از دســت داده اند. طبق گزارش ســازمان ملل 
متحــد تنهــا در ســال جاری میادی، 2هــزار و 
798 غیرنظامی در افغانستان کشته شده اند 
آن  سرتاســر  در  دیگــر  نفــر  و 253  و 5هــزار 
کشور مجروح شــده اند. گزارش ها حاکی از آن 
هستند که اکنون طالبان بیش از زمان دیگری 
از 17 ســال گذشــته تاکنون که رژیمش ســاقط 

شده توانسته کنترل اراضی را در دست گیرد.
بــا ایــن آمار و ارقــام و تلفات بــاا علیرغم 
آنکــه امریــکا از ایــن وضعیت آگاه اســت چرا 
می خواهد افغانســتان را ترک کند؟ »حســین 

خروج امریکا از سوریه چه معنایی برای منطقه خواهد داشت؟

جنگ همه علیه همه
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مروان کاباان
تحلیلگر الجزیره

نویسنده: مویگن خواجه

در طول سالیان گذشته به جز مورد شکست دادن داعش 
ایــاات متحده قادر به تعیین اهداف مشــخص سیاســی 
درباره ســوریه نبوده اســت. باراک اوباما که با وعده تغییر 
سیاســت مداخله نظامــی امریــکا، به ریاســت جمهوری 
رسید، با سقوط موصل به دست داعش، خواستار دخالت 
دوباره در عراق و ســوریه برای شکست دادن داعش شد و 

اکنون نیز ترامپ فرمان خروج را صادر کرده است

فقدان امنیت شغلی در وزارت دفاع امریکا محسوس شده است

افسردگی در پنتاگون پس از استعفای متیس
 

یکی از مقام های پنتاگون که نخواســته نامش فاش شود روز جمعه گذشته حال 
و هــوای پنتاگــون )وزارت دفــاع ایاات متحــده امریکا( را جوی همــراه با  ترس و 
افســردگی بیان کرد. این مقام گفته اســت: »واضح اســت کــه نزدیک تعطیات 
هســتیم و انتظــار نداریــم  که افراد زیــادی را ببینیم با این حــال، حس عمومی و 

ناشناخته ای از ترس را می شود احساس کرد.«
اخبار مرتبط با استعفای متیس از مقام خود در پایان فوریه پس از اعام این خبر 
جنجالی بود که ترامپ فرمان خروج نیروهای امریکایی را از سوریه صادر کرد. او 
همچنین خواستار بازنگری درمورد حضور نیروهای امریکایی در افغانستان شد و 

جنجال بر سر تعطیلی دولت امریکا از سوی ترامپ.
ایــن خبرهــا در کنــار یکدیگر باعــث ایجاد تــرس و نگرانــی در میــان قانونگذاران 
امریکایی شده اند. آنان نگران هستند که تصمیمات ترامپ در مورد افغانستان و 
ســوریه تازه آغاز راه باشــد. آن مقام پنتاگون می گوید: »فرض کنید که یک راهنما 
یا دوســت برای کل یک تور همراه با شماست اما ناگهان دیگر نخواهد بود. حس 
عجیبی به شما دست خواهد داد.« متیس استعفانامه خود را روز پنجشنبه تقدیم 
رئیــس جمهوری امریکا کرد. پس از آن که ترامپ تصمیم گرفت تا تمام دو هزار 
نیــروی امریکایی مســتقر در ســوریه را از آن کشــور خارج کرده و همچنین دســتور 
کاهــش نیروهای نظامی امریکایی حاضر در افغانســتان را نیز صــادر کرد. »برت 
مک گورک«، نماینده ویژه ترامپ در امور ائتاف بین المللی مبارزه با داعش نیز 
روز جمعه در مخالفت با تصمیم ترامپ برای خارج کردن نیروهای امریکایی از 
سوریه استعفای خود را تقدیم رئیس جمهوری امریکا کرد. استعفای متیس نشان 
داد کــه دید او متفاوت از نگاه ترامپ درباره مســائل مشــخصی چــون اتحاد ناتو، 
ائتاف ضد داعش، نقش امریکا در آن و ایستادگی مقابل روسیه و چین دشمنان 
امریکا بوده است. این استعفا سبب شد تا رهبران کنگره بافاصله اظهار نظر کنند. 
»نانســی پلوســی« رئیس احتمالی کنگره آینده گفت که از شنیدن خبر استعفای 
متیس منقلب شده است. در همین حال »میچ مک کانل« رهبر اکثریت سنا گفته 
بود که او پس از شــنیدن دایل اســتعفای متیس پریشان خاطر شده بود. »جیمز 
اینهوف« رئیس کمیته خدمات مســلح سنا نیز که از طرفداران سرسخت ترامپ 
است، گفت که از استعفای متیس ناراحت شده است و البته گفت جای تعجبی 
نداشــت چرا که در هر حال ســطحی از نارضایتی میان دو نفر همیشه وجود دارد. 
»جک رید« همتای دموکرات او اما گفت که از این موضوع احساس خطر و نگرانی 
برای کشور امریکا می کند و نگران نیروهای مسلح امریکایی است. او گفت به نظر 
می رســد در کاخ ســفید ثباتی وجــود ندارد. نــوع واکنش نمایندگان نشــان داد که 
وزارت دفاع تا چه اندازه اهمیت دارد. نگرانی ای که اکنون وجود دارد آن است که 
موج استعفاهای مشابه متیس روی دهند. اکنون در پنتاگون حس عدم اطمینان 
دربــاره آینده حاکم شــده اســت. اینکه پس از متیس چه کســی خواهــد آمد و چه 
اتفاقی روی خواهد داد؟ »مایکل اوهانلون« پژوهشــگر ارشــد در انستیتو بروکینگز 
در امور سیاســتگذاری خارجی می گویــد که پیش بینی می کند که اعضای پنتاگون 

مضطرب تر از قبل باشند. آنان یک رئیس بزرگ را از دست داده اند.
»جیمز کارفانو«، کارشــناس سیاســتگذاری دفاعی در بنیــاد »هریتیج« می گوید: 
خروج نیروهای امریکایی از سوریه و افغانستان بدون در اختیار داشتن استراتژی 
کان تر اشــتباهی غیرقابل جبران اســت. »مارکــو روبیو« ســناتور جمهوریخواه از 
فلوریــدا می گوید: »من فکر می کنم با تصمیم تازه دشــمنان ما )امریکا( تقویت 
خواهند شــد و دوســتان و متحدان مان تضعیف می شــوند و این مسأله ای جدی 

برای امنیت ملی ما خواهد بود.«
Hill :منبع

 منازعه ترامپ و دموکرات ها 
با هدف برنده شدن در بازی دیوارکشی در مرزهای جنوبی

آوار دیوار بر سر کاخ سفید
 

رئیس جمهوری امریکا و دموکرات ها در کنگره آن کشور به دنبال سرزنش کردن 
یکدیگــر و انداختــن تقصیر بر دوش دیگری هســتند. صدها هزار نفــر از کارکنان 
بخش فدرال مجبور هســتند بدون دریافت دســتمزد کار کنند. رئیس جمهوری 
می گویــد که آنان بایــد دموکرات ها را مقصر بدانند چرا کــه آنان باعث تعطیلی 
دولــت امریکا شــده اند. با این حــال، رهبران دموکرات ها می گوینــد که ترامپ به 
دلیل اصرار بیش از اندازه بر لزوم دریافت بودجه به منظور ساخت دیوار در مرز 
امریکا و مکزیک مقصر است و خود نیز به طور علنی گفته که افتخار می کند برای 
پافشاری بر این موضوع دولت تعطیل شود. سنا نیز در ارائه راه حل ناکام مانده 
اســت. این موضوع باعــث ادامه وضعیت تعطیلی دولت خواهد شــد. تعطیل 
شدن دولت امریکا پس از آن روی داد که ترامپ درخواست بودجه ای 5 میلیارد 
داری را بــرای احــداث دیــوار در مرز با مکزیــک برای تحقق یکــی از اصلی ترین 
وعده هــای انتخاباتــی اش به کنگره ارائه داد و دموکرات هــا حاضر به پذیرش آن 

درخواست نشدند.
»چــاک شــومر« رهبــر اقلیــت در مجلس نماینــدگان به طــور صریح بــه رئیس 
جمهــوری امریکا گفته اســت اگر او می خواهد فعالیت دولت از ســر گرفته شــود 
بایــد موضــوع احداث دیــوار را رها کند. ترامپ اما در توئیتی نوشــت که حفاظت 
از مرزهــای امریــکا یکــی از شــعارهای انتخاباتــی ای بــوده که خــود را متعهد به 
پایبندی به آن می داند. او نوشت که ما )امریکایی ها( برای مرزهای دیگر کشورها 
و حفاظت از آن مبارزه کرده ایم اما برای حفاظت از مرزهای خود تاکنون تاشی 
نکرده ایــم«. مقام های کاخ ســفید امیدوارند که تعطیلــی دولت تنها چند روز به 
طول بینجامد اما ممکن است این وضعیت ادامه یابد. ترامپ در کریسمس در 

واشنگتن باقی می ماند و تعطیات برنامه ریزی شده خود را لغو کرده است.
این سومین تعطیلی دولت ظرف مدت یک سال است که نتیجه اختافات میان 
احزاب امریکا بر ســر طرح های ترامپ اســت. »تام استیر« میلیاردر امریکایی که 
کارزاری را بــرای اســتیضاح ترامــپ آغــاز کرده اســت در بیانیه ای اعــام کرده که 
تعطیــل کــردن کار دولت نمونــه ای دیگر از آن اســت که چــرا او می گوید ترامپ 
برای اداره دولت امریکا فرد مناســبی نیست. او نوشت که ما به رئیس جمهوری 
نیاز داریم که برای مردم امریکا مبارزه کند و وضعیت امریکا را بهبود بخشــد نه 
کسی که کارهای خطرناک انجام می دهد و رفاه کارکنان بخش فدرال را به خطر 

می اندازد و دستور کار نژادپرستانه ای را در پیش گرفته است.
همزمانــی تعطیلــی دولت امریــکا، بی ثباتی بازار، اســتعفای متیــس وزیر دفاع 
امریکا و اعام خروج نیروهای امریکایی از ســوریه توســط ترامپ همگی فشار بر 
جمهوریخواهــان و شــخص رئیس جمهــوری را برای اســتیضاح ترامپ افزایش 
داده اند. تعطیلی دولت امریکا بر کارکنان بخش های زیادی تأثیر می گذارد. تمام 
کارکنــان ناســا و 52 هزار نفر از کارمنــدان و کارکنان در اداره مالیــات امریکا از این 
وضعیت تأثیر منفی می پذیرند. هر هشت نفر از ده نفر از کارکنان خدمات پارک 
ملی امریکا به مرخصی خواهند رفت. ســنای امریــکا قانونی را تصویب کرده که 
تضمین می کند کارمندان حقوق خود را دریافت می کنند. اکنون به نظر می رسد 
مجلس نمایندگان امریکا مجبور به تأیید این قانون است. خدمات پستی امریکا 
تحت تأثیر تعطیلی دولت قرار نخواهد گرفت چرا که ســازمانی مســتقل اســت. 
پلیس فدرال امریکا )اف بی ای( و نیروهای گارد ســاحلی و مرزی  نیز کماکان کار 
می کنند. افسران اداره امنیت نیز در فرودگاه ها فعالیت خود را ادامه خواهند داد.
Guardian :منبع

نویسندگان: ربکا خیل و الن میشل

نویسنده: مارتین پنگلی

نگاه

نگاه

خروج نیروهای امریکایی از افغانستان چه تأثیری بر آن کشور خواهد گذاشت؟

در مسیر پایان نبرد 17 ساله

 در تاریخ 19 دسامبر، »دونالد ترامپ« رئیس 
جمهــوری امریــکا تصمیمــی اتخــاذ کــرد که 
تقریبــاً همــه از جملــه اعضای دولــت اش را 
نیز شــگفت زده کرد: او دســتور خــروج کامل 
و ســریع بیش از دو هزار ســرباز امریکایی را از 

سوریه صادر کرد.
 ترامــپ تصمیــم خــود را بــا بیــان ایــن 
اســتدال توجیــه کرد کــه نیروهــای امریکایی 
تنهــا بــرای شکســت دادن داعش در ســوریه 
بودنــد و اکنــون که این مأموریت تکمیل شــد 
دلیلی وجود ندارد که آنان در آن کشــور باقی 
بمانند. اعام غیر منتظره تصمیم ترامپ به 
همــراه ادامه روند فقدان اســتراتژی واضح و 
منســجم از ســوی امریکا در مورد سوریه و در 
سطح گســترده تر در مورد خاورمیانه احتماًا 
آغازگــر دور تــازه ای از درگیری هــا در منطقــه 

خواهد بود.
در طــول ســالیان گذشــته بــه جــز مــورد 
شکســت دادن داعــش، ایاات متحــده قادر 
بــه تعییــن اهداف مشــخص سیاســی درباره 
ســوریه نبــوده اســت. بــاراک اوبامــا بــا وعده 
تغییــر سیاســت مداخلــه نظامــی امریــکا در 

دوران بــوش در جهــان اســام، بــه ریاســت 
کامــل  خــروج  دســتور  او  رســید.  جمهــوری 
نیروهــای امریکایــی از عراق را در پایان ســال 
2011 میــادی صــادر کرد. در مــاه ژوئن 2014 
اما با ســقوط موصل به دســت داعش، اوباما 
خواســتار دخالت دوبــاره در عراق و تشــکیل 
ائتافــی بین المللی بــه رهبری امریــکا برای 
شکســت دادن داعــش شــد. در عــراق شــبه 
نظامیان کرد و در سوریه نیروهای دموکراتیک 
ســوریه کــه ســتون فقــرات آن را واحدهــای 
کردی موســوم بــه یگان های مدافــع مردمی 
تشــکیل می دهند در کنار امریکا علیه داعش 
جنگیدنــد. با این حال، به دلیل تمایل دولت 
اوبامــا به ایفای نقش به عنــوان یک هژمون، 
منازعــه ســوریه بســرعت تبدیــل بــه جنگــی 
نیابتــی شــد کــه جنــاح مقاومــت خاورمیانه، 
عربســتان ســعودی و روســیه به همراه ترکیه 

نیز وارد آن شدند.
زمانــی کــه ترامــپ در اوایــل ســال 2017 
میادی وارد کاخ سفید شد علیرغم مخالفت 
هایش با اکثر رویکردهای اوباما در مورد پایان 
دادن به حضور نظامــی امریکا در خاورمیانه 
راه او را ادامــه داد. اکنــون کــه ترامــپ خــروج 
نیروهــای امریکایــی را از ســوریه اعــام کرده 
قدرت های منطقه که در جنگ ســوریه نقش 
داشــته اند احتمــااً تــاش می کنند تــا کنترل 

مناطقــی کــه تحــت کنتــرل امریــکا بوده اند را 
بدست گیرند. در حال حاضر، امریکا از طریق 
متحــدان کــرد خود کنتــرل یک ســوم از خاک 
ســوریه را در اختیــار دارد. ایــن مناطق نواحی 
مفید ســوریه نامگذاری شــده اند: میدان های 
عمــده نفــت و گاز و هــم  چنیــن منابع اصلی 
آب، ســدها، نیروگاه ها و بســیاری از زمین های 

حاصلخیز را در خود جای داده اند.
بازپس گیری کنترل این نواحی برای روسیه 
موضوعــی کلیدی اســت. مســکو فاقــد منابع 
مالــی برای ادامه تاش ها به منظور بازســازی 
ســوریه پســا از جنگ است. مســکو هم چنین 
می خواهــد از نظر مالی از حمایت نظامی  ای 

کــه از حکومــت ســوریه انجــام داده بهره منــد 
شود در نتیجه، اکنون به میدان های نفت و گاز 
تحت کنترل امریکایی ها چشــم دوخته است. 
اکنــون کــه امریــکا در حال ترک ســوریه اســت 
روســیه هر کاری که ازم باشد تا این خأ ایجاد 

شده را پر کند انجام خواهد داد.
ایــران نیــز به مناطــق تحت کنتــرل امریکا 
در ســوریه عاقه مند اســت هر چنــد به دایل 
کامــًا متفاوت. ایران از ســال 2003 میادی از 
زمــان حملــه امریکا بــه عراق تاش کــرده در 
کنار جبهه مقاومــت در این منطقه قرار گیرد. 
خــروج امریکا از عــراق در ســال 2011 میادی 
ایــران را بــه ســوی دســتیابی بــه ایــن هــدف 

نزدیک تر ســاخت. پــس از ظهــور داعش اما 
ایــران به همــان ترتیبی که خــود می گوید، به 
عنوان یک قوای مستشــاری وارد ســوریه شد. 
اکنــون ایــران مســیری را از دمشــق بــه ســوی 
حزب اه در لبنان باز نگه داشــته است. ایران 
در مبــارزه علیــه داعــش از تشــکیل ائتــاف 
بین المللــی تحــت حمایت امریکا اســتقبال 
کــرد و حتــی مایــل بــود عضــوی از آن باشــد 
بــدان شــرط کــه امریکا منطقــه را تــرک کند. 
اکنــون امریــکا در حال اجــرای این خواســت 
ایران است. تصمیم امریکا برای ترک شمال 
شــرقی ســوریه باعــث ایجاد مشــکاتی برای 
اســرائیل خواهد شــد. تــل آویو به طــور کامل 
وابســته به امریــکا برای مهــار نفوذ ایــران در 
ســوریه بوده اســت. اکنون با خــروج نیروهای 
امریکایــی از ســوریه، اســرائیل اهــرم اندکــی 
برای شکل دادن به تحوات حوزه میدانی در 

سوریه خواهد داشت.
عربستان ســعودی نیز منافع استراتژیک 
در آن منطقه دارد. در طول سال های گذشته، 
ریــاض تاش هــای زیــادی را بــرای متقاعــد 
کــردن ترامپ بــرای افزایش حضــور نظامی 
امریکایی هــا در شــمال شــرقی ســوریه بــرای 
مقابلــه بــا ایــران و ترکیــه انجــام داد. ریاض 
همــواره خواســتار حفــظ نیروهــای امریکایی 
در ســوریه بوده و حتی پیشنهاد اعزام نیروها 
بــرای گشــتزنی منطقــه ای در کنــار نیروهــای 
کــردی و امریکایی را ارائه داده بــود. از این رو 
تصمیــم امریــکا بــرای ترک منطقــه موجب 
ناامیدی عربســتان سعودی می شــود و آنان 
را تشــویق می کند، نقش بیش تر و فعال تری 
ایفــا کننــد.  ترکیه نیز بــه آن بخش از ســوریه 
عاقه مند است و مدت زمانی طوانی است، 
امریــکا را بــه دلیــل حمایــت از نیروی هــای 
دموکراتیــک ســوری بــه پشــتیبانی از ایجــاد 
یک دولت مســتقل در شــمال شــرق ســوریه 
متشــکل از کردهــا متهم کــرده اســت. ترکیه 
معتقد اســت، امریکا بایــد از حمایت از گروه 
موســوم بــه یگان هــای مدافــع مردمــی که از 
دیــد آن کشــور بخشــی از بــازوی پ ک ک در 
سوریه است، دســت بردارد. در همین راستا، 
ترکیه تهدید انجام عملیات نظامی گسترده 
در ســوریه برای نابودسازی پایگاه های کردها 
مطــرح کــرده اســت. هــم چنیــن، در چنیــن 
شــرایطی داعش می تواند از خأ ایجاد شــده 
بــه نفع خود اســتفاده کنــد. با توجــه به تمام 
مــوارد ذکــر شــده، خــروج امریــکا از ســوریه 
وضعیــت  در  تحــول  مهم تریــن  احتمــااً 
سیاســی ســوریه از زمــان مداخلــه روســیه در 
ســال 2015 در ماه ســپتامبر خواهــد بود. این 
موضوع می تواند وضعیت منازعه در سوریه 
را به شــرایط قبل بازگرداند بازی قدرت برای 
منافــع رقابت  کنندگان در ســوریه: به عبارت 
دیگــر، تصمیــم ترامپ مقدمــه آغاز »جنگ 

همه علیه همه« خواهد بود.
Aljazeera :منبع

یافــت و خــود را بــه عنــوان وایــت خراســان 
فــراری  فرماندهــان  برخــی   کــرد.  معرفــی 
طالبــان در اوایل ســال 2015 میادی با ابوبکر 
البغــدادی خلیفــه آن گــروه بیعــت کردنــد. 
علیرغــم شکســت های ســنگینی کــه داعش 
از جانــب طالبــان و ارتــش ملــی افغانســتان 
متحمل شــد همچنــان به عنوان یــک نیروی 
شورشــی قــوی باقی مانــده و به طــور متناوب 
اقدامــات تروریســتی در کابل و ســایر شــهرها 

انجام می دهد.
در حــال حاضــر بــه نظــر می رســد ارتــش 
عواقــب  دو  هــر  طالبــان  و  افغانســتان 
اجتناب ناپذیــر خــروج نیروهــای امریکایــی از 
افغانســتان را بــر مبارزه شــان علیــه داعــش 
کم  اهمیت قلمداد می کنند. مقام های دولتی 
افغانســتان تأکیــد دارنــد کــه این موضــوع بر 
وضعیت امنیتی افغانستان تأثیرگذار نخواهد 
بود، این در حالیســت که طالبان نیز خواســتار 
خروج امریکایی ها از افغانســتان شــده است. 
پــس از صــرف 1.6 تریلیــون دار بــرای جنگ 
افغانستان و بازسازی آن کشور اکنون مشخص 
شده که تصمیم ترامپ در وهله نخست برای 
جلوگیری از هزینه های مالی بیشــتر امریکا در 
آن کشــور اســت. این موضــوع می توانــد راه را 
برای اعمال نفوذ سایر قدرت های خارجی در 
افغانستان هموارتر سازد. روسیه در هفته های 
اخیــر در گفت و گوهــای صلــح میــان طالبــان 
و شــورای عالی صلح افغانســتان متشــکل از 
رهبــران قبایــل افغــان در کنــار نمایندگانی از 
ایران، چین، پاکستان، تاجیکستان، ازبکستان 

و ترکمنستان نقش ایفا کرده است.
امریکایی ها چه در افغانستان باقی بمانند 
و چــه از آن کشــور خــارج شــوند یــک موضوع 
مشخص اســت و آن اینکه چشــم انداز صلح 
در افغانســتان دور از دســترس باقــی خواهــد 
مانــد. این موضوع به خاطــر منافع در رقابت 
همسایگان افعانســتان، ظهور طالبان و سایر 
عناصر تندرو، شکســت دولت افغانســتان در 
ارائه خدمات اساســی و امنیت به شــهروندان 
و عــدم تمایل جامعــه بین المللی بــه ایفای 
نقش فعال در بازسازی افغانستان و عمل به 

وعده های خود است.
RTE شبکه خبری

حقانــی« ســفیر ســابق پاکســتان می گویــد که 
امریــکا در جنگ ها نمی بازد بلکه تنها میلش 
را از دســت می دهــد. او توضیــح می دهــد که 
افغانستان تنها زمانی از نظر استراتژیک برای 
امریکایی هــا اهمیــت پیدا می کند کــه قدرتی 
متخاصم بخواهد بر آن کشــور کنتــرل خود را 
اعمال کند. از زمان تولد طالبان در سال 1994 
میــادی، آن گروه با دولــت امریکا که بر لزوم 
تعطیل شــدن اردوگاه های آموزشــی القاعده 
در افغانستان تأکید داشت در ارتباط و تعامل 
بود. شــرکت Unocal که مقــر آن در کالیفرنیا 
اســت اعضــای اصلــی طالبــان را بــه تگزاس 
اعزام می کرد تا دربــاره پروژه های خطوط گاز 
و نفت با مقام هــای امریکایی مذاکره کنند. با 
این حال، بمبگذاری 1998 در ســفارت امریکا 
در نایروبــی و دارالســام که گفته شــد توســط 
القاعــده صورت گرفته اســت بــه تماس های 
میــان امریــکا و طالبــان پایــان داد. بافاصله 
پس از حمات یازدهم سپتامبر، جورج دبلیو 
بــوش رئیــس جمهــوری امریکا پیشــنهادات 
ارائه شده از سوی طالبان برای بحث پیرامون 
اســترداد اســامه بن ادن رهبر القاعده را رد و 
دســتور حمله نظامی به افغانســتان را صادر 
کــرد. در جریــان حمله نظامی امریکا از ســال 
2001 میــادی، 104 هــزار غیرنظامــی افغــان 

جان خود را از دست دادند.
پس از جنگ نیز طالبان با استفاده از فساد 
گســترده در افغانستان، خأ قدرت و حمایت 
مداوم پاکستان توانســت قدرت خود را حفظ 
کنــد. صلح کامل به افغانســتان بازنگشــت و 
بوش تمرکز خود را بر روی صدام در عراق قرار 
داد و جنگ در آن کشــور را آغــاز کرد در حالی 
که در افغانستان حکام فاسد محلی یکه تازی 
می کردنــد و همزمان طالبــان در حال تقویت 
قــدرت خــود بــود. در دســامبر 2011 میادی، 
پس از گذشــت یــک دهه از حمــات یازدهم 
ســپتامبر، »حامــد کــرزای« رئیــس جمهوری 
افغانستان در کنفرانسی بین المللی در آلمان 
هشدار داد که طالبان می تواند دوباره بازگردد. 
امروز طالبان علیرغم کشته شدن فرماندهان 
بلندپایــه اش در سرتاســر افغانســتان حضور 

نظامی دارد.
پــس از آن، داعــش در افغانســتان ظهــور 

پژمان پارســی پور/مترجم- دســتورات اخیر دونالد ترامپ برای خروج نیروهای امریکایی از ســوریه و خروج نیمی از نظامیان این کشور از افغانســتان، از جمله رویدادهای مهم 10 روز 
گذشته در جهان بود. با توجه به اهمیت و ابعاد این مسأله گزیده ای از تحلیل های جهانی درباره این رویداد و پیامدهای آن را گردآوری کرده ایم:
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ادبیات »فانتزی-تخیلی« از جمله ژانرهایی ست که جایگاهی جدی در عرصه کتاب های کودک و 
نوجوان به خود اختصاص داده،حوزه ای که مجموعه داستان هایی همچون»هری پاتر« را می توان 
ــت، مجموعه داستانی که نه تنها از سوی مخاطبان نوجوان، بلکه حتی از سوی  ــ از جمله آنها دانس
بزرگساان هم با استقبال جهانی روبه رو شد. با این حال زمان چندانی از ورود جدی کتاب های این 
ژانر به حوزه نشرمان نمی گذرد ،آنچنان که تا قبل از یک دهه اخیر اغلب اهالی نشر، کتاب های این 
ــی ارزش چندانی هم برای آنها قائل نبودند. با این حال  ــ بخش از ادبیات را جدی نمی گرفتند و حت
اقبال جهانی به نوشته های »جی.کی.رولینگ« بازار نشر ما را هم بی نصیب نگذاشت و منجر به 
ــران و مترجمان به آثار تخیلی-فانتزی شد.پروین علیپور ازجمله  ــ جلب توجه و عاقه مندی ناش
نویسندگان و مترجمان حوزه کتاب های کودک و نوجوان است که عاوه بر فعالیت در این بخش، 
سابقه سال ها تدریس در مدارس و فعالیت به عنوان تهیه کننده و تکنولوژیست آموزشی در تلویزیون 
ــگامان ترجمه کودک و نوجوان یاد می کنند به  ــ  را دارد. با علیپور که برخی از او به عنوان یکی از پیش
گفت و گویی درباره ادبیات تخیلی-فانتزی پرداختیم؛ این نویسنده و مترجم کشورمان تا به امروز 
ــطه تألیف و ترجمه بیش از 120 عنوان کتاب موفق به کسب جوایز مختلفی از سوی شورای  ــ به واس
کتاب کودک، جشنواره کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، کتاب سال و همچنین کسب دیپلم 

اینافتخار IBBY شده است. 
نرآن

س: ه
عک

به جای کودکان تصمیم نگیریم 
گفت وگو با پروین علیپور، نویسنده و مترجم ادبیات کودک و نوجوان

ë  علت کم توجهی ناشران به انتشار کتاب هایی در
ژانر تخیلی-فانتزی را در چه می دانید؟

شاید تا چند سال قبل این طور بود اما حاا نه! 
آنچنان که حتی می توان گفت این روزها ژانر مذکور 
سهمی جدی از بازار کتاب های کودک و نوجوانمان 
را به خود اختصاص داده است. برعکس تصوری 
ــــی میزان  ــــت حتی گاه ــــن ژانر هس ــاره ای ــ ــه درب ــ ک
تبلیغات از آنها به اندازه ای ست که گمان می کنم 
سایه اش بر سر ادبیات واقعی هم سنگینی می کند. 
ــنده  ــ ــــاف برخی همکاران نویس ــا این حال برخ ــ ب
ــان  ــ ــیاری با این ژانر نش ــ و مترجم که مخالفت بس
ــای ادبی باید از  ــ می دهند معتقدم که تمام ژانره
فرصت عرضه برخوردار شوند تا مخاطبان از حق 
انتخاب برخوردار شوند، نباید برای خودمان حق 
ــویم.  ــ ــــری به جای مخاطبان را قائل ش تصمیم گی
اینکه به صرف تفکر شخصی مان خواهان حذف 
این ژانر بشویم اصولی نیست، با افراط و تفریط در 
هیچ حوزه ای موافق نیستم، اگر بازار نشر بیش از 
حد معقول غرق انتشار چنین کتاب هایی شود آن 
وقت است که بچه ها از دنیای واقعی دور می شوند. 
ــدازه کتاب های  ــ ــــش از ان ــه بی ــ ــا مطالع ــ ــودکان ب ــ ک
ــــکلی که با آن  تخیلی-فانتزی گمان می کنند مش
ــان است و  ــ ــده اند تنها متعلق به خودش ــ مواجه ش

همین مسأله منجر به مأیوس شدن آنان از تاش 
ــبختانه ادبیات گروه سنی کودک و  ــ می شود. خوش
نوجوان حیطه وسیعی را دربرمی گیرد که بخش 

مهمی از آن همین ژانر فانتزی- تخیلی است.
ë  چرا ادبیات فانتزی-تخیلی را بخش مهمی از آثار 

منتشر شده برای این گروه سنی می دانید؟
ادبیات فانتزی-تخیلی قادراست خیال کودک 
ــرواز بدهد، البته هر ژانری برخوردار  ــ و نوجوان را پ
از یکسری امتیازاتی است، همانقدر که وجود این 
ــــش از ادبیات را ضروری می دانم معتقدم که  بخ
کودکان و نوجوانان به ادبیات واقعی هم نیاز دارند 
چراکه مخاطبان کم سن و سال از این طریق حتی 
ــده و  ــ ــــختی ها روبه رو ش یاد می گیرند چگونه با س
به آنها غلبه کنند. البته اغلب کتاب هایی که خود 
ــدان در ژانر فانتزی جای  ــ من ترجمه می کنم چن
نمی گیرند چراکه ترجیح می دهم از قدرتی که در 
ژانر رئال نهفته برای کمک به کودکان و نوجوانان 
استفاده کنم. اتفاق مهمی ست مخاطبان مورد 
نظر ما کتابی بخوانند که قهرمان اصلی شان دچار 
معلولیت جسمی یا بیماری خاصی ست، حداقل 
از این طریق متوجه می شوند که تنها نیستند و اگر 
هم با کودکی روبه رو شدند که چنین مشکلی دارد 
ــا این حال  ــ ــند. ب ــ ــته باش ــ برخورد صحیح با او داش

ــذاری کتاب های فانتزی هم  ــ نمی توان منکر اثرگ
شد چراکه چندان صحیح نیست که ذهن کودکان 
تنها مملو از واقعیت ها شود. نکته ای که نباید از آن 
غافل شد تاش برای برقراری توازن میان دنیای 
ــــت.البته  ــــی و خیالی کودکان و نوجوانان اس واقع
این مسأله تنها خاص کودکان و نوجوانان نیست 
و برای دنیای بزرگساان هم باید به آن توجه کرد، 
هرچند که گستره کارکرد ادبیات فانتزی-تخیلی 

بیشتر برای این گروه سنی است.
ë  این پـــرواز خیالی که از آن گفتید چـــه تأثیری در

شکل گیری شخصیت کودکان دارد؟
ــــت،  ــا خاص کودکان نیس ــ ــرورش تخیل تنه ــ پ
ــد  ــ ــــی از آن بهره من ــه نوع ــ ــم ب ــ ــاان ه ــ ــا بزرگس ــ م
ــــت که  ــتیم. در ذهن همه ما کودک درونی س ــ هس
ــــاس آن شکل می گیرد.  رویاپردازی هایمان بر اس
ــیرین  ــ ــردازی همان بخش ش ــ ــال و رویا پ ــ پرواز خی
ــد و اگر افراط نکنیم  ــ ــــکیل می ده زندگی مان را تش
ــتیابی به آرزوهایمان ما را یاری می کند؛ ما  ــ در دس
ــنی نیاز داریم. البته این  ــ به این ُمسکن ها در هر س
داستان ها برای گروه سنی بزرگسال به مراتب کمتر 
است، مردم هرچقدر بزرگ تر می شوند به سمت 
ــان نیز به مطالعه  ــ واقعیت ها می روند و ترجیحش
ــــی آن روی  ــه زندگی واقع ــ ــــت؛ چراک آثار جدی اس

سکه اش را به ما نشان می دهد.این که می بینید ما 
بزرگساان از تعریف و تمجید، حتی اگر بر مبنای 
تعارف و اغراق باشد استقبال می کنیم به این دلیل 
ــــی از تفکرمان بر مبنای رویاپردازی  است که بخش

شکل گرفته است.
ë  تمایلی که معتقدیـــد در انتشـــار کتاب های این

ژانر شکل گرفته ناشـــی از بازار فروش است یا دلیل 
دیگری دارد؟

شاید به این دلیل باشد که این کتاب ها نگارش 
ــان های امروزی  ــ ــد، ما انس ــ ــــخوانی دارن روان و خوش
ــه آنها دچار  ــ ــــغله های متعددی که ب ــــطه مش بواس
ــده ایم عاقه زیادی به فکر کردن نداریم، کتابی  ــ ش
که در ژانر رئال نوشته شده طبیعی ست که ساختار و 
نگارش سنگین تری داشته باشد. این مسأله بویژه در 
ارتباط با مخاطبان کودک و نوجوان اهمیت بیشتری 
دارد. شما حتی اگر به نحوه صفحه بندی کتاب های 
جدی توجه کنید خواهید دید که شیوه صفحه آرایی 
ــــت و به دلیل  ــــن کتاب هاس ــاوت از ای ــ آنها هم متف
ــذ و افزایش  ــ ــــدن کاغ ــون گران ش ــ ــــکاتی همچ مش
هزینه های چاپ، برخی ناشران تا جای ممکن سایز 
فونت نوشته های کتاب را کوچک تر می کنند که این 
ــته کردن مخاطبان اثرگذار  ــ ــأله هم گاه در خس ــ مس
است. البته این مسأله در ارتباط با مخاطبان جدی 

صدق پیدا نمی کند و قدری متفاوت است.
ë  ،مواردی که برشمردید از جهت مخاطب است

در صورتی که اگر  حداقل به یک دهه قبل بازگردیم 
می بینیم ناشـــران چندان کتاب های این حوزه را 

جدی نمی گرفتند!
ــر هرچقدر هم  ــ ــد که ناش ــ نمی توان منکر این ش
دغدغه فرهنگی داشته باشد نوعی سرمایه گذار است 
و به ناچار باید به فکر بازگشت سرمایه اش باشد. در 
ــتر به انتشار کتاب هایی تمایل  ــ چنین شرایطی بیش
خواهد داشت که بازار از آن استقبال می کند، بنابراین 
وقتی که می بینند فان کتاب مورد اقبال قرارگرفته به 
ــراغ آثار مشابه آن می روند. البته ناشران خوب به  ــ س
سراغ هر دو نوع کتاب های ارزشمند و کتاب هایی که 
می دانند فروش خوبی دارند می روند. شاید بخشی از 
بی عاقگی آنان از فقدان شناخت کافی در خصوص 
این کتاب ها و بی ارزش بودن آنها برای مخاطب هم 

نشأت می گرفته است.
ë  ارزیابی تان از سطح کیفی آثار منتشر شده در این

بخش از ادبیات چیست؟
ــازی و  ــ ــه فضای مج ــ ــــی ب ــــن روزها دسترس ای
ــان را راحت تر  ــ ــبکه های اجتماعی کار مترجم ــ ش
کرده است، مترجمان براحتی در جریان تحوات 
و اتفاقات حوزه های مورد نظر خود قرار می گیرند 
ــد که در  ــ ــراغ کتاب هایی برون ــ ــه س ــ ــد ب ــ و می توانن

کشورهای دیگر با استقبال روبه رو هستند. از همین 
ــا آثار قابل قبولی در  ــ رو بویژه در عرصه ترجمه ب
ــد که نمی توان با  ــ ــتیم. هرچن ــ این ژانر روبه رو هس
قطعیت، نه درباره کتاب های تألیفی و نه ترجمه 
ــــخ به چنین سؤااتی نیازمند  ــده نظر داد. پاس ــ ش
ــــت که از عهده یک فرد خارج  ــــی دقیقی س بررس
ــــت و همراهی جدی سازمانی طلب می کند.  اس
خوشبختانه در این گروه سنی از وجود چند ناشر 
ــوزه تخصصی  ــ ــتیم که ح ــ ــوردار هس ــ ــــدی برخ ج
ــــت. هرچند  ــای آنان کودک و نوجوان اس ــ کتاب ه
ــادر به  ــ ــان حمایت کند تا ق ــ ــد از آن ــ ــه دولت بای ــ ک
ادامه فعالیت های خود در شرایط فعلی باشند، 
مسئوان باید چاره ای بیندیشند تا کتاب راحت تر 

و کمی ارزان تر به دست مردم برسد.
ë  ــوزش و پرورش ــ ــال ها به عنوان دبیرآم ــ ــما س ــ  ش

تدریس کرده اید، با تکیه بر این تجربه بگویید که نظام 
آموزشی چه جایگاهی برای ادبیات قائل است؟

بگذارید به این سؤال از دریچه نگاه و بر اساس 
ــــخ بگویم، به اینکه ادبیات چه  تجربه خودم پاس
ــوزان دارد، چراکه  ــ ــــری دانش آم تأثیری در یادگی
متأسفانه نظام آموزشی ما هنوز متوجه ضرورت 
توجه به مطالعات غیر درسی نشده است. بهره 
گرفتن از ادبیات تأثیر شگرفی در افزایش قدرت 

یادگیری دانش آموزان دارد.برخاف تصوری که 
نظام آموزشی ما از درس خواندن در ذهن بچه ها 
ساخته، درست خواندن اصاً کار سختی نیست! 
ــای تربیت معلم  ــ ــان در دوره ه ــ بویژه اگر معلم
ــــت یادگرفته  ــای ضمن خدم ــ ــر آموزش ه ــ و دیگ
باشند که می توانند شروع کاسشان را با خواندن 
داستانی کوتاه یا حتی بخشی از یک داستان همراه 
سازند. حتی خواندن یک بیت شعر، یک پاراگراف 
از یک کتاب تأثیر زیادی در افزایش عاقه مندی 
ــال در کاس دارد.  ــ ــور فع ــ ــوزان به حض ــ دانش آم
ــود اما من از این روش حتی در  ــ شاید باورتان نش
ــــیمی  ــــس درس هایی همچون فیزیک و ش تدری
ــــی روبه رو  ــا نتایج عجیب ــ ــــک گرفته ام و ب هم کم
ــــرکاس هایی که گفتم قبل از شروع  ــده ام. س ــ ش
ــده بودم  با  ــ ــــی را که خوان ــه ام از کتاب ــ درس، تجرب
ــتراک می گذاشتم، حتی گاهی تنها  ــ بچه ها به اش
ــــی را که برای خودم جالب بود  برای آنان  پاراگراف
ــــدم. این روش نه تنها در افزایش قدرت  می خوان
ــــت بلکه خیلی  یادگیری دانش آموزان تأثیر داش
از موارد می دیدم که دانش آموزان برای خواندن 
ــدند و آن را تهیه  ــ ــورد نظر کنجکاو می ش ــ کتاب م
می کردند.بی توجهی به ضرورت مطالعه تنها به 
آموزش و پرورش ما ختم نمی شود، شما به سراغ 

رسانه ملی بروید!همین حاا چند برنامه جدی 
ــفانه  ــ ــــوص مطالعه پیدا می کنید؟ متأس در خص
خیلی مقطعی و انگشت شمارند برنامه هایی که 
ــات می پردازند. برای  ــ به ضرورت مطالعه و ادبی
ادبیات کودک و نوجوان که خود من به برنامه ای 
برنخورده ام!ما برای کتابخوان کردن کودکانمان 
ــه به  ــ ــرورت توج ــ ــــم. درک ض ــــچ کار نکرده ای هی
ــد در مراکز تربیت  ــ ــه بای ــ ــــت ک ادبیات، باوری اس

معلم و دبیری در دانشجویان ایجاد شود.
ë  یکـــی از نقدهایی کـــه کارشناســـان فرهنگی به 

کتاب های این گروه ســـنی دارند غلبـــه ترجمه به 
تألیف اســـت، این در صورتی ســـت کـــه ادبیات 
کودک و نوجوان به مفاهیمی گره خورده که فراتر 
از مرزهای جغرافیایی و قومیت است؛ نگاه شما به 

این مسأله چیست؟
برخاف نگرانی دوستانی که اشاره کردید من 
گمان می کنم اوضاع تألیف هم در این گروه سنی 
ــــت، خود من افزون بر ترجمه، کارهای  خوب اس
ــرده ام، در ارتباط با  ــ ــر ک ــ ــــی متعددی منتش تألیف
دیگر همکارانم هم چنین است. حتی در شرایط 
فعلی نشر و مشکاتی که اهالی اش را گرفتار کرده 
همچنان از وجود نویسندگان بسیار خوبی بویژه در 

میان نسل جوان روبه رو هستیم. 
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جلویعراقراکجابایدمیگرفتیم؟
 نا گفته هایی از روزهای شروع جنگ به روایت امیر سرتیپ سید محمود آذین

 آجودان مخصوص ریاست جمهوری وقت

اسماعیل علوی
دبیر گروه پایداری

از روزهــای اول جنگ به عنوان ایام حســاس و بحرانی کشــور یاد می شــود. روزهایی که به دلیل 
شوک ناشی از تحمیل جنگی گسترده، افق ها رنگ نگرانی و ناامیدی به خود گرفته بود. درچنین 
مواقعی همه نگاه ها متوجه نهادهای نظامی – امنیتی است تا انتظار عمومی برای یافتن راهکاری 
مؤثر در جهت دفع خطر دشمن را پاسخ گویند و در ضرب ااجلی منطقی مانع از پیشروی دشمن 
به عمق خاک کشور شــوند. از جمله این نهادها »شورای عالی دفاع« است که بنا به مأموریت 
ذاتی می بایست با ایفای نقشی محوری این انتظار ملی را برآورده می ساخت.از این رو به منظور 
ارزیابــی عملکرد این نهاد مؤثر در تصمیم گیری برای دفاع از کیان ملی به ســراغ امیر ســرتیپ 
ســیدمحمود آذین، آجودان مخصوص رئیس جمهوری وقت که مســئولیت فرماندهی کل 
قوا و ریاست شورای عالی دفاع را نیز برعهده داشت رفتیم تا از چند و چون عملکرد این نهاد در 
مقطع آغاز جنگ با خبر شــویم. او را در خیریه ای که پس از بازنشســتگی مدیریت آن را برعهده 
گرفته، یافتیم و سؤااتمان را با ایشان در میان گذاشتیم. اما بحث بیشتر به سمت سایر حوادث 
آن ایام کشیده شد و کمتر به موضوع اصلی پرداختیم . این افسر که در اوج کشمکش های سیاسی 
و با وجود قرار داشتن در کانون آن از حیطه سربازی پا فراتر ننهاده با کسب اجازه از بزرگان نظام 
بــه محل خدمت خود بازگشــت. » ایران « از انتشــار روایت ســایر فرماندهانی که از شــاهدان 

رخدادهای آن روزهای خطیر بودند استقبال می کند و این پرونده را مفتوح نگاه می دارد.

ë  آجــودان عنــوان  بــه   شــما  انتخــاب  دلیــل 
مخصوص ریاست جمهوری وقت چه بود؟

مــن قبــل ازانقــاب در دانشــکده فرماندهی 
و ســتاد نیــروی هوایــی دوره دیــدم و نفــر اول 
آن دوره شــدم. آن زمــان مــن افســر هوانیروز 
نیــروی زمینی بــودم. معمــواً نفــرات اول تا 
ســوم را شــخص شــاه مورد تشــویق قرار داده 
و بــه نفر اول نشــان دانــش مــی داد. فرمانده 
وقت نیــروی هوایی ارتش با این اســتدال که 
نمی تواند یک افســر نیروی زمینی را به عنوان 
شــاگرد اول دوره نیــروی هوایــی معرفی کند، 
جــای مــرا با یک افســر نیــروی هوایــی عوض 
کرد و من رتبه دومی شــدم. این ماجرا باعث 
شــد تا اســم مــن در ســتاد مشــترک به عنوان 
افسری با ســواد که در حقش ظلم شده برسر 
زبان هــا بیفتــد. از طــرف دیگــر مــن از جمله 
افســرانی بودم کــه به دلیل گرایــش مذهبی و 
تقیــد به نماز و روزه در محیط ارتش، از ســوی 
شــهید نامجو نشان شده بود. شهید نامجو در 
ابتــدای ورودم به ارتش در ســال 1341 اســتاد 
ما در دانشکده افسری بود. وی به همراه چند 
افسر دیگرهمچون مرحوم »ناصر رحیمی«، 
»ابوالحســنی« و »تیمور رحیمی فرد« که کادر 
آموزشی دانشکده بودند، افراد مذهبی را رصد 
کرده و برای حضور در محفلی بیرون از محیط 
ارتش دعوت می کردند. البته ما این مسائل را 
بعدهــا فهمیدیم. درهرحال مــن ازآن موقع 
مورد توجه این افراد بودم تا آنکه به دانشکده 
توپخانه برای گذرانــدن دوره مقدماتی رفتم. 
در آنجــا بــا یکی دیگــر از افراد هســته مذهبی 
ارتش، یعنی »شــهید حســن اقارب پرســت« 
آشــنا شــدم که این آشــنایی تبدیل به دوستی 
شده و استمرار یافت. این دو موضوع موجب 
شــد در فضــای پــس از پیــروزی انقــاب و بــه 
درخواست رئیس جمهوری وقت ) ابوالحسن 
بنی صدر ( مبنی بر معرفی یک افســر باسواد 
جهــت مشــاوره در امــور نظامــی، کنــار او قرار 
گرفتــم و به دلیل شــرایط خاص حاکــم بر آن 
دوران اغلــب اوقــات در ســفر و حضــر همراه 

ایشان بودم.
ë  آیــا قبــل از پذیرفتن این پســت با کســی هم

مشورت کردید؟
روزی که به ستاد رفتم، یکی از بزرگان نظام را 
دیدم، موضوع مأموریتم را با ایشــان درمیان 
گذاشــتم، ایشــان به من گفت؛ برویــد آنجا و 
دقت داشته باشید که مسائل را زیر نظر داشته 

باشــید. اگر نفراتی می خواهید ببریــد از افراد 
متعهد ببریــد و... این تأیید و توصیه نســبت 
به موقعیتــی که در آن قرار می گرفتم، به من 

دلگرمی و اطمینان می داد.
ë  شــما به عنوان آجودان مخصوص ریاست

جمهوری بنا بود چه وظایفی را عهده دار شوید؟
من رفته بودم تا آداب و تشــریفات نظامی را 
بــه رئیس جمهوری بیاموزم. به این معنا که 
اگر مثاً در پادگانی مراســم بود، چطور رفتار 
کند. یا اینکه اگر یک نظامی آمد پیش ایشان 
چگونه با او برخورد کند. در حقیقت مأموریت 
من بیشتر ناظر به تعلیم و به جا آوردن آداب 
و تشــریفات نظامی بود. در کنار آن بنا بود به 
ایشــان گفته شــود که مثاً ســازمان نیروهای 
مســلح از چه ســاختار و ســازمانی برخوردار 
بــوده و بــر چه اصولی استواراســت. سلســله 
مراتــب و درجــات نظامــی از چــه جایگاهی 
برخوردارنــد؟ و... چــون بنی صدر ســال های 
زیادی بود که خارج از کشــور زیســته و نسبت 
به این گونــه امور اطاعی نداشــت. عاوه بر 
اینها موضوع درگیری های نظامی در مناطق 
مختلف کشور هم بود. به همین جهت یکی 
دیگر از وظایفی که برعهده داشتم، این بود که 
هر جا مشــکل نظامی پیش می آمد گزارشی 
از آن تهیــه و بــه اطــاع رئیــس جمهــوری 
می رســاندم. بعد از مدتی بازدیــد از مناطق 
مرزی هم شروع شد. چون عراق قبل از آغاز 
جنگ به شــهرها و روستا های مرزی تعرض 
می کــرد. ارتــش صدام 9 مــاه، 10 مــاه قبل از 
شروع جنگ به قول ما نظامی ها، شناسایی با 
رزم انجام می داد. یعنی ارزیابی می کرد بداند 
نیروهای ایرانی در مرز از چه توان و اســتعداد 
مقابلــه ای برخــوردار اســت؟ بــا زیــاد شــدن 
دفعات تعرض، بنی صدر یــک دوره بازدید 
از مناطــق مــورد تعرض مــرزی را آغــاز کرد. 
یکــی از بازدید هایی که از نقــاط مرزی انجام 
گرفت، منطقه ســر پــل ذهاب بود کــه اتفاقاً 
یکی از همدوره ای هایم به نام امیر »حســین 
اتحادیه« فرمانده تیــپ آن ناحیه بود. از کل 
یک تیپ حــدود 150 نفــر آدم برایش مانده 
بود. چون ســربازی یک ســال شده و سربازها 
رفتــه بودنــد. درجــه داران را هم گفتــه بودند 
هرکــس هر کجــا دوســت دارد، خدمت کند. 
در نتیجه ایشان خودش مانده بود با 140، 50 
نفــر درجه دار و ســربازانی که بــه خاطر  عرق 

مذهبی مانده بودند.

ë  در این ســفرها آیا جلســاتی هم با مســئوان
برگزار می شــد یا صرفاً بازدیــد از مناطق جنگی 

بود؟
بلــه. در یکــی از این ســفرها جلســه مهمی با 
حضور شهید رجایی که آن زمان نخست وزیر 
بــود و بعضــی از وزیران کابینــه و فرماندهان 
عالیرتبــه ارتش و ســپاه، در کرمانشــاه برگزار 
شــد. این زمان هنوز جنگ شــروع نشده بود. 
فکــر کنم یک هفته الــی 10 روز قبل از شــروع 

جنگ بود.
در آن جلســه سیاســیون بــا اتکا به پتانســیل 
را  جنــگ  وقــوع  احتمــال  عــراق  شــیعیان 
ضعیف و دلیل تعرضات مرزی را وارد آوردن 
فشارسیاسی به کشورمان تحلیل می کردند و 
بر این نکته تأکید داشــتند کــه: »دولت عراق 
با وجود شــیعیان به ایــران حمله نمی کند.« 
در مقابل ارتشی ها بااتفاق با توجه به قرائن 
تک، حملــه عراق را قطعی می دانســتند. از 
این جهت بخشــی از آن جلســه به گزارشــی 
ازمخالفت شیعیان عراق و مطالبات آنان از 
رژیــم بعثی صدام اختصــاص یافت. تقریباً 
3 مــاه قبــل از آن هم ارتش ضمن گزارشــی 
که به دســت رئیــس جمهوری رســید، وقوع 
جنــگ را حتمی پیش بینی کــرده بود. همان 
زمان بنی صدر دستور داد تا تیمسار ظهیرنژاد 
فرمانده وقت نیروی زمینی ارتش و سرهنگ 
کتیبــه، رئیــس اداره دوم گزارشــی میدانی از 
مناطق مــرزی تهیه کننــد. ایــن دو از پی این 
مأموریــت گزارشــی از وضعیــت مرزها تهیه 
کردند که آن گزارش که مفصل هم بود عاوه 
بر رئیــس جمهــوری دراختیــار مجلس هم 
قــرار گرفت. اســتدال ارتشــی ها در قطعی و 
قریب الوقوع بودن جنگ براساس مشاهدات 
میدانــی و دانــش نظامی بــود. مــا در اصول 
نظامــی اصطاحــی داریــم به نــام »قرائــن 
تک« یعنــی قرینه ها و نشــانه هایی که ثابت 
می کنند دشــمن می خواهد حمله کند. یکی 
از ایــن قرائن، جلــو آوردن مهمات ســنگین 
به صفر مرزی بود. ارتش صدام از یک ســال 
پیش به طور متوالی مهمات زیادی را نزدیک 
مرز دپو می کرد. دومین قرینه، ایجاد مخازن 
ســوخت مورد نیاز ادوات نظامی در نزدیکی 
مرز بود. ســاختن جــاده هم در امتــداد مرز و 
هم عمــود به خط مرزی، قرینــه دیگری بود 
که نشــان مــی داد ارتــش عــراق در حمله به 
ایران مصمم اســت. تمام این قرائن از سوی 
فرماندهان ارتش بــرای نمایندگان مجلس 
تشــریح شــد. اما به دلیل آنکه این مسائل در 
فضایی طرح می شد که بحث انحال ارتش 
مطــرح بود و نســبت به ارتــش بی اعتمادی 
وجود داشــت، مورد اســتقبال قــرار نگرفت. 
حتی شنیده شد که برخی گفتند؛ ارتش خطر 
وقوع جنگ را به دلیل مهم جلوه دادن خود 
و کســب جایــگاه، بزرگ نمایــی می کنــد و در 
محافل خصوصی نیز از ارتش با عنوان ارتش 

طاغوتی یاد می کردند.
ë جمع بندی آن جلسه و خروجی آن چه بود؟

ســرانجام جلســه 25 شــهریور 1359 کــه در 
کرمانشــاه برگزارشــده بود، با اصرار ارتشــی ها 
و بــا صــدور دســتور آماده بــاش صددرصد به 
یگان های نظامی به کار خود پایان داد. از فردای 
آن روز جلســات اتاق جنگ ستاد مشترک نیز 

در تهران برپا شــد و روزانه با حضور مســئوان 
عالی رتبه تشکیل جلســه می داد. اتفاقاً روز 31 
شــهریور 59 که عراق تهاجم سراسری خود را 
آغاز کرد، جلســه با حضور آیــت اه منتظری 
تشــکیل شــده بود که خبر آوردند عراق رسماً 

جنگ را آغاز کرده است.
ë  تصمیم آن جلسه برای مقابله با تجاوز دشمن

چه بود؟
در چنین مواقعی پنج عامل در تاکتیک پدافند 
نظامــی مطرح اســت که بــه مقابله بــا تجاوز 
متجــاوز می پــردازد و جبهه خــودی را تقویت 
می کنــد. اول وارد کــردن توپخانــه بــه معرکــه 
جنگ است که ما تقریباً هرچه توپخانه داشتیم 
پیــش از آن وارد معرکــه کــرده بودیــم. یکی از 
تصمیم هــای غلطــی کــه آن ایــام گرفته شــد 
اســتفاده از تانک و نفربر در جنگ کردســتان و 
درگیر کردن آنها برای حمایت از پاســگاه های 
ژاندارمری بود. دوم به کارگیری نیروی احتیاط 
اســت کــه در آن مقطــع نیــروی احتیاطــی به 
آن صــورت نداشــتیم. زیــرا اغلب لشــکرهای 
ارتش که درشــهرهای مرزی بودنــد قبل از آن 
با ظرفیت قابل توجهی درگیرمســائل نظامی 
شــده بودند و تقریباً توان جدیدی برای آوردن 
پای کار نبود. عامل دیگر اســتفاده از اســتعداد 
نیروی هوایی و هوانیروز بود که این بخش هم از 
یک هفته قبل وارد معرکه شده و نیروی ذخیره 
به شمار نمی آمدند. آخرین عامل هم حضور 
فرماندهان در صحنه عملیات است که در آن 
جلســه تصمیم گرفته شــد کلیه نظامی هایی 
کــه اطراف رئیــس جمهوری بودنــد، بروند به 

منطقه و در تهران نمانند.
ë  ،شــما هم که آجودان رئیس جمهوری بودید

مشمول این افراد بودید؟
من بنا به مسئولیتی که داشتم بایستی رئیس 
جمهــوری را همراهی می کردم. البته من هم 
به همراه بنی صــدر روز 14 مهر 59 به منطقه 
رفتم و در پایگاه هوایی دزفول مستقرشــدیم. 
آن زمــان عراقی هــا تا 8-7 کیلومتــری پایگاه 
هوایــی دزفــول رســیده بودنــد. هوانیــروز 30 
هلیکوپتــر بــه پایــگاه دزفول فرســتاده بــود تا 
یگان هایــی کــه روی زمیــن می جنگیدنــد را 
حمایــت کنــد. خلبانان شــجاع هوانیــروز کار 
خــود را بــا شــکار تانک هایــی کــه بــه ســمت 
مسجدسلیمان در حال حرکت بودند، شروع 
کردنــد. بی اغــراق در روزهــای اول جنگ این 
هلیکوپترهای هوانیروز و جنگنده های نیروی 

هوایــی بودنــد کــه مانــع پیشــروی نیروهــای 
دشــمن بــه ســمت دزفــول شــدند. تــا اینکه 
بتدریج توپخانه 21 فعال شــد، لشــکر 16 هم 

خرد خرد از گرد راه رسید.
ë  چه کســی تصمیم بردن تانک به کردستان را

گرفت؟
نمی دانم! همین قدر می دانم که تانک زمانی 
کارآیی دارد که حداقل یک گردان تانک یعنی 
50 تانــک باهــم وارد عمل شــوند. این تعداد 
تانک هم بایستی در صحرا به کار گرفته شوند 
تا تانــک بتوانــد مانور کنــد، در کوهســتان، آن 
هم یکی، دو تانک اینجــا، یکی، دو تانک آنجا 
کارآیــی نــدارد. کنار هــر تانک بایســتی تعداد 
معینی پیاده حضور داشــته باشــد تــا از تانک 
پدافند کنند. اگر شــما صحنه هــای جنگی آن 
موقــع را دیده باشــید از تانک به عنــوان نفربر 
اســتفاده می شــود. حال آنکه بایســتی از توپ 
تانک استفاده شود و برای استفاده بهینه از آن 

بایستی استتار و پدافند شود.
ë استراتژی دفاعی ما در این وضعیت چه بود؟

دوتــا بحــث مطــرح بــود. یکــی ایده تیمســار 
ظهیرنــژاد و آن اینکــه، هرچــه تــوان داریــم، 
بگذاریم بــرای پدافند از اندیمشــک و دزفول، 
یک ایده هم دفاع از خرمشــهر و پیشــگیری از 
ســقوط بندر آبادان را در اولویت می دانســت. 
در محافل آکادمیک نظامی کشور، چه در دوره 
مقدماتــی و چــه در دوره های عالی، همیشــه 
بحث این بود که اگر جنگی میان ایران و عراق 
در بگیــرد، ما بایســتی از ســومار حمله کنیم و 
پس از تصرف مندلی به سمت بغداد پیشروی 
کنیــم. چــون نزدیک ترین مســیر بــه پایتخت 
عــراق و کم هزینه ترین راه برای تأمین اهداف 
جنگی اســت. امــا اگر عــراق بخواهد بــه ایران 
حمله کنــد، محتمل تریــن هدف جداســازی 
خوزستان از کشور و منطقی ترین راه این بود که 
ابتدا اندیمشک و دزفول را متصرف شده بعد 
به سمت شوشــتر و ارتفاعات شرق خوزستان 
پیشــروی کنــد کــه در صــورت وقــوع چنیــن 

وضعیتــی دفــاع از خوزســتان بــرای نیروهای 
مســلح ایران بســیار مشــکل می شــد. تیمسار 
ظهیرنژاد می گفت؛ اگر خرمشهر سقوط کند، 
بعداً می شود آن را پس گرفت، اما اگر دشمن 
بتواند دزفول و اندیمشک را بگیرد، پس گرفتن 
خرمشهرهم بسیار ســخت خواهد بود. براین 
اســاس در روزهای حســاس جنگ از دزفول با 
آتــش پرحجم و تحــرک هواپیما و هلیکوپتر و 
توپخانه پدافند شــد. یک ســرپل هم درهمان 
ایام - آخر مهرماه- توســط نیروهای لشکر 21 
در ساحل غربی کرخه گرفته شد که کار پدافند 
از اندیمشــک، دزفــول را راحت تر کــرد. در این 
عملیات به ظاهر کوچک دو گردان از لشکر 21 
رفتند و بعد از گرفتن ســرپل بتدریج نیروهای 
خــود را گســترش دادند و بــا به دســت آوردن 
یک منطقــه مناســب زمینه عملیــات بزرگ 

فتح المبین را هم فراهم کردند.
ë مسئولیت شما در این ایام چه بود؟

 مســئولیت من این بود که هــر روز از وضعیت 
مناطق درگیری از آذربایجان غربی تا سواحل 
خلیج فارس خبر می گرفتــم و پس از تنظیم 
و  جمهــوری  رئیــس  بــه  گــزارش  به صــورت 
فرماندهان ارشــد ارتش ارائــه می دادم. محل 
اســتقرار ما هــم بنایی در پایــگاه هوایی دزفول 
بود که البته شایع کرده بودند ما در کاخ هستیم 

درصورتی که یک ساختمان عادی بود.
ë  نقش شــورای عالــی دفاع در ایــن مقطع چه

بود؟
همان اوایل در پایگاه دزفول این سؤال مطرح 
شــد که چرا شــورای عالی دفاع تشکیل جلسه 
نمی دهد؟ حال آنکه ازم بود در فرماندهی و 
سیاستگذاری برای جنگ نقش و حضور فعال 
داشــته باشد. این موضوع مطرح و قرار شد که 
هــر 7 یــا 10 روز یک بار شــورای عالــی دفاع در 
همان دزفول تشکیل جلسه دهد. این جلسات 
از 10 نفر شــروع شــد و یک زمانی از60 نفرهم 
گذشــت. کســانی می آمدنــد ودر آن جلســه 
می نشســتند که ما شــناختی از آنان نداشتیم. 
یک بار به شــهید فکــوری گفتم این لوســترها 
را نــگاه کنید یــک وقت میکرفونی چیــزی کار 
نگذاشته باشند. گفت پدر آمرزیده ما خودمان 
هم نمی دانیم چــه کار داریم می کنیم! یعنی 

جلسات آنقدرشلوغ بود که قابل کنترل نبود.
ë این وضعیت تا کی ادامه داشت؟

 بعد از ســه ماه وقتی جبهه دزفول مســتحکم 
شــد، محــل اســتقرارمان را از دزفــول بــه اهواز 

بردیم. اولین شــبی که در اهواز مستقر شدیم، 
رادیو از تشــکیل جلسه شورای عالی دفاع خبر 
داد. ایــن درحالی بود که بنی صدر که آن زمان 
فرمانده کل قوا هم بود، همین طورتعدادی از 
فرماندهان عالی رتبه جنگ و شــهید چمران 
که نماینده امام در شــورای عالــی دفاع بودند 
از تشکیل آن خبر نداشتند. این موضوع باعث 
شــد کــه صدای بنــی صــدر درآمد و گفــت اگر 
مســئول شــورای عالی دفاع رئیس جمهوری 
اســت که نبوده، اگر رئیس ســتاد ارتش اســت 
که نبوده، اگر دکتر چمران اســت که نبوده و.... 
خاصه اختاف شد و از طریق حاج احمد آقا 
فشار آمد که نباید 60 نفر در شورای عالی دفاع 
حضور داشــته باشــند و فرمان جدیدی صادر 
شــد و نفــرات حقیقــی و حقوقــی مجــاز برای 

شرکت در آن تعیین شدند.
ë  از جملــه تصمیمــات اصولــی که درشــرایط

بحرانی روزهای اول جنگ گرفته شد چه بود؟
مــا برای پدافند از اهــواز به یک تجربه تاریخی 
مراجعــه کردیــم. بــه ایــن معنا کــه تجربه ای 
از جنگ هــای ســابق وجــود داشــت کــه بــرای 
پدافند از شــهر از موانع طبیعی استفاده شود. 
براین اســاس قرار شــد مقداری از آب کرخه را 
برگردانند به سمت دشت تا تانک های دشمن 
در گل فــرو روند.کرخــه یکــی از رودخانه هایی 
اســت کــه ســرعت آب آن خیلــی زیاد اســت. 
بنابراین نزدیک یک ماه طول کشید تا این ایده 

عملی شود.
ë ایده از چه کسی بود؟

به نظــرم اصــل ایــده از یــک آقایی بــود به  نام 
مهندس سرداری که اهل خوزستان بود. مدتی 
هــم مهندســان محاســبه می کردند تــا طرح 
قابل اجرا شــود. چون مدیریت آن سخت بود. 
معلوم نبود کــه آب زیر پای عراقــی می رود یا 
زیرپــای نیروهــای خودمــان یا خدایــی نکرده 
اهواز به خطر می افتد؟ این بود که مدتی طول 
کشــید تا عکســبرداری هوایی کردند و کارهای 
شناسایی و نقشــه برداری توســط هلیکوپترها 

انجام گرفت تا بااخره تصمیم گرفته شــد که 
یک بخشی از آب را برگردانند. تیمسار فاحی 
هرروز می رفت و از مراحل پیشرفت کار بازدید 
می کرد. کار با مشــکات زیادی همــراه بود که 
ســرانجام با همــت مهندســان و صنعتگران 
انجــام گرفــت و عراقی هــا را مجبــور به عقب 

نشینی کرد.
ë  شــما فرمودید ارتشــی ها براســاس شــواهد

میدانی وقــوع جنــگ را حتمی می دانســتند، 
پس چــرا حداقــل از طریق شــورای عالی دفاع 
نگرانی های خود را نتوانستند به دیگران منتقل 

کنند؟
ارتشــی ها می گفتنــد جنــگ خواهــد شــد. اما 
عده ای این باور را نداشــتند و می گفتند صدام 
جســارت این کار را نــدارد. تا آنکه وقتی جنگ 
شــروع و دشمن وارد خاک کشورمان شد، تازه 

به حرف ما رسیدند.
ë  جلســات شــورای عالی دفــاع بعد از شــروع

جنگ هرچند یک بار برگزار می شد؟
اوایل مرتب تشــکیل می شــد اما بعد از مدتی 
ماقات هــای  آمد.البتــه  پیــش  مشــکاتی 
تک تــک انجام می شــد، مثاً مســئوان پیش 
رئیس جمهــوری می آمدند و بــا وی صحبت 
می کردند. اما شــورای عالی دفاع با آن نظم و 

ترتیب قبلی تشکیل نمی شد.
ë  یعنــی اســت،  مهــم  خیلــی  حــرف  ایــن 

می فرمایید شــورای عالی دفاع در اوایل جنگ 
منظم تشکیل نمی شد؟

من که یادم نمی آید منظم تشکیل شده باشد.
ë  مگر می شــود، جنگی درگرفته باشــد و در آن

شرایط شورای عالی دفاع جلسات منظم نداشته 
باشد؟

شاید در تهران تشکیل می دادند. ما تا مدت ها 
یکسره در منطقه بودیم.

ë  شاید رئیس جمهوری شرکت می کرده و شما
خبر نداشتید؟

رئیــس جمهــوری هر کجــا می رفــت من هم 
همراهــش بــودم، چــون آن زمــان آجــودان 

مخصوص ایشان بودم.
معمــواً وقتــی ایشــان در منطقــه بود غیــر از 
جلســات خصوصــی همه جا مــن همراهش 

بودم.
ضمن اینکه بنی صدر خاطرات روزانه خود را 

در روزنامه انقاب اسامی منتشر می کرد.
ë دقیقاً چه مدت در منطقه بودید؟

ما از 14 مهر به منطقه رفتیم و تا اسفند ماه 59 

یکسره در منطقه بودیم.
ë با بنی صدر با هم رفتید؟

بله. با هم رفتیم.
در  روزهــم   10 ماندیــم.  دزفــول  در  3مــاه 
اهوازماندیم.هفتــه ای یــک بار هــم با هواپیما 
می آمدیــم بــه تهــران بــرای جلســه، بعد که 
خیالمان از دزفول راحت شــد بــه اهواز رفتیم 
امــا یکســره نماندیم ولــی دائم به اهــواز تردد 

داشتیم.
ë روزی که خرمشهر سقوط کرد کجا بودید؟

روزی کــه خرمشــهر ســقوط کــرد مــا در اهــواز 
بودیم. بین حضراتی که در آن جلســه حاضر 
بودنــد بحــث بــود. یــک روایــت ایــن بــود که 
خرمشــهر ســقوط کرده، یــک روایــت هم این 
بود کــه نه هنوز نیروهای مــا دارند می جنگند. 
مــن گفتم فردا با هلیکوپتر می روم خرمشــهر 
و گــزارش می دهم. فــردای آن روز رفتم باای 
خرمشــهر ارتفــاع گرفتیــم کــه ببینیــم جنگ 
کجاست که شروع کردن به طرف ما تیراندازی 

کردن و دیدیم تا پل دست عراقی ها بود.
ë این چه تاریخی بود؟

اوایل آبان ماه بود.
ë درسایر محورها وضعیت به چه نحو بود؟

در »عیــن خــوش« تانــک وجــود داشــت امــا 
توپچی و راننده نداشت.

ë علتش چه بود؟
روحیه ارتشــی ها بعد از کودتا های مشــکوک 
نقــاب ضعیــف شــده بــود. در اهــواز چندین 
کــرده بودنــد.  را محاکمــه و برخــورد  افســر 
تعدادی اعدام شده بودند. در هرحال روحیه 
ارتشی ها ضعیف شده بود. ما در عین خوش 
ودر یک موضع پدافندی دیدیم که یک افسر 
مخابرات مسئول تانک است. تانکی که باید 
بــرود در ســنگر و در آشــیانه تانک تا دشــمن 
آن را نبینــد، ایــن فــرد آمــده بــود تانــک را 
گذاشــته بود روی بلندی و همینجور گلوله ها 
را هــدر مــی داد. تیمســار فاحی با مشــاهده 
این وضعیت عصبانی شــد ونسبت به اینکه 
یــک ســرگرد مخابــرات فرمانــده تیپ شــده 
اســت اعتراض کرد.آن افســر هــم می گفت؛ 
به مــن رأی دادند من شــدم فرمانــده تیپ! 
حــاا کــه جنــگ شــده تیــپ را آورده ام خط. 
ایــن موارد بــود که ارتش را زیر ســؤال می برد 
ومردم می پرســیدند ارتش چــه کار می کند؟ 
ایــن در حالــی بود که اگر کســی می خواســت 
کودتــا کند ازم بود کــه از یک جایی حمایت 
شود. معلوم بود که این اقدام مشکوک برای 

تضعیف ارتش بود.
ë  بیشــترانتقادات به کــدام بخــش از عملکرد

ارتش بود؟
 بیشترین منتقد ما در آن ایام نیروهای مخلص 
بودنــد. از همــان اول جنگ بچه های مخلص 
انقاب می گفتند ما اسلحه نداریم به ما اسلحه 
بدهید. از ارتش هم آمار می خواستند. آن زمان 
ارتش خودش کمبود داشت. آنها توقع داشتند 
کــه از ارتش تجهیزات بگیرنــد وچنین چیزی 

مقدور نبود. اختاف اینجا بود.
ë  آیا ارتــش در روزهای بحرانی جنگ عملیات

موفقی انجام داد تا خود را به اثبات برساند؟
بله.درســواحل کرخــه کــور یک جایی هســت 
که مقداری بلند اســت. توپخانه عــراق از آنجا 
جاده اهواز- سوســنگرد را می زد، هر ماشــینی 
می رفت می زد. یک عملیات طراحی شد و دو 
تیپ ازلشــکر 16 عملیات کردند و این منطقه 
را از لوث وجود دشــمن پاک سازی کردند.  این 
عملیات اســمش طراح است. این دو تیپ در 
روزهای سخت و بحرانی جنگ برای اولین بار 
ســاعت 10 حمله را شــروع کردند.درحالی که 
عــراق فکر می کرد ایرانی ها فقط شــب حمله 
می کنند. نیروهای ما با تلفات کمی رسیدند به 

کرخه کور و آنجا را از دشمن پس گرفتند.
ë چه تاریخی؟

15دی ماه 1359.
ë یعنی نصف روز عملیات تمام شد؟

 بله. چون مســافت زیادی هم نبود.این اولین 
فتحی بود که انجام گرفت.

ë  ادامــه مقطــع  درآن  عملیات هــا  ایــن  چــرا 
نیافت؟

 وقتی یک یگان نظامی هدفی را می گیرد اولین 
کارش این اســت که تجدید سازمان کند. مثل 
جــدول لگاریتم یعنــی باید تــوپ می آوردیم 
و تانک می گذاشــتیم. چون یقینــاً عراق پاتک 
می کــرد. روز بعد که قرار بود ایــن کارها انجام 
شود گفتند که دستور رسیده تک را ادامه دهید. 
تیمسار فاحی می گفت جلوی ما یک سپاه از 
ارتــش عراق حضــور دارد اگر ما مانع طبیعی 
را رد کنیــم و وارد دشــت شــویم نیــروی کافــی 
بــرای ادامه تک نداریم. تیپ های عمل کننده 
هم تلفات دیده اند و بایســتی تجدید سازمان 
شوند. به هرحال در کش و قوس اینکه اینها از 
این طرف می گفتند که ما نمی توانیم این کار را 
انجام دهیم و از آن طرف فشــارمی آوردند که 
باید تک را ادامه دهید، یک روز و نصفی زمان 

را از دست دادیم. 
بعــد در روز 17 دی مــاه، کــه مــن هــم آنجــا 
بــودم، ارتــش عراق چــه آتش شــدیدی بارید. 
به طوری که ازتیپ 3 لشکر 16 فقط فرمانده اش 
ماند که او هم نشســته بود ســر پلی تفنگ اش 
را هــم دســتش گرفته بــود و عقــب نمی آمد و 
می گفت، من خجالت می کشم تمام تیپ ام از 
بین رفته من با چه رویی برگردم!به نظرم اسم 

این فرمانده جمشیدی بود.

در محافل آکادمیک نظامی، همیشه بحث این بود 
که اگر جنگی میان ایران و عراق در بگیرد، ما بایستی 

از سومار حمله کنیم و پس از تصرف مندلی به سمت 
بغداد پیشروی کنیم. اما اگر عراق بخواهد به ایران 

حمله کند، محتمل ترین هدف جداسازی خوزستان و 
منطقی ترین راه این بود که ابتدا اندیمشک و دزفول 

را متصرف شده بعد به سمت شوشتر و ارتفاعات 
شرق خوزستان پیشروی کند. براین اساس از دزفول با 

آتش پرحجم و تحرک هواپیما و هلیکوپتر و توپخانه 
پدافند شد



دســتگاه های  اکثــر  نشــدن  متصــل 
اجرایی بــه مرکز ملی تبــادل اطاعات 
و دولت الکترونیک یکی از دغدغه های 
فنــاوری  و  ارتباطــات  وزارت  بــزرگ 
اطاعــات اســت، چرا که هنوز بســیاری 
دولــت  بــه  اجرایــی  دســتگاه های  از 
الکترونیــک متصــل نشــده اند. آخرین 
ســازمان  ســوی  از  یافتــه  انتشــار  آمــار 
فناوری اطاعات حکایت از آن دارد که 
از میان بیش از 2500 دســتگاه دولتی و 
حاکمیتــی 67 درصد آنهــا مرحله اول 
یعنی الکترونیکی کــردن خود را انجام 
داده انــد ولی کمتــر از 10 درصد آنها به 
مرکز ملی تبادل داده متصل شــده اند. 
حــال ایــن ســؤال مطــرح اســت کــه آیا 
بــرای اتصــال دســتگاه های اجرایــی به 
دولــت الکترونیــک خــأ قانونــی وجود 
دارد؟ مجلــس به عنــوان قانونگــذار در 
ایــن زمینــه چــه اقدام هایــی را انجــام 
داده اســت؟ روزنامــه ایــران بــه ســراغ 
نمایندگان مجلــس رفته تا نظر آنان را 

در این زمینه جویا شود.
ë نبود خأ قانونی

اتصــال  بحــث  در  قانونــی  »خــأ 
دولــت  بــه  اجرایــی  دســتگاه های 
الکترونیک وجود ندارد و متصل نشدن 
دستگاه ها به مرکز ملی تبادل اطاعات 
ناشــی از کم  کاری نهادها و دســتگاه ها 
اســت بــه همیــن دلیــل مقــرر شــده تا 
دســتگاه هایی که به دولــت الکترونیک 
متصــل نشــده اند به کمیســیون صنایع 
و معــادن احضــار کنیم و دایــل آنها را 

بشنویم.«
علی اســدی عضو کمیسیون صنایع 
و معــادن با بیان مطلب فوق و با تأیید 
اینکــه اکثــر دســتگاه هایی که بــه دولت 
الکترونیک متصل نشــده اند مربوط به 
قــوه قضائیه و نیروهای مســلح اســت، 
گفــت: ایــن موضوع نیــز قرار اســت در 
مطــرح  معــادن  و  صنایــع  کمیســیون 

شــود تــا آنها نیز بــه دولــت الکترونیک 
متصــل شــوند. اســدی بــا بیــان اینکــه 
مهــم  نیــز  اجرایــی  ضمانــت  بحــث 
اســت، گفت: مقرر شــده اســت در این 
کمیســیون قوانینی را کــه نیاز به اصاح 
داشــته باشــد  اصــاح کــرده و اگــر نیاز 
اســت کــه دوبــاره قانونــی تدوین شــود 
به صــورت یک فوریتــی و دو فوریتی در 
مجلــس مطرح شــود تــا موانــع اتصال 
تمام دســتگاه ها به دولــت الکترونیک 

رفع شوند.
عضــو  دیگــر  زرآبــادی  حمیــده   
کمیســیون صنایــع و معــادن نیز گفت: 
بــرای اتصــال دســتگاه های اجرایــی به 
دولــت الکترونیــک خــأ قانونــی وجود 
نــدارد، چراکــه در برنامه هــای پنجــم و 
ششــم توســعه به آن تأکید شــده است 
از این رو باید طبق این قانون دستگاه ها 

به دولت الکترونیک متصل شوند.
ایــن  مخابــرات  کمیتــه  عضــو 
کمیسیون با بیان اینکه اتصال به دولت 
الکترونیــک موجب شــفافیت و مبارزه 
با فســاد می شــود، افزود: از ایــن رو باید 
تاش کنیم تا موانع اجرایی قانون های 
موجــود حل شــده و تمــام دســتگاه ها 
بــه مرکز ملــی تبادل اطاعــات متصل 

شوند.
ë  اتصــال بــزرگ  مانــع  مقاومــت 

دستگاه ها
»ولی ملکی« دیگر عضو کمیســیون 
صنایع و معــادن با تأکید بر اینکه هیچ 
خــأ قانونی برای اتصال دســتگاه ها به 
مرکز ملی تبادل اطاعات وجود ندارد، 
گفت مهم ترین دلیلی که دستگاه ها به 
دولــت الکترونیــک و مرکز ملــی تبادل 
اطاعات متصل نمی شــوند، مقاومتی 
اســت که در برخی دستگاه های اجرایی 
وجود دارد. آنها حاضر نیستند از طریق 
شــیوه های نویــن کار کننــد و همچنــان 
قدیمــی  شــیوه های  اجــرای  به دنبــال 
فعالیت هــای  انجــام  بــرای  ســنتی  و 
سازمانی خود هستند. نماینده مشکین 
شــهر نیز با تأیید اینکه بیشترین تعداد 

دســتگاه هایی که به دولــت الکترونیک 
قــوه  بــه  مربــوط  نمی شــوند  متصــل 
قضائیه و نیروی انتظامی است، افزود: 
اگر دســتگاه های ایــن دو نهــاد به مرکز 
ملی تبادل اطاعات متصل شــوند 50 
درصد بر میزان آمار اتصال دســتگاه ها 
بــه مرکز ملی تبــادل اطاعــات افزوده 
می شــود به همین دلیل باید مسئوان 
مربوطه قوه قضائیــه و نیروی انتظامی 
دســتگاه های  بــه  را  ازم  دســتورات 

مربوطه خود ارائه دهند.
ë  ورود شــورای هماهنگی قوای سه گانه

برای رفع موانع
محمــد اســماعیل ســعیدی عضــو 
کمیســیون  مجــازی  فضــای  کمیتــه 
بــه  اشــاره  بــا  نیــز  مجلــس  فرهنگــی 
بــه  دســتگاه ها  اتصــال  بــرای  اینکــه 
دولــت الکترونیــک خــأ قانونــی وجود 
نــدارد، گفت: بنابراین همه دســتگاه ها 
موظف هســتند بــرای رفاه حــال مردم 
و باا رفتن بهره وری در کشــور و کاهش 
هزینه ها و جلوگیری از فســاد در اســرع 
الکترونیــک متصــل  بــه دولــت  وقــت 
شــوند. سعیدی در پاســخ به این سؤال 
که بــرای اتصــال دســتگاه ها بــه دولت 
الکترونیک ،مجلس چه کاری می تواند 
انجام دهــد، گفت: مجلــس دو وظیفه 
مهــم برعهــده دارد کــه یکــی وظیفــه 

قانونگذاری اســت. همان طور که گفتم 
در زمینــه اتصال دســتگاه ها بــه دولت 
الکترونیــک خــأ قانونــی وجــود ندارد 
و قانــون بــه صراحت تأکیــد می کند که 
بایــد دســتگاه ها بــه دولــت الکترونیک 
متصــل شــوند ولــی اگر بــاز دســتگاه ها 
یــا وزارت ارتباطــات فکــر می کنــد هنوز 
خأیــی وجــود دارد بایــد بــه مجلــس 
اعام کنند تا در این زمینه اقدام شــود. 
ســعیدی نماینده مردم تبریز در ادامه 
گفــت: وظیفــه دیگــر مجلــس نظــارت 
اســت به همیــن دلیــل باید نظــارت را 
در دســتور کار خــود قــرار دهد تــا تمام 
دســتگاه ها متصل شوند و از سوی دیگر 
ما در کشــور دارای دستگاه های نظارتی 
هســتیم آنهــا نیــز بایــد ورود کننــد تــا 
دســتگاه ها ملزم شوند خود را به دولت 
الکترونیک متصل کنند و علت کوتاهی 

آنها را جویا شوند.
فرهنگــی  کمیســیون  عضــو 
دربــاره اینکــه علــی اریجانــی رئیــس 
بازدیــد  در  اســامی  شــورای  مجلــس 
الکترونیــک  زیرســاخت های دولــت  از 
بــرای اتصــال دســتگاه ها اعــام کردند 
که اگر نیاز باشــد می تــوان عدم اتصال 
را  الکترونیــک  دولــت  بــه  دســتگاه ها 
در شــورای هماهنگــی ســه قــوه مطرح 
کــرد، گفــت: شــورای هماهنگــی قــوای 

ســه گانــه چندیــن وظیفه اصلــی دارد. 
همانگونه که از نام آن مشــخص است 
مانعــی  وقتــی  اســت  هماهنگ کننــده 
در ســر راه اجرایــی شــدن قانونی وجود 
داشته باشد در آن شورا مطرح می شود 
تا رفع شــود. ســعیدی در ادامــه افزود: 
از ســوی دیگــر درخصــوص مشــکات 
کان کشــور در این شــورا تصمیم گیری 
می شــود و دســتورات را ســران ســه قوه 
بــه دســتگاه های مربوطــه خود ارســال 
مــی کننــد از ایــن رو بــه نظــر می رســد 
چــون اتصال دســتگاه ها تنهــا مختص 
بــه قــوه مجریه نیســت و دیگر قــوا هم 
باید به دولت الکترونیک متصل شوند 
می خواهند در آن شــورا مطرح شــود تا 
موانــع رفع شــود. در کل مطــرح کردن 
این موضوع نشــان می دهــد در اتصال 
دســتگاه های اجرایی ســه قــوه مجریه، 
مقننــه و قضائیه به دولــت الکترونیک 
و مرکــز ملی تبــادل اطاعــات موانعی 
وجود دارد و نیاز اســت کــه آن موانع با 

کمک سران سه قوه رفع شود.
ë  پیگیری هــای بــا  درصــدی   30 رشــد 

مجلس
رئیــس  فــر  ســبحانی  رمضانعلــی 
صنایــع  کمیســیون  مخابــرات  کمیتــه 
»ایــران«  بــه  نیــز  مجلــس  معــادن  و 
گفــت: کمیتــه مخابرات پیگیــر متصل 

نشــدن دســتگاه های اجرایــی به دولت 
الکترونیک و مرکز ملی تبادل اطاعات 
اســت و بــا پیگیری هایــی کــه مجلــس 
انجام داده برخی دســتگاه ها به دولت 
الکترونیــک متصــل شــده و اطاعــات 
خــود را بــه اشــتراک گذاشــتند و به این 
ترتیــب اتصــال به دولــت الکترونیک و 
تبــادل اطاعــات 30 تا 40درصد رشــد 

داشته است.
ایــن  اینکــه  بیــان  بــا  فــر  ســبحانی 
کمیته گزارشی از جلســات برگزار شده 
را بــه رئیــس مجلــس نیز ارســال کرده 
اســت، گفــت: امــا ایــن میــزان اتصال 
ملــی  مرکــز  و  الکترونیــک  دولــت  بــه 
تبــادل اطاعــات هنــوز کافی نیســت و 
بایــد دســتگاه های بیشــتری مانند قوه 
قضائیه و نیروی انتظامی به مرکز ملی 
وی  شــوند.  متصــل  اطاعــات  تبــادل 
افزود: یکی از پیگیری های انجام شــده 
این اســت کــه تمــام دســتگاه ها باید با 
اتصــال به مرکز تبــادل ملی اطاعات، 
کپــی شناســنامه و کارت ملــی را حذف 
کپــی  رجــوع  اربــاب  از  نبایــد  و  کننــد 
دریافــت کنند به عبارتــی احراز هویت 
الکترونیکــی  به صــورت  بایــد  کاربــران 
انجام شود. سبحانی فر در ادامه گفت: 
در جلســه اخیری هم که بتازگی برگزار 
شده به دستگاه های اجرایی اعام شد 
تــا دیتاهای بــاز خود را مشــخص کرده 
و در مرکــز ملــی تبــادل اطاعــات قرار 
دهنــد تا دیگران بتوانند از آن اســتفاده 

کنند.
عضــو کمیســیون صنایــع و معادن 
در پاســخ بــه ایــن ســؤال کــه آیــا ایــن 
کمیتــه جلســاتی را بــا قــوه قضائیــه و 
نیروی انتظامی بــرای اتصال به دولت 
الکترونیک و مرکز ملی تبادل اطاعات 
برگــزار کرده اســت یا خیــر، گفت: مقرر 
شده است تا بحث اتصال دستگاه های 
قــوه قضائیه و نیروی انتظامی از ســوی 
رئیــس مجلــس در شــورای هماهنگی 
قوای ســه  گانه مطرح شــود تا تمام قوا 

دولت الکترونیک را اجرایی کنند.

 به روزرسانی اینستاگرام کاربران را 

خشمگین کرد
درپی یک به روزرســانی صفحه اصلی اینستاگرام پست های 
آن بــه جــای از بــاا به پایین، بــه طور افقی تغییــر می کردند. 
هرچنــد اپلیکیشــن بــه حالــت اولیه بازگشــت اما ایــن اتفاق 

کاربران را خشمگین کرده و باعث شد تا آنها از این اقدام انتقاد کنند.
به گزارش مهر، پنجشــنبه شب بسیاری از کاربران اینستاگرام متوجه تغییراتی در 
صفحه اصلی حساب کاربری خود شدند. در پی یک به روزرسانی، صفحه اصلی 
پست ها به جای آنکه به شیوه معمول از باا به پایین حرکت کنند، مانند استوری 
از چپ به راست )به حالت افقی( حرکت می کردند. این آپدیت که برای برخی از 
کاربران اجرا شده بود، واکنش های زیادی را در پی داشت. برخی از کاربران معتقد 
بودند این تغییر قابلیت اپلیکیشن را می کاهد و  به این ترتیب بسیاری از پست ها را 
نمی توان مشاهده کرد. اینستاگرام اعام کرده اجرای این به روزرسانی غیرعمدی 
بوده اســت. به گفته ســخنگوی این شــرکت، بــه دلیل یک اختال برخــی کاربران 
تغییراتی در صفحه اصلی اپلیکیشن خود مشاهده کرده اند. اینستاگرام به سرعت 
این مشکل را حل کرده و وضعیت به حالت عادی بازگشته است. پس از آن »آدام 
مــوزری« رئیس اینســتاگرام نیز در یک پیام توئیتری به کاربــران اطمینان داد این 

به روزرسانی به طور اتفاقی اجرا شده است.

 دستور ویژه ترامپ برای منع استفاده از 

محصوات هوآوی و زدتی ای
ممکن است کاخ سفید در ژانویه با نامه ویژه ترامپ خرید از دو شرکت هوآوی و 

ZTE را ممنوع اعام کند.
به گزارش خبرآناین، رویترز با درج خبری در این  باره نوشت: ترامپ می خواهد 
با صدور نامه ای در اوایل ژانویه، اپراتورهای مخابراتی امریکا را از هرگونه معامله 
با این دو شرکت در بخش تجهیزات مخابراتی بخصوص در بخش 5G منع کند. 
به گفته منابع امریکایی، دســتور مذکور بیش از 8 ماه اســت که نوشــته  شده ولی 
هنوز اعام  نشــده اســت. هوآوی و زد تی ای متهم هستند که بخشی از حکومت 
چین بوده و سعی می کنند از طریق ابزارهای مخابراتی که می فروشند، از سایرین 
جاسوســی کننــد. در ماه آگوســت ترامپ به نهادهای حســاس نظامــی و دولتی 
دســتور داد تا سیســتم های نظارت ویدئویی از هوآوی و زد تی  ای نخرند. پس از 
بازداشــت مدیر مالی هــوآوی در کانادا به اتهام نقض تحریم هــای ایران، روابط 
امریکا با هوآ وی بدتر شده و مقامات امریکایی خواستار استرداد و محاکمه مدیر 

هوآوی به امریکا شده اند.

ارز مجازی ژاپنی ها اسفندماه رونمایی می شود

گروه مالی »میزوهو« ژاپن اعام کرد بانک متعلق به این گروه، ارز دیجیتال خود 
را در ماه مارس سال آینده رونمایی خواهد کرد.

بــه گزارش ایســنا، هــدف بانک میزوهــو از این اقــدام، کمک به توســعه فناوری 
پرداخت غیرنقدی اســت و هزینه کارمزد دریافتی از فروشــگاه هایی که از این ارز 
استفاده کنند، بسیار کمتر از کارمزد دریافتی از کارتخوان ها خواهد بود. همچنین 
انتقال وجه بین کیف پول دیجیتال و حساب بانکی فروشندگان و نیز انتقال وجه 

به حساب دیگران رایگان خواهد بود.
تاکنــون با ۶0 بانک منطقــه ای برای پذیرش این ارز مجازی رایزنی شــده اســت 
و برخــی از آنها برای فراهم کردن زیرســاخت های ازم اعــام آمادگی کرده اند. 
ارزش هر واحد از این ارز مجازی که هنوز نام آن افشــا نشــده است، برابر یک ین 
خواهد بود. ازم به ذکر اســت که گروه مالی میزوهو که ســال گذشــته 13 میلیارد 
دار درآمد داشــت، از ســپتامبر ســال 2017، کار توســعه ارز مجازی ژاپنی را آغاز 
کرده اســت. پیش تر در اوایل ســال میــادی جاری، پایگاه خبــری کوین تلگراف 
گــزارش داده بود بانک میتسوبیشــی نیز به عنوان دیگر بانــک ژاپنی در حال کار 
روی صدور یک ارز مجازی است. آژانس خدمات مالی ژاپن پیش از این قوانینی 
را در حوزه ارزهای مجازی تصویب کرده و ارزهای مجازی را در طبقه دارایی های 

مجازی قرار داده است.

کارشناسان به مسئوان دولتی هشدار دادند

هک تأسیسات حیاتی کشورها در اولویت هکرها
کارشناسان سایبری معتقدند در سال 2019 سلیقه هکرها تغییراتی جدید خواهد 
داشــت و دیگــر خبری از جرایمی ســاده مثل هک تلفن همــراه و تبلت نخواهد 
بود، بلکه آنها تأسیسات حیاتی کشورها را مورد حمله حمات هکری خود قرار 

خواهند داد.
به گزارش انتخاب، کارشناســان حوزه امنیت ســایبری معتقدند با ورود به ســال 
جدید شاهد تغییر ذائقه افرادی خواهیم بود که به عنوان هکر شناخته می شوند. 
در حال حاضر و البته در سال های اخیر اغلب هکرها صرفاً تاش می کردند که از 
طریق نرم افزارهای مخرب، وای فای افراد را هک کنند، یا با برنامه های مختلف 
عملیات نفوذ ســایبری انجام دهند اما این نوع اقدام ها می تواند در سال جدید 
تغییر کند. برای مثال در ســال 2018 شــاهد بودیم که هکرها موفق شــدند حتی 

اینترنت را برای ساعاتی در برخی مناطق قطع کنند.
در ســال های اخیر هکرها بیشــتر عاقه مند به دزدیدن اطاعــات کارت اعتباری 
بودند، اما اکنون آنها به دنبال زیرساخت های بزرگ مانند بنادر، شبکه های برق 
و شهرها هستند. نکته مهم این است که با در دست گرفتن کنترل چنین مراکزی، 
می تواند فجایعی ملی هم رخ دهد. برای مثال در روزهای اخیر فرودگاه گاتویک 
دومین فرودگاه بزرگ انگلیس و هشتمین فرودگاه بزرگ اروپا تنها به خاطر ورود 
پهپاد به حریمش چندین روز تعطیل شد و بیم آن می رفت حمله ای روباتیک 
در کار باشــد. درواقع درست است که همیشــه باید نگران باج افزارها و هکرهای 
سارق اطاعات مالی خود باشیم اما هکرها می توانند اهدافی بزرگ تر مثل هک 
اینترنت کل کشور و قرار دادن آن در سر داشته باشند. این موضوع برق را قطع، 
سیستم آبرسانی را مختل، راه آهن ها را غیرفعال و حتی کارخانه ها را در معرض 

خطر انفجار می گذارد.
بــر این اســاس اگر هکرها بــه بلندپروازی های خود ادامه دهند و مایل باشــند به 
تأسیسات مهم حمله و آنها را به حالت آفاین درآورند باید بگوییم شاهرگ های 
حیاتی شهرها در خطرند و دولت ها باید به فکر ترمیم شاهرگ های حیاتی خود 

باشند.

اخبار

تعلل عجیب صداوسیما در تحویل شبکه 
داخلی ارسال تصاویر

عضو هیأت مدیره شــرکت ارتباطات زیرساخت با اشاره به 
آزمایش موفق شبکه سراسری سیگنال رسانی تصاویر صدا 
و سیما که از سوی وزارت ارتباطات ساخته شده است، گفت: 
متأســفانه تاکنون صدا و ســیما نسبت به تحویل این شبکه 
اقدامــی نکرده اســت. هرچند بــا تحریم احتمالی از ســوی ماهواره ها، این شــبکه 
مطمئن ترین شــبکه برای ارســال تصاویر با کیفیت بســیار بااتر در کشور به شمار 

می رود.
به گزارش »ایران«، بهزاد اکبری با اشاره به ساخت شبکه زمینی ارسال تصاویر صدا 
و ســیما به تمام نقاط کشــور، گفت: به دلیل احتمال اعمال تحریم های یکجانبه 
توســط مالــکان ماهواره هــا و در پی آن قطع ارســال تصاویر صدا و ســیما از طریق 
ماهواره ها، شــبکه ســیگنال رسانی صدا و ســیما با ســرمایه گذاری دولت و اجرای 
وزارت ارتباطات و شــرکت ارتباطات زیرســاخت در تمام شهرهای کشور به انجام 
رسید. وی با اشاره به زیر بار رفتن موفقیت آمیز این شبکه در زمان پخش بازی های 
جام جهانی روســیه در تابســتان گذشــته، افزود: امروز با فرض تحریم اســتفاده از 
ماهواره ها، این امکان وجود دارد تا بر بستر این شبکه به ارسال سیگنال تصاویر صدا 

و سیما با ظرفیت بدون محدودیت پرداخت.
اکبری با بیان اینکه در پروژه سیگنال رســانی صدا و ســیما، تصاویر از طریق شــبکه 
زمینی فیبرنوری احداث شــده در تمام کشــور به دکل ها در مراکز استان های کشور 
ارســال می شــود، گفــت: این پروژه کــه هزینه آن را دولــت پرداخت کــرده و وزارت 
ارتباطــات و شــرکت ارتباطــات زیرســاخت نیــز احــداث آن را برعهــده داشــتند، 
بهره برداری جز صدا و ســیما ندارد که متأســفانه تاکنون بــرای تحویل آن اقدامی 
نکــرده اســت. عضو هیأت علمی دانشــگاه تربیت مــدرس با اعام اینکــه صدا و 
سیما باید پروژه را تحویل بگیرد، افزود: بهره بردار این شبکه سیگنال رسانی فقط 
صــدا و سیماســت که بعد از تحویل این شــبکه صدا و ســیما  باید خــود مدیریت 
شــبکه را برعهده بگیرد یا طبق قــراردادی، وزارت ارتباطــات نگهداری و مدیریت 
آن را انجام دهد. وی تمایل نداشتن صدا و سیما برای تحویل این شبکه مطمئن 
سیگنال رســانی را احتمــااً مربــوط به اســتفاده کنونــی از ماهواره ها برای ارســال و 
پخش تصاویر دانســت و افزود: به نظر من به نفع مســئوان رســانه ملی است که 
شبکه سیگنال رسانی به تمام نقاط کشور را تحویل بگیرند، چراکه زیرساخت خوب 
و مطمئنــی به حســاب می آید که از نظر ظرفیت، محدودیــت ندارد. عضو هیأت 
مدیره شــرکت ارتباطات زیرســاخت با بیان اینکه در این شبکه بدون نیاز ماهواره، 
به کل کشور و دورافتاده ترین نقاط امکان ارسال تصاویر وجود دارد، گفت: مسلماً 
در این شبکه کیفیت بهتر می شود، چراکه برای افزایش کیفیت در شبکه ماهواره ای 
باید پهنای باند اجاره و پول بیشــتری پرداخت کنیم درحالی که در شــبکه احداث 

شده جدید فیبر نوری، از این بابت محدودیت نداریم.

وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطاعــات بــا 
حضــور در دانشــگاه علــم و صنعــت بار 
دیگر با انتقاد از بودجــه وزارت ارتباطات 
و فنــاوری اطاعات برای ســال 98 گفت: 
مــا موضــع می گیریــم و منتقــد بودجــه 
پیشــنهادی هســتیم که نشــان از آن دارد 
تــاش  همچنــان  و  ننشســته ایم  بیــکار 
می کنیــم ســهم خــود را از بودجــه ســال 

آینده دریافت کنیم.
به  گــزارش »ایران«، محمد جــواد آذری 
جهرمــی بــا بیــان اینکــه ضروری اســت 
نقش دانشــگاه علم و صنعــت در حوزه 
و موضوعی مشــخص در راســتای تحول 
دیجیتال شناســایی شــود تا بر اساس آن 
به ایفای نقش بپردازد، افزود: براســاس 
وزارت  مجموعــه  و  مــا  سیاســت های 
ارتباطــات از پژوهشــگاه خواســته ایم که 
بیشــتر بــه مدیریــت پژوهش بپــردازد تا 
اینکــه به طــور مســتقیم وارد این عرصه 
نشســت  در  جهرمــی،  آذری  شــود. 
و  علــم  دانشــگاه  اســتادان  تخصصــی 
صنعــت در خصوص توســعه تعامات 
دانشــگاه در حوزه فناوری، ضمن تشــکر 
گــزارش آخریــن دســتاوردهای  ارائــه  از 
دانشــگاه علم و صنعت در حوزه ICT با 
اشاره به ظرفیت های پژوهشگاه ارتباطات 
و فناوری اطاعات گفت: در همین راستا 
امســال نیــز اعــداد خوبی بــرای حمایت 
از پژوهــش در بودجــه وزارت ارتباطــات 
و فنــاوری اطاعــات در نظر گرفته شــده 
اســت. هــر چنــد در مجمــوع نســبت به 
بودجــه وزارتخانــه کم لطفی هایی شــده 
است. وی با اشاره به حمایت های وزارت 
ارتباطــات از دانشــگاه علــم و صنعــت 

در زمینــه پروژه هــای تحقیقاتــی گفــت: 
بودجه تخصیص یافته به دانشگاه علم 
و صنعــت در ســال گذشــته در مجمــوع 
2 میلیــارد تومــان بود که به غیــر از حوزه 
 ICT ماهواره در حوزه های دیگر از جمله
از آن حمایــت کردیم. اما این پژوهش ها 
در حــوزه صنعــت مــورد اســتفاده قــرار 
نگرفته به عبارتی خــوب روی آنها تبلیغ 
نشــده اســت، روی ســایت قرار گرفته اما 
کسی که باید استفاده کند نمی داند واقعاً 
چنین پروژه ای وجــود دارد و کاری به این 
مهمی در این دانشگاه انجام گرفته است. 
وزیــر ارتباطات با انتقــاد از پروژه هایی که 
امــکان ورود بــه عرصــه صنعــت را پیدا 
نکرده اســت، گفت: آنچه امروز ما شاهد 
بودیم پروژه هایی بودند که روی ارائه آنها 
به بازار کار تبلیغاتی و بازاریابی مناســبی 
نشده است. ضروری است روی تبلیغات 
هوشــمند، آگاهی بخشــی و بازاریابی کار 

بیشتری صورت گیرد.
آذری جهرمــی ادامــه داد: ایــن پروژه هــا 
طبیعتاً تبدیل می شوند به محصواتی که 
می آیند و می مانند. ما هم منابع حمایتی 
را داده ایم و پژوهشــگر هم دانش خود را 
به کار برده و محصول را ساخته است اما 

لذت بهره برداری را نمی برد.
وی بــا تأکید بر قطب ســازی دانشــگاه ها 
در راســتای تحــول دیجیتــال گفــت: مــا 
عاقــه  مندیم که دانشــگاه های کشــور را 
در راســتای تحول دیجیتال هر کدام را به 
قطب هــای مختلــف دســته بندی کنیم. 
مثاً در حــوزه اینترنت اشــیا )IOT( قرار 
شد که با دانشگاه امیر کبیر همکاری کنیم. 
 )Big Data( روی حــوزه داده های بــزرگ

با دانشــگاه تهران در حال کار هســتیم با 
دانشــگاه شــریف روی هــوش مصنوعی 
را  کارهایــی   )Artificial Intelligence(
آغاز کرده ایم و در حال قطب سازی روی 
موضوعــات مرتبــط بــا تحــول و اقتصاد 
دیجیتــال در این دانشــگاه هســتیم. وی 
افــزود: تــاش می کنیــم تــا هــر کــدام از 
دانشگاه ها بر اســاس توانمندی هایی که 
دارنــد ظرفیت ها پژوهشــی را به ســمت 
آنها هدایــت کنیم تا به صــورت متمرکز 
بودجه هــا تخصیص پیــدا کند تــا به این 
ترتیب دســتاوردهای مشــخصی داشته 
باشیم؛ به جای آنکه منابع را خرد کنیم و 
به تعداد زیادی از دانشگاه ها تخصیص 
دهیم. آذری جهرمی با اشاره به بازدیدی 
که از پروژه های تحقیقاتی دانشــگاه علم 
و صنعــت داشــت، گفــت: واقعیت این 
اســت که در ایــن بازدید بااخــره متوجه 
نشــدم که دانشــگاه علم و صنعت روی 
کــدام حــوزه و موضوع می توانــد برای ما 
مؤثر باشد. این نکته ای است که خودشان 
بایــد جمع بنــدی داشــته باشــند. چــون 
دانشــگاه علم وصنعــت دارای ظرفیت 

زیادی است.
آذری جهرمی ادامه داد: در این دانشگاه 
روی حــوزه پــردازش اطاعــات کارهــای 
خوبــی شــده اســت اما بــاز نیاز اســت که 
بنشینیم و بررسی کنیم که وزن پژوهشی 
دانشــگاه علم و صنعــت در حوزه تحول 
دیجیتــال و قطبیتی که می تواند داشــته 
باشد در چه حوزه ای است. ضروری است 
دانشــگاه روی حوزه تخصصــی که در آن 
ارشــدیت دارد متمرکز شود و به نوعی بر 

اساس آن شناخته شود و نقش ایفا کند.
وزیــر ارتباطــات درباره پیشــنهاد محمد 
خوانســاری رئیس پژوهشگاه ارتباطات و 
فناوری اطاعات برای انتخاب دانشــگاه 
علم وصنعت به عنوان قطب 5G گفت: 
البته مهم ترین نکته در ارتباط با5G این 
است که نیازمند سازگاری و پژوهش هایی 
در زمینــه حــوزه ســازگاری 5G بــا ســایر 
بخش ها هســتیم. وی افزود: بعد از یک 
توقف 12 ســاله 3G و 4G وارد کشــور شد 
اما بسیاری از زیر ساخت های ما آمادگی 
پذیرش آنها را نداشت و این توسعه برای 

کشور یک چالش به وجود آورد.
اان  مــا  کــرد:  تصریــح  جهرمــی  آذری 
می دانیم مثاً ظرف 10 سال آینده چیزی 
به نام 5G در کشــور مســتقر خواهد شــد 
و خیلــی از حوزه ها می تواننــد از ظرفیت 
دیجیتــال  تحــول  ایــن  بــاای  ســرعت 
برخوردار شــوند. بنابراین ضروری است 
بدانیــم چــه زیــر ســاخت هایی را بایــد از 
امــروز آمــاده کنیــم. اگر جاده می کشــیم 
این جاده چه مشخصاتی داشته باشد. یا 
اگر خودرو سازی می کنیم این خودرو چه 

استانداری باید داشته باشد.

سوسن صادقی
خبرنگار

www.iran-newspaper.com

editorial@iran-newspaper.com
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نمایندگان مجلس در گفت وگو با »ایران«:

 قانون دستگاه ها را برای اتصال به دولت الکترونیک ملزم کرده است

در یــک نظرســنجی جدیــد کــه توســط 
Toluna انجــام شــد، از کاربــران ســؤال 
جالبی مطرح شد تا غیرقابل اعتمادترین 
شرکت در زمینه حفظ اطاعات کاربران 
را انتخاب کنند. این نظرســنجی که از 18 
آذرماه آغاز شــد و 2۴  همان ماه به اتمام 
رســید، هزاران شــرکت کننده داشت و در 
ایــن بیــن بــه دور از هرگونــه غافلگیری، 
غیرقابل اعتماد ترین شرکت فیس بوک 
دیجیاتــو،  به گــزارش  شــد.  شــناخته 

فیس بــوک بــه خاطر جنجال هــای چند 
مــاه اخیــرش از نــگاه کاربــران غیرقابــل 
اعتمادترین شــرکت شــناخته می شــود. 
در نظرســنجی یاد شــده ۴0 درصد افراد 
عدم اعتماد خود به این شــرکت را اعام 
کردند. توئیتر بــا 8 درصد در جایگاه دوم 

قرار گرفت.
شــرکت های آمازون، اوبــر، گوگل، لیفت 
و اســنپ چــت هــم در رده هــای بعــدی 
قــرار گرفتند کــه به ترتیــب بــا 8 درصد، 

7 درصــد، ۶ درصد، ۶ درصــد و ۴ درصد 
حضور دارند.

موضــوع جالــب ایــن نظرســنجی البتــه 
حضــور اپــل بــود کــه ۴ درصــد آرا را بــه 
خــود اختصــاص داده بــود. غــول بزرگ 
امریکایی با اینکه مدعی حفظ اطاعات 
شــخصی کاربــران اســت، امــا بــه نظــر 
می رسد نتوانســته آن طور که انتظار دارد 
نظر کاربرانش را جلب کند و به هر ترتیب 
در لیست غیر قابل اعتماد ترین شرکت ها 

حضور دارد.
سه رتبه  نهایی در این رده بندی مختص 
به مایکروسافت، نتفلیکس و تسا است.

در  کــه  مشــابهی  نظرســنجی های  در 
گذشته انجام شده بود، فیس بوک بیش 
از اینهــا عــدم اعتمــاد کاربــران را به خود 
جلب کرده بــود. به عنوان مثــال در یکی 
از نظرسنجی ها 70 درصد کاربران اعام 
کردند که هیچ اعتمادی به شرکت تحت 

امر »مارک زاکربرگ« ندارند.

فیس بوک غیر قابل اعتمادترین شرکت  در حفظ حریم شخصی

وزیر ارتباطات و فناوری اطاعات :

تاش می کنیم تا سهم خود را از بودجه سال آینده دریافت کنیم



 سال بیست و چهارم  شماره 6960
 شنبه   8دی 1397

www. i ran-newspaper.com

تلفن گروه حوادث: 88761621 - 021

حوادث جهان
آرزو کیهان

مترجم

y
a
h
o
o

نهوا
شی

آرزوهای بر باد رفته
قســمت شــصت و هشــتم/ رنــگ از صــورت تکیــده 
از  و اســتخوانی ســرهنگ پریــد و چشــم های دریــده 
تــرس اش به میهمانــدار خیره مانــد. در این لحظات 
ســایر مســافران که از ماجرای دســتور دســتگیری او از 
طریــق یکــی از خدمــه هواپیمــا باخبر شــده بودنــد، با 
نگرانی ســر به سوی سرهنگ گرداندند و منتظر واکنش 
او بودنــد. ســرهنگ از پچ پچه هایــی کــه در میــان زنــان 
مســافر درگرفتــه بود پی بــه موضوع بازداشــتش برد و 
رنگ از صورتش پرید. دو دست لرزانش را بر لبه پشتی 
صندلی فشــرد و از جایش بلند شــد. در گذر از میان دو 
ردیف از صندلی ها مســافران را می دید که در سکوت و ابهام با نگاهشان او را 
تعقیب می کردند و زن ها ســر به هم می آوردند و چانه هایشــان مثل ماسوره 
ماشــین نســاجی به کار می افتاد تا درباره ســرهنگ، چهل تکه ای از راســت و 

دروغ و شایعه ببافند و تحویل هم بدهند.
ســرهنگ با پاهایی لرزان وارد کابین هواپیما شــد و رو به خلبان پرســید: چی 
شده کاپیتان، با من چکار داشتید؟ خلبان استرالیایی رو به او گفت: شما آقای 
محترم تحت تعقیب دادسرای قضایی تهران هستید و به من از طرف مرجع 
قضایی کشورتان ایران دستور داده شده که در نزدیک ترین فرودگاه این کشور 
فرود بیایم تا مأموران پلیس شما را تحویل بگیرند و متأسفانه چون هنوز در 
آســمان ایران پرواز می کنیم، باید تابع مقررات مقامات قضایی کشــور شــما 
باشــم، متأســفم که باید در اجرای این دســتور قضایی فرود اضطراری انجام 

بدهم.
سرهنگ که حال دگرگونی داشت، گفت: اما شما می توانید بدون توجه به این 

اخطار به پروازتان ادامه بدید.
خلبــان گفــت: نــه آقای محتــرم، مــا تابــع مقــررات بین المللــی در رابطه با 
پروازهای جهانی هستیم، من نمی توانم از این قانون سرپیچی کنم. خواهش 
می کنم بروید سر جای تان بنشینید. ناگزیر باید در نزدیک ترین فرودگاه ایران 

فرود اضطراری داشته باشیم.
ســرهنگ با تشــنج اعصابی که گرفته بود، به فکر افتاد و با عصبانیت جواب 
داد: آقای خلبان شما به عاقبت این تصمیم تان فکر کرده اید؟ نگران نیستید 
که آشوبی در هواپیما پیش بیاید؟ بیشتر سرنشینان هواپیما مسئوان مختلف 
کشــورمان هستند که به ناحق تحت تعقیب مقامات امنیتی قرار دارند چون 
مرتکب جرایم ضد امنیتی شده اند و به خاطر سرقت و سوء استفاده های مالی 
در پست های مختلف دولتی پرونده هایی در محاکمه قضایی دارند که دستور 
جلب بیشترشــان صادر شــده و حاا که مردم ســر به شــورش برداشــته اند و 
می خواهند رژیم فعلی را ساقط کنند دولت تصمیم گرفته با دستگیری این 
افــراد، مردم عصبانی را آرام کند، بیشــتر سرنشــینان ایــن هواپیما همچنین 
افــرادی هســتند که حاا هــم از ترس دســتگیری و محاکمه و زنــدان و احیاناً 
مجازات اعدام، دارند از کشــور فرار می کنند. اگر بفهمند که شــما قصد فرود 
اضطراری دارید، خیال خواهند کرد که می خواهید آنها را تحویل پلیس ایران 
بدهید، از ترس جان شــان هم که شــده آشوبی در هواپیما به پا خواهند کرد و 
احتمااً به خاطر نجات شــان دســت به هواپیماربایی خواهند زد. من به شما 
توصیــه می کنــم ایــن اخطار دولت شاهنشــاهی ایــران را نادیــده بگیرید و به 

پروازتان ادامه بدید، حاا خود دانید.

محمد بلوری
روزنامه نگار پیشکسوت 

داستانک
گروه حــوادث : معصومه مرادپور/دختر جوانی 
چشــم  خانوادگــی  اختــاف  جریــان  در  کــه 
خواهــرش را با ســوئیچ خودرو نابینــا کرده بود 
هفته گذشته در شعبه دهم دادگاه کیفری پای 
میز محاکمه ایستاد و به پرداخت دیه و حبس 

محکوم شد.
»ایــران«،  حــوادث  خبرنــگار  گــزارش  بــه 
دو  بیــن   95 مــرداد  هشــتم  درگیــری  ایــن 

خواهــر و دختــران آنهــا در ورامیــن اتفاق 
. د فتا ا

زن  مینــا  پلیــس،  تحقیقــات  جریــان  در 
چشــم  یــک  کــوری  باعــث  کــه  48ســاله ای 
خواهرش شــده بـــــــــــــــــــود ، را دســتگیر کرد 
دادگاه  دهــم  شــعبه  در  گذشــته  هفتــه  او  و 
قاضــی  ریاســت  بــه  تهــران  اســتان  کیفــری 
قربانــزاده و بــا حضــور یــک مستشــار تحــت 

محاکمــه قرار گرفت.
از دختــران زن  در آغــاز جلســه دادگاه یکــی 
نابینــا به قضات گفت: روز حادثه من در خانه 
بودم کــه متوجه تماس هــای پی درپی خاله و 
دخترخالــه ام بــا مادرم شــدم وقتــی از پنجره  
بــه بیــرون نگاه کــردم دیدم خالــه و دخترش 
بــا مــادرم و خواهرانم در حال دعوا هســتند .  
بــا دیدن ایــن صحنه بیرون دویــدم که آنها را 

از هــم جــدا کنم . وقتــی بیرون رســیدم دیدم 
خاله و دختر خاله ام به ســمت خودرویشــان 

رفتند.
وقتی مادرم را به بیمارستان رساندیم پزشکان 
نابینایــی او را اعــام کردنــد و حــاا ما قصاص 

چشم خاله ام را می خواهیم.
متهــم زمانــی کــه پــای میــز محاکمــه ایســتاد 
گفــت: من ســوئیچ دســتم بود و نمی دانســتم 

ضربــه مــن باعــث نابینایی خواهرم می شــود. 
من خیلــی عصبــی شــده و کنترلم را از دســت 

داده بودم.
پــس از شــور قضــات دادگاه با توجه بــه نظریه 
پزشــکی قانونــی که امکان قصاص چشــم این 
زن وجــود نداشــت او را بــه پرداخــت یک دوم 
دیــه کامــل انســان مســلمان و تحمــل حبــس 

محکوم کردند.

مجازات حبس و دیه برای کور کردن خواهر

از  یکــی  بــا  کــه  دانشــجو  دختــر  حــوادث/  گــروه 
تصــور  بــود  شــده  درگیــر  همخوابگاهی هایــش 
نمی کرد ایــن اختاف کوچک به دردســری بزرگ 

برایش تبدیل شود.
***

»آهــو« چند ماهــی بود به خاطر درس و دانشــگاه 
از شــهر و زادگاهــش دور شــده و بــه تهــران آمــده 
خوابگاه هــای  در  کــه  اتفاقاتــی  از  همیشــه  بــود. 
دانشــجویی می افتاد داســتان هایی شــنیده بود اما 
هرگــز تصــور نمی کــرد روزی خــودش ســوژه یکی 
از همــان داســتان ها شــود: »حــدود دو هفته قبل، 
بعــد از یــک روز ســخت و پر اضطراب بــه خوابگاه 
برگشــتم. روزهــای آخر تــرم و نزدیــک امتحانات 
درس  مشــغول  هایــم  اتاقــی  هــم  همــه  و  بــود 
خواندن بودند. حوصله ام ســر رفته بود. گوشــی را 
برداشــتم تا گشتی در شــبکه های مجازی بزنم که 
پیامــی از ســوی یک مرد غریبه برایم ارســال شــد. 
عکــس اش برایم آشــنا نبــود. اما از ســر کنجکاوی 
پیــام را باز کردم. ســام و احوالپرســی کــرده بود و 
مــن هــم چــون او را نمی شــناختم جوابی نــدادم. 
لحظاتــی بعــد بار دیگــر پیامی از طــرف آن غریبه 
بــه من رســید. اما ایــن بــار لحنش دیگر دوســتانه 
نبود و نوشــته بــود: »از چی می ترســی؟ اگر جوابم 
را ندهــی پشــیمان می شــوی! پیام مهمــی برایت 
دارم«.من در خانواده ای مذهبی بزرگ شده بودم 
و بــه خاطر فرهنگ و اعتقــادات خانواده چندان با 
آقایان ارتباط نداشــتم. از طرفی هم هیچ ماجرای 

مبهمی در زندگی ام نبود که بخواهد برایم دردسر 
شــود. اما به هر حال کنجکاو شدم. به همین دلیل 
جمله ای کوتاه با این مضمون به او دادم: »ســام؛ 
امرتان را بفرمایید...«انگار منتظر نخســتین پاسخ 
مــن بــود چــون ناگهــان 30 پیام پــی در پــی برایم 
فرســتاد. نوشــته بــود که فرشــته عذاب من اســت 
و بــه ایــن راحتی ها از دســتش خاص نمی شــوم. 
بعد هم همه عکس هــای خصوصی ام را که فقط 
خودم در گوشــی ام داشــتم برایم فرستاد.با دیدن 
عکس ها پاهایم سســت شــد و دســتانم شــروع به 
لرزیدن کرد. هیچ کس بجــز خودم آن عکس ها را 
نداشــت... ناگهــان در ذهنم پدرم را به یــاد آوردم 
که اگر این عکس ها از ســوی مــردی غریبه برایش 
ارسال می شد چه واکنشی نشان می داد. همان طور 
کــه من با این کابوس دســت به گریبــان بودم مرد 
ناشــناس برایم نوشــت: »هیــچ راه فــراری نداری. 
نــه پــول می خواهــم و نــه درخواســتی دارم فقــط 
می خواهم کاری کنــم که به خاطر بی آبرویی حتی 

نتوانی پیش خانواده ات برگردی...«
التمــاس کردم کــه با من کاری نداشــته باشــد. اما 
انگار او از خواهش و تمنا کردن هایم لذت می برد. 
بــا خــودم فکــر کــردم اگر چنــد ســاعتی گوشــی را 
خاموش کنم شاید آن غریبه دست از سرم بردارد 
اما...من عادت داشــتم پیش از خواب برای مادرم 
پیامــی بفرســتم و او را از وضعیــت خــودم مطلع 
کنم. به همین دلیل گوشی را روشن کردم. بیش از 
20 پیام تهدیدآمیز دیگر از سوی او برایم آمده بود.

آن شب تا صبح فقط گریه می کردم و به پیام های 
آن غریبــه جواب مــی دادم. چند روزی گذشــت تا 
اینکه بواسطه کاسی که پلیس فتا در دانشگاهمان 
برگزار کرد، با این پلیس آشنا شدم و راهکاری برای 
خاصــی از مزاحمت هــای او بــه ذهنــم رســید. با 
مشــورت یکی از کارشناسان پلیس، از آن ناشناس 

در دادسرا شکایت کردم.
پرونــده بســرعت در اختیــار کارآگاهــان پلیس فتا 
قــرار گرفــت و در کمتر از یک هفته آن ناشــناس را 
دستگیر کردند. روزی که خبر دستگیری او را دادند، 
برای دیدن این آدم بد ذات تا اداره پلیس دویدم. 
امــا وقتی او را دیــدم، از تعجب چنــد لحظه حتی 
نمی توانســتم حرف بزنم. آن فــرد مزاحم یکی از 
هم خوابگاهی هایم بود که چند روز قبل با هم سر 

اتاق درگیر شده بودیم.
خیلــی کنجکاو بودم که بدانــم آن عکس ها چطور 
به دســتش رسیده اســت. جلو رفتم و در حالی که 
بــه خاطــر تمــام روزهایی کــه زندگــی و اعصابم را 
متشــنج کرده بود تنفر از چشــمانم می باریــد از او 
ســؤال کــردم.. انگار شــرم داشــت نگاهم کنــد. به 
لکنت افتاده بود: »از همان روز که با هم دعوایمان 
شــد دنبــال فرصتی بودم تــا از تو انتقــام بگیرم. تا 
اینکه به همراه یکی از دوستانم به اتاق شما آمدم 
و گوشــی ات را دیــدم. همان موقع فکری به ذهنم 
رسید. گوشی قفل نداشت و خیلی راحت به آلبوم 
تصاویــرت رفتــم و همه عکس هــا را بــرای خودم 

فرستادم و بعد هم که آن ماجراها...«

دردسر  دعوا  با همکاسی کینه جو

ادامه روز دوشنبه

مرگ  7 نفر در آتش سوزی برج بمبئی
آتش ســوزی در برج شــهر بمبئی هند دســت کم 7 نفر را به کام مرگ برد و تعــدادی را مجروح کرد.به 
گزارش خبرگزاری شــینهوا، این حادثه شامگاه پنجشــنبه در برجی 15 طبقه و از طبقه یازدهم آن آغاز 
شــد.یکی از مسئوان آتش نشانی بمبئی گفت: »این آتش ســوزی از طبقه یازدهم این برج آغاز شد و 
سپس به چهار طبقه باایی سرایت کرد. البته صدای انفجار یک سیلندر گاز نیز شنیده شد که شدت این 
آتش سوزی را افزایش داد.از 7  جانباخته، دو نفر در آتش سوختند و 5 نفر دیگر بر اثر استنشاق دود خفه 
شدند.«هرچند عملیات مهار حریق بافاصله پس از این آتش سوزی آغاز شد اما تا پاسی از نیمه شب 

ادامه داشت. علت این آتش سوزی در دست بررسی است.

مرد مست، خانه اش را آتش زد
مــرد ژاپنــی در اقدامــی جنون آمیز با فندک اتاق چوبــی خانه اش را آتــش زد و خانــه اش را از بین برد.به گزارش رســانه های توکیو، 
»یوشیاکی سودا« ۲۵ ساله حدود ســاعت ۴:۳۰ بعدازظهر روز دوشنبه با استفاده از فندک یکی از اتاق های خانه چوبی شان را آتش 
زد اما این آتش به کل خانه سرایت کرد و همه جا را نابود کرد. وی پس از این اقدام دیوانه وار با پلیس تماس گرفت. وقتی مأموران به 
محل رسیدند متوجه وضعیت مستی او شدند و دستگیرش کردند. وی در بازجویی مدعی بود به دلیل مصرف مشروب حالت عادی 

نداشته و متوجه عواقب کارش نشده است.

کارتن خوابی 
در سطل زباله

زندگی یک زن درون ســطل زباله 
خیابانی در لندن سوژه رسانه های 

اجتماعی شد.
به گزارش اســکای نیوز، زن جوان 
در حالــی شــکار دوربیــن یکــی از 
رهگذران شــد که کف سطل زباله 
را بــا مقوا پوشــانده و بخش دیگر 
مقــوا را روی بدنــش کشــیده بــود 
اســتراحت  زباله هــا  میــان  در  و 
می کرد. انتشار این تصویر موجی 
شــبکه های  در  را  اعتــراض  از 
مجــازی بــه راه انداخــت و بیــش 
از 15 هــزار بــار دیده شــد. این زن 
به عــکاس تصویــر گفت: »شــما 
زبالــه  ســطل  درون  نمی توانیــد 
اســت  خطرنــاک  اینجــا  بمانیــد 

خیلی خطرناک.«

ســفر 
با بشکه روی اقیانوس

پیرمرد ماجراجوی فرانســوی با ساخت قایقی بشکه مانند سفر خود را 
در اقیانوس اطلس آغاز کرد.

به گزارش بی بی سی، ژاک ژک سون ۷1 ساله قصد دارد از جزایر قناری 
با گذر از اقیانوس اطلس و طی ۴۵00 کیلومتر ظرف ســه ماه خود را به 
جزایر کارائیب برســاند. سرعت قایق بشکه ای و نارنجی رنگ دو تا سه 
کیلومتر در ســاعت اســت و نیروی حرکتی آن از امواج اقیانوس تأمین 
می شــود.این مرد چترباز ســابق ارتش بود که توانست با به راه انداختن 
یک کارزار و جلب حمایت مالی افراد، حدود ۶0 هزاریورو را برای تأمین 
هزینه سفر جمع کند. قایق بشکه ای این ارتشی سابق به یک تختخواب 
کوچک، آشپزخانه و انباری مجهز است و همانند کپسولی به طول 3 متر 

و عرض 2.10 متر ساخته شده است.
کــف قایق به دریچه ای شــفاف مجهز اســت که آقای َســَون می تواند از 
طریق آن ماهی های کف اقیانوس را ببیند.بدنه قایق از جنسی ساخته 
شــده که می توانــد در برابــر حمله نهنگ هــا مقاومت کنــد. صفحه ای 
خورشیدی نیز برای تأمین انرژی ازم جهت وسایل ارتباطاتی و راه یاب 

روی سطح قایق نصب شده است.

کشف نامه 120 ساله به بابانوئل
قدیمی تریــن نامه بــه بابانوئل با بیش از 120 ســال قدمــت در بریتانیا 
پیــدا شــد.به گزارش هافینگتــون پســت، در متن ایــن نامــه از بابانوئل 
درخواســت شــده تا همراه خود یک اردک اســباب بازی و جوراب هایی 
که ســال گذشته برایشــان آورده به عنوان هدیه کریسمس آن سال پای 
درخت کریســمس قــرار دهد. نامه توســط دختری به  نــام ویکتوریا در 
دســامبر 1898 میادی در شهر ساحلی جنوب شرقی انگلستان نوشته 

شده است.
این نامه اکنون در صفحه نمایش فروشگاه اسباب بازی »کانتر بری« به 

نمایش عموم گذاشته شده است.

سگ پلیس، جان پسر بچه را نجات داد
سگ جست و جوگر، پسر بچه ای 12 ساله را در کوهپایه های آلپ 
از زیــر بهمــن نجات داد.به  گزارش  ای  اف  پی، این پســر نوجوان 
کــه همراه با خانواده در تعطیات زمســتانی به ســر می برد، روز 
چهارشنبه 5 دی حدود ســاعت 2 بعدازظهر به وقت محلی، به 
تنهایی به قســمت های خارج از پیست اسکی »َلِپَلین« رفته بود 
که در همان موقع، ناگهان توده های برف شروع به ریزش کرد و 
او زیر بهمن مدفون شد.شناســایی محل دقیق پسربچه و نجات 
او از زیــر توده هــای بــرف به دلیــل اینکــه فرســتنده دیجیتــال به 
همراه نداشــت در ابتدا ممکن نشــد. اما سرانجام پلیس محلی 
با فرســتادن ســگ ردیاب بعد از ۴0 دقیقه محل دقیق پسربچه 
را شناســایی و او را از زیر برف  بیرون کشــید.یکی از امدادگران به 
خبرگزاری فرانسه گفت: »نجات این پسربچه یک معجزه است 
چرا که بدون داشتن فرستنده دیجیتال، یافتن قربانیان زیر برف 
غیرممکن است. عاوه بر این، افراد بیش از 1۵ دقیقه زیر کوهی 
از بــرف زنــده نمی ماننــد.« این کــودک در اثر ایــن حادثه پایش 
دچار شکســتگی شــده بود که در بیمارستان شهر گرونوبل تحت 

درمان قرار دارد.

سرقت جواهرات الماس نشان از هتل
ســارقان حرفه ای با ورود بــه هتل لوکس کلرادوی امریکایی، 8۰۰ هزار دار جواهرات را به ســرقت بردند. 
به گزارش  ای بی ســی نیوز، سارقان پس از ورود به ابی هتل در فرصتی مناسب با استفاده از پیچ گوشتی 
ویترین هــا را بــاز کردند و جواهرات را دزدیدند.یکی از مســئوان هتل گفت: »این هتــل یکی از هتل های 
لوکس ایالتی است. جواهرات الماس نشان که شامل گردنبند و گوشواره بوده اند مدت ۲۰ سال است در 
ابی هتل برای فروش و بازاریابی قرار داشــته و مسافران هتل نیز از آنها دیدن می کردند.« سارقان فراری 

هستند و تاش برای دستگیری آنها ادامه دارد.

قتل نوزاد به خاطر 
گــــریه

مادر امریکایــی نوزادش را ســه روز پس از 
تولد درون کیسه زباله گذاشت و در خیابان 
رها کرد.به گــزارش میرر، »آمبر بولینگ«، 
زن 21 ساله اهل کنتاکی، در شهر منچستر 
و  ناآرامــی  به خاطــر  را  روزه اش  نــوزاد 3 
گریه زیاد، درون یک کیســه زباله انداخت 
و از ســاختمان به بیرون پــرت کرد.»پائول 
هرت«، یکی از ســاکنان ســاختمان اظهار 
کــرد که ســاعت هفــت و نیم زمانــی که از 
محــل کارم برمی گشــتم متوجــه کیســه 
زباله ای شدم که مشکوک بود و سپس بعد 
از دیــدن نوزاد مرده، پلیــس را خبر کردم.

این نوزاد بعد از پرت شدن دچار خونریزی 
مغزی شــده و جانش را از دست داده بود. 
با این گزارش مادر سنگدل بازداشت شد و 

تحت بازجویی قرار گرفت.

یرر
م

سی
بی 

بی 

حمله حیوان نمک نشناس
زن روس که خرس قهوه ای غول پیکرش را به میهمانی کریسمس برده بود، 
مورد حمله قرار گرفت و از ناحیه دست آسیب دید.به گزارش دیلی میل، 
این حادثه در شــهر »آچینسک« روســیه در حالی اتفاق افتاد که زن روس 
قصد غذا دادن به خرسش از میان میله های قفس را داشت که خرس به 
جای غذا دســتش را گرفت و خورد.زن 53 ســاله که نامش فاش نشده  در 

پی این حمله به بیمارستان منتقل و تحت عمل جراحی پیوند قرار گرفت.

نگاه 
سرهنگ رامین پاشایی کارشناس

معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا
براساس ماده 17 فصل پنجم قانون جرایم رایانه ای، مجازات هتک حیثیت در فضای مجازی 
حبــس از 91 روز تا دو ســال یا جزای نقدی از 5 میلیون ریال تا 4۰ میلیــون ریال یا هر دو مجازات 
است.در این پرونده نیز با توجه به نوع جرم مجازات سبکی برای متهم درنظر گرفته نمی شود. 
اما برای پیشــگیری از وقوع چنین جرایمی، شــهروندان می بایســت توصیه هــای زیر را جدی 

بگیرند:
- برای سیستم های رایانه ای و تلفن همراه خود رمز و گذرواژه بگذارید.

- در اماکن عمومی مراقب باشید چه کسانی از شما عکس و فیلم می گیرند.
-هرگز رایانه یا تلفن همراه تان را در دسترس افراد غریبه قرار ندهید.

-براســاس ماده 17 فصل پنجم قانون جرایم رایانه ای، انتشــار تصاویــر یا فیلم خصوصی، 
صوت یا اســرار افراد و قــرار دادن آن در اختیار دیگران، جز در مــوارد قانونی بدون رضایت 
فرد، اگر منجر به ضرر یا هتک حیثیت فرد شود، حبس از 91 روز تا دو سال یا جزای نقدی از 5 

میلیون ریال تا 4۰ میلیون ریال یا هر دو مجازات را برای فرد خاطی در پی دارد.
- شــهروندان می توانند در صورت مواجهه با موارد مشــکوک آن را از طریق ســایت پلیس 
فتا به آدرس Cyberpolice.ir بخش فوریت های ســایبری، لینک ثبت گزارشات مردمی به 

پلیس فتا اعام کنند.
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رحمــان عقلمنــد، راننده تنهــا اتوبــوس زرد رنگ 
دانشگاه علوم و تحقیقات روز چهارشنبه به خاک 
ســپرده شــد، راننــده ای که پایان ســال بازنشســته 
می شــد و تنها 10 روز به عقد دختــر دومش مانده 
بود اما نه بازنشستگی اش را دید و نه عروس شدن 
دختــرش را. در ســرازیری مــرگ هیچــگاه در فکر 
خودش نبود. می توانســت در یک لحظه چشــم و 
گوشــش را بر جیغ و داد و وحشــت ده ها دانشــجو، 
ببنــدد و خــودش را نجــات دهــد، ولــی تعهــد به 
کارش باعث شــد تا تنها با فریادش دانشجویان را 
به انتهای اتوبوس هدایت کند و خودش را با تمام 
تــوان روی فرمــان بینــدازد تا شــاید حادثه ای تلخ 
رقم نخــورد... برخورد اتوبوس بــا  مانع کنار جاده 
و واژگونــی آن رقــم خورد و به یکبــاره همه زندگی 
59 ســاله اش را بــا تمــام دلخوشــی هایش تــرک 
کــرد و رفت... پــس از آن برخی با کم لطفی شــان 
انگ هایی به او زدند و از نداشــتن کارت سامت تا 
سکته مغزی و قلبی را بر پیکره بی جان او کوبیدند 
تا شــاید او تنها مســبب ایــن فاجعه باشــد. بهروز 
عقلمند، برادر راننده جانباخته اتوبوس دانشــگاه 
آزاد در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار »ایران« 
از جزئیــات حادثــه و از زندگــی شــخصی برادرش 

گفت که در ادامه آن را می خوانید:
ë  روز حادثه چطــور از ماجرای ســقوط اتوبوس

با خبر شــدی؟ شــرکتی که کار می کنم سه شنبه ها 
تعطیــل اســت و آن روز هــم روز تعطیلــم بــود، 
به دنبــال کارهایم بودم که یکــی از برادرانم به من 
زنگ زد و جریان تصادف رحمان را برایم تعریف 
کــرد. بعــد از شــنیدن ایــن خبــر نمی دانســتم که 
چطور خودم را به بیمارستان فرهیختگان برسانم 

و دقایقــی بعــد هم کــه به بیمارســتان رســیدم با 
گریه هــای بی امــان فرزندان رحمــان فهمیدم که 

دیگر برادرم زنده نیست.
ë  رحمــان چه مــدت بود کــه در دانشــگاه علوم

و تحقیقــات کار می کــرد؟دو ماه قبل بود که پســر 
رحمــان کــه روی اتوبــوس دیگــری کار می کنــد به 
بــرادرم گفــت که یکــی از همکارانمان قصــد دارد 
اتوبوســش را که دوســالی اســت در خط دانشــگاه 
کار می کند بفروشــد. پس از آن بــرادرم اتوبوس را 
به قیمت 60 میلیون تومان خرید و در همان خط 

مشغول به کار شد.
ë  رانندگــی بــود  وقــت  چنــد  برادرتــان 

می کرد؟رحمــان 30 ســال اســت کــه بــا اتوبوس 
کار می کند و عید امســال هم بازنشســته می شــد. 
15 ســال در جــاده تهــران - اردبیــل کار می کــرد و 
حدود 12 ســالی هم بود که راننده سرویس یکی از 

شرکت های خودروسازی بود.
ë  درآمــدش بابت کار در دانشــگاه چقــدر بود؟

در ازای هــر ســرویس رفــت و برگشــتش و انتقــال 
دانشــجویان، 16 هــزار تومــان دریافــت می کرد که 
ماهانــه حــدود 5 میلیــون تومــان می شــد. یعنــی 
به صــورت روزمــزد و ماهانــه حقــوق نمی گرفــت. 
ضمن اینکه باید هزینه استهاک ماشین و سوخت 
و تعمیر ساانه را هم خودش پرداخت می کرد که 
شــاید در مجموع حدوداً ماهــی دو میلیون تومان 
دســتش را می گرفت اما خدا را شــکر محتاج کسی 

نبود.
ë  چند فرزند داشــت؟3 پسر و 3 دختر، یک پسر

و دختــرش ازدواج کــرده بودنــد. عروســی یکــی از 
دخترهایش سیزدهم همین ماه بود. عروسی پسر 

دومش هم اردیبهشت ماه سال آینده بود.
ë  و رســانه ها  در  را  اتوبــوس  تصــادف  ماجــرای 

تلویزیــون دنبال کرده ای؟بله و بشــدت ناراضی 

هســتم. از آنهــا گایــه دارم و حتــی دیــروز با صدا 
و ســیما تمــاس گرفتــم امــا کســی پاســخگو نبود. 
می گویند ماشــین اســقاطی بوده، مــدل خودروی 
برادرم ســال 81 بود. درحالی کــه در همین تهران 
خودروهای به مراتب قدیمی تری هم وجود دارد 
و بــدون هیــچ مشــکلی کار می کنند. اصــًا اگر این 
اتوبــوس اســقاطی بــوده چرا طــی دو ماه گذشــته 
شماره گذاری شــده؟! چرا اجازه داده اند که مسافر 

سوار این اتوبوس شود؟!
ë  شــایعاتی در فضــای مجازی منتشــر شــده که

در اغلــب آنها راننده اتوبــوس را مقصر معرفی 
می کنند؟برادرم اگر به فکر جان دانشجویان نبود 
می توانســت خــودش را از همــان لحظــات اول از 
اتوبــوس به بیــرون پرتاب کند. نه اینکــه تا آخرین 
لحظات فرمان را دو دســتی بگیــرد. فاصله رکاب 
خودرو تا آســفالت 30 ســانتیمتر بیشــتر نیست و 
برادرم وقتی متوجه می شد که ماشین دچار نقص 
شــده می توانســت در اتوبوس را باز کند و خودش 

را نجــات دهــد. امــا فرمــان را گرفــت و تــا آخرین 
لحظــه زندگــی اش تــاش کرد تــا در حــد توانش 
جان دانشجویان را نجات دهد. می گویند اتوبوس 
نقــص فنی داشــته، حادثه ســاعت 11 رخ داد و آن 
روز ایــن چهارمین سرویســی بود که بــرادرم برده 
بود. اگر اتوبوس نقص فنی داشت، بی شک در سه 

سرویس قبلی متوجه آن می شد.
پســر خودم دانشــجو اســت و زمانی کــه فهمیدم 
دانشجویان جانشان را از دست داده اند، حس کردم 
بــرای پســر خودم این اتفــاق افتاده اســت. من داغ 
برادرم را دارم اما با شــنیدن خبر مرگ دانشجویان 
داغ خــودم را فرامــوش کردم. ما 10 نفر را از دســت 
دادیــم و از طــرف خودم و خانواده بــرادرم به آنها 

تسلیت می گویم.
ë  رحمان کجا زندگی می کرد؟ســاکن بهارستان

بود، هر روز صبح ســاعت 5 خانه را ترک می کرد 
تا ســاعت 7 و نیم در دانشــگاه حاضر باشد. یک 
ســرویس داشــت از اسامشــهر بــه بیمارســتان 

رســول اکــرم و بعــد از آن هــم خالــی می آمــد تا 
دانشگاه و تا ساعت 8 شب هم در دانشگاه علوم 
و تحقیقــات کار می کرد. برادرم راننده جاده بود، 
آن هــم 15 ســال. رانندگــی در جــاده بــه مراتب 

خیلی سخت تر از رانندگی در دانشگاه است.

ë  وضعیت بیمــه و کارت ســامت برادرتان به
چــه صورت بود؟هــر راننده ای دفترچــه کار دارد، 
بــرادرم پایه یک داشــت و کســی که پایــه یک دارد 
باید کارت سامت داشته باشد در غیر این صورت 
افســر جلوی فعالیــت او را می گیــرد. بیمه هم که 

بود.
ë  رحمــان چطــور مــردی بود؟ایــن را مــن نباید

بگویــم از دانشــجویان بپرســید کــه راننــده تنهــا 
اتوبوس زرد رنگ دانشگاه چطور بود.

ë  در رابطــه بــا این حادثــه شــکایتی دارید؟باید
صبر کنیم تا روز شــنبه به دانشگاه و پاسگاه برویم 
و حرف های آنها را بشنویم. قطعاً شکایت می کنم 
از کســانی کــه گفته انــد بــرادرم بــدون مجــوز بوده 
اســت. اگر برادرم مجوز نداشــته چطور اتوبوس او 
دو ســال در آن خط کار می کرد. اجازه دهید شــنبه 
صحبت های مسئوان دانشگاه و پلیس را بشنویم 
اگــر جایــی بــرای شــکایت باشــد قطعــاً شــکایت 

می کنیم.
ë  حــرف آخرتان؟خواهــش می کنــم همــه چیز

را در هــر حادثــه ای بــه گــردن راننــده نیندازیــد. 
چــرا انگشــت ها را بــه ســمت راننده ها در ســوانح 
رانندگی می گیریــد. این همه خودروهای مختلف 
در جاده هــای کشــور تصادف می کنــد و صدها نفر 
هم جانشــان را از دســت می دهند. پس نمی توان 
گفــت مــدل اتوبــوس باعث کاهــش آمــار تلفات 
می شــود. همین اتوبوس هایی که می گویند یک و 
نیــم میلیارد تومان قیمت دارد امــا افراد زیادی را 

به کام مرگ کشانده است.

چرا مردگان مقصرند؟

گفت و گوی اختصاصی »ایران«با خانواده راننده اتوبوس مرگ        

آخرین تاش برای نجات دانشجویان
مرجان همایونی

خبرنگار گروه حوادث

کامران علمدهی
خبرنگار یادداشت

ران
ای

 در حــوادث تلــخ یــک کار را خــوب آموخته ایم معرفی مقصــر آن هم در 
اسرع وقت و با کم ترین  هزینه  ممکن.

نگاهی به تراژدی تصادفات در طول ســال گذشــته و طی ســنوات قبل در 
مســیرهای هوایی، زمینی و ریلی نشان می دهد که در کشور ما یک فرمول 
مشــخص برای اغلب حوادث وجود دارد بی آن که به حواشــی و واقعیات 
قبــل و بعد از ســوانح توجهی شــود، یــک نفر کــه معموًا دیگــر زنده هم 
نیســت بهترین گزینه اســت بــرای این که بــه عنوان مقصر معرفی شــود. 
مصــداق بارز این موضوع ســقوط هواپیمای یاســوج، برخــورد اتوبوس با 
تانکر ســوخت در نطنز و چند حادثه دیگری اســت که طی ســال های اخیر 
شاهدش بودیم و مسئوان به جای ریشه یابی و پیدا کردن مسبب اصلی، 
بافاصلــه فرمول مقصر برابر اســت بــا راننده متوفی را بــه کار می گیرند و 

حل مسأله را برای خود آسان می کنند.
در این مطلب قصد نداریم تا راننده اتوبوس حامل دانشــجویان دانشگاه 
علوم و تحقیقات که سه شــنبه گذشــته واژگون شد را مبرا کنیم اما نکته ای 
کــه در ایــن میــان حائــز اهمیت اســت، فضایی اســت که مســئوان ایجاد 
می کننــد و بــه یکبــاره وزنه اشــکاات چند ســاله یک سیســتم را بــه گردن 
شــخص متوفــی می اندازند و همیــن امر باعث می شــود تــا خانواده های 
جانباختــگان، همکاسی هایشــان و حتــی بســیاری از مــردم جامعــه تنها 
مقصــر ایــن فاجعــه را یــک نفــر بداننــد در حالی که بعــد از وقــوع چنین 
حــوادث تلخی ما هیچگاه وضعیت یک راننده اتوبوس با ســابقه چند ده 
ساله را مورد بررسی قرار نمی دهیم که به واقع او نباید تنها سیبل حمات 
باشــد. نگاهی به زندگی این راننده نشان می دهد که کار کردن با اتوبوسی 
کــه ســال ها از عمــر آن گذشــته، از روی دلخوشــی نبــوده و او بــرای تأمین 
زندگــی خانــواده اش از ســاعات اولیــه صبح تا بعــد از تعطیلی دانشــگاه 
روزانــه بیش از 12 ســاعت کار می کرده. آیــا در صورت اعتراض کارش را از 
دست نمی داد؟! آیا مسئوان دانشگاه بستری را فراهم کرده بودند که در 
صورت نقص فنی راننده بتواند با خیالی آسوده پیگیر آن باشد؟ آیا کسی 
کــه تنهــا 10 روز تا عقد دختــرش مانده بود، چشــم هایش را می بندد تا به 

یکباره راهی دره مرگ شود؟
بی تردید پاسخ این سؤاات و پرسش هایی از این دست غالباً منفی است. 
ایــن راننده خــود قربانی بی تدبیــری برخی مدیران شــده و خانواده ای که 

حاا داغدار اوست.
به واقع چرا پیش از وقوع چنین سوانحی نظارت درستی صورت نمی گیرد 
تا با جان آدم ها به این سادگی بازی نشود. چرا حاا که این حادثه تلخ به 
وقوع پیوســته باید چند مدیر مورد مؤاخذه قرار گیرند آیا نمی شــد قبل از 
بازی کردن با جان 10 جوانی که می توانســتند آینده ســاز این کشــور باشند، 
بــر عملکرد منفی شــان نظــارت کرد و همــواره پس از یــک واقعه تلخ به 
دنبال پاکسازی و اصاح باشیم. آیا نمی شود فرمولی را نوشت که در ابتدا 
مشکات منجر به سوانحی تلخ نشود و اگر هم شد سیل تقصیرات دامن 

راننده ها و خانواده هایشان را نگیرد...



قدردانی عضو زرتشتی شورای شهر یزد از 
تکریم زرتشت توسط مسئوان کشور

»ســپنتا نیکنام« عضو زرتشــتی شــورای اسامی شــهر یزد با 
انتشــار پیامــی از »محمد جواد ظریــف« وزیر امــور خارجه و 
حجت ااســام »علی یونســی« دســتیار رئیس جمهوری در 
امور اقلیت ها، به منظور گرامیداشت سالروز درگذشت آشوزرتشت قدردانی کرد. 
به گزارش ایرنا، این عضو زرتشتی شورای شهر یزد با انتشار پستی در فضای مجازی 
پنجم دی ماه سالروز درگذشت آشوزرتشت را گرامی داشت و یادآور شده بود: چند 
سال پیش که آموزگار کاس دینی زرتشتیان بودم دانش آموزی از من پرسید که چرا 
مســئوان میاد مسیح را تبریک می گویند ولی ٢روز بعد برای درگذشت زرتشت 
)تنها پیام آور ایرانی( پیامی نمی دهند؟!  من هنوز پاســخ این ســؤال را نمی دانم. 
ظریف در توئیتی یاد زرتشــت را به عنوان »ســراینده گاتاها و پایه گذار اصول پندار، 
گفتار و کردار نیک« گرامی داشته بود و حجت ااسام یونسی نیز به این مناسبت، 
پیامی منتشر کرده بود. بر اساس برخی روایت های موجود، در پنجم دی ماه در پی 
حمله لشکر تورانی به شهر بلخ، آشوزرتشت که با گروهی از پیروانش در آتشکده 
این شــهر مشغول نیایش بودند، توسط سپاه تورانیان کشته شدند، زرتشتیان این 

روز را روز »خورایزد« می گویند و آن را گرامی می دارند.

رفع کمبود سیب زمینی
کشــاورزان و مصرف کننــدگان نگــران قیمــت و کمبــود ســیب زمینی نباشــند و 
ایــن محصــول به قیمت مناســب در بــازار عرضه خواهد شــد. به گــزارش ایرنا، 
»عباس کشاورز« معاون زراعت وزارت جهاد کشاورزی در جیرفت با بیان اینکه 
ممنوعیت صادرات سیب زمینی از سوی وزارت جهاد کشاورزی لغو شده، اظهار 
داشــت: کشــاورزان می توانند در فصل برداشــت، بدون هیــچ گونه محدودیتی 
اقــدام به صــادرات ســیب زمینی کنند. به منظــور حمایــت از تولید محصوات 
کشاورزی و مطالبه کشاورزان در راستای جلوگیری از متضرر شدن این بخش در 
بحث ممنوعیت صادرات، صادرات سیب زمینی ازسرگرفته خواهد شد. معاون 
زراعت وزارت جهاد کشاورزی گفت: جنوب استان کرمان یکی از قطب های مهم 
تأمین کننده سیب زمینی در طرح استمرار کشور است. با توجه به اینکه هر ساله در 
فصل زمستان سیب زمینی طرح استمرار در شهرستان جیرفت و جنوب کرمان 
دچار خسارت می شد، اما امسال خسارت سرمازدگی و کاهش تولید را در جیرفت 
نداریم و تولید استمرار، جوابگوی نیاز کشور و صادرات به بازارهای خارجی هم 
اســت. کشاورز از اباغ خرید توافقی گوجه کشــاورزان بوشهر و هرمزگان نیز خبر 
داد و گفت: در صورت پایین آمدن قیمت گوجه در این استان ها سازمان تعاون 
روستایی به عنوان مباشر خرید، برای خرید توافقی محصول وارد بازار خواهد شد. 
جنوب اســتان کرمان با 3 هزار و 500 هکتار کشت سیب زمینی طرح استمرار، از 

قطب های اصلی تولید این محصول در کشور به شمار می رود.

اعام وضعیت قرمز کمبود کاس درس در بیرجند
خراسان جنوبی با کمبود کاس درس مواجه است و بیرجند مرکز این استان، 
در وضعیت قرمز قرار دارد. به گزارش ایسنا، حجت ااسام »سید محمدباقر 
عبادی« نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس شورای اسامی 
در جلســه شورای برنامه ریزی و توسعه خراســان جنوبی، اظهار داشت: هیچ 
نقطه ای از استان مانند بیرجند دچار بحران کاس درس نیست و شمال شهر 
بیرجند محروم از بخش درمان، کاس درس و ورزش است. وی افزود: سالن 
عامه فرزان یکی از سالن های بزرگ در استان سال گذشته در آتش سوخت و 
باید هر چه ســریع تر ساخته شود. عبادی با بیان اینکه باید در توزیع اعتبارات 
و بودجه ها دقت شــود، تصریح کرد: بودجه دانشــگاه های خراســان جنوبی با 
سیســتان و بلوچســتان تفاوت دارد لذا این همه تفاوت برای چه است؟ وی با 
بیان اینکه بخش زیادی از مشــکات اشــتغال در کشــور به دلیل نبود آموزش 
و مشــاوره اســت، ادامــه داد: مــردم خراســان جنوبــی بــه علت خشکســالی، 
کشــاورزی را از دســت دادند لذا باید اعتباری برای آموزش و مشــاوره اشتغال 

در نظر گرفته شود.

کاهش 7 درجه ای دمای هوای تهران
دمای هوای اســتان تهران از امروز )شــنبه( 3 تا 7 درجه کاهش می یابد. اداره کل 
هواشناســی اســتان تهران در اطاعیه ای، به شــهروندان تهرانی توصیه کرد، تا در 
این مدت از اطراق در حاشیه رودخانه ها خودداری کنند و برای عبور از جاده های 
کوهستانی و برفگیر تمهیدات ازم را در نظر بگیرند. این گزارش همچنین آبعلی 
را با منفی 3 درجه ســردترین و فرودگاه امام خمینی )ره( و شــهریار را با 15 درجه 

گرم ترین نقاط استان تهران در ٢4 ساعت گذشته اعام کرده است.
   مازندران زمستان امسال با کاهش بارش باران مواجه است

همچنین براســاس آخرین گزارش اقلیمی هواشناسی، مازندران زمستان امسال 
نیــز با کاهش بارش بــاران و افزایش دمــای هوا مواجه اســت، در حالی که فقدان 
مدیریت مصرف در حوزه کشاورزی و آب شرب همچنان به ذخایر آبی مازندران 
فشــار وارد می کند. به گزارش ایرنا، براســاس تازه تریــن گزارش پیش بینی فصلی 
مرکز اقلیم شناسی کشور که از سوی هواشناسی مازندران به دست ایرنا رسیده، در 

زمستان پیش رو نیز شاهد کاهش بارندگی هستیم.
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اخبـــار

گرد فراموشی بر چهره کاروانسرای »هجیب«

یکی از آثار مهم تاریخی و فرهنگی موجود 
در کشور مان و بخصوص کشور های مسیر 
جاده ابریشم، کاروانسرا ها است که نقش 
مهمــی در زندگــی، روابــط و تعامــات 
اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی 
آن دوران داشــته  اســت. کاروانســراها از 
آثــار تاریخی دیدنی و مهم ایران بشــمار 
از  پــس  کاروان هــا  کــه روزگاری  مــی رود 
ســاعت ها پیاده روی به این مکان ها پناه 
می بردنــد تا هم نفســی تازه کننــد و هم 
از حملــه احتمالــی راهزنــان و حیوانات 
وحشی در امان بمانند. در  48کیلومتری 
جــاده بوییــن زهــرا به ســاوه و در شــمال 
»هجیــب«،  به نــام  روســتایی  غربــی 
کاروانسرایی به همین نام قرار دارد که بنا 
به گفته کارشناســان، دومین کاروانسرای 
بزرگ و با ارزش کشوراست، به طوری که 
»ژان شــاردن« جهانگرد فرانسوی نیز در 
سیاحت نامه معروف خود از آن به عنوان 

بهترین کاروانسرای ایران یاد کرده است.
   بنای کم نظیر دوران صفوی

کارشــناس  علیخانــی«  »محســن 
بناهــای تاریخــی اداره میــراث فرهنگی، 
صنایع دســتی و گردشــگری شهرســتان 
بویین زهرا در اســتان قزویــن، درباره این 
بنــای کــم نظیر بــه »ایــران« گفــت: این 
کاروانســرا در دوران صفــوی با مســاحت 
5 هــزار و 850 متر مربع و زیربنای 4 هزار 
متــر مربــع، دارای 36 حجــره و بناهــای 
الحاقــی شــامل ٢ آب انبــار، ٢ بــاغ، یــک 
گرمابــه بــه دســتور »زینب بیگــم« مادر 
شــاه عباس یکم صفوی ســاخته شــده و 
به همین دلیل اســت کــه از آن به عنوان 
کاروانســرای مادر شاهی نیز یاد می شود. 
در اصلی این کاروانسرا در قسمت جنوبی 
قرار گرفته و با گذر از آن به ســرای اصلی 
این بنا می رسیم. پی این بنا سنگی است، 
اما ســایر قســمت های آن با آجر ساخته 
شده است. در قسمت بیرونی دیواره نیز 
برج هــای کوچک مدوری از ســنگ و آجر 
بــه حالت نیمه ســتون ســاخته شــده که 
ارتفاع آنها نیم متر از بام سرا بااتر است.

دومیــن  را  »هجیــب«  علیخانــی، 
کاروانسرای با ارزش ایران دانست و اظهار 
داشــت: »هجیــب« کاروانســرایی چهــار 
ایوانی به شــکل مربع و دارای حیاطی به 
مســاحت یکهزار و 7٢0 متر مربع اســت 
که این 4 ایوان هم شــکل هــر کدام طاق 
نماهایــی بــه بلنــدی 6 متر دارد. پشــت 
ایــن طاق نماها نیز حجره هایی ســاخته 
 شده که برخی 9 متر و برخی 14 متر مربع 
مســاحت دارد.وی بــه وجــود راهرویــی 
دراز در چهار طرف بنا اشــاره کرد و گفت: 
در ایــن راهــرو کــه پشــت حجره هــا قــرار 
دارد طــاق نماهایــی گود ایجاد شــده که 
بیشــتر به عنــوان بارانداز از آنها اســتفاده 
می شــد و بواســطه اتاقک هایی به حیاط 
وصل می شــود. در طرفین این راهرو هم 

سکوهایی با ارتفاع یک متر قرار دارد.
این کارشناس میراث فرهنگی افزود: 
بعــد از ورود از در جنوبــی وارد ایــوان یــا 
رواق بزرگی می شوید که با سقف گنبدی 
پوشــیده شــده و در دو طــرف ایــن رواق 
حجره هــای کوچکــی بــرای نگهبان های 
کاروانسرا ســاخته شــده که این حجره ها 
از طریق راه پله با پشــت بــام ارتباط پیدا 
می کند و کوچک ترین حجره های موجود 
در بنــا محســوب می شــود. همچنین در 
وســط ایــن حیــاط یــک بنــای آجــری 8 
ضلعی مســتطیلی، متشــکل از دو چهار 
طاقــی با قوس جناغی باز متصل به هم 
و گنبدی عرق چین با آجر کاری زیبا قرار 
دارد کــه از آن به عنــوان حمام و ســرداب 

استفاده می شد.
   بی توجهی مسئوان استان

نقش کاروانسراهای تاریخی در جذب 
و جلب گردشگر بر کسی پوشیده نیست 
و روند فراموشــی و نابــودی تدریجی این 
ســرمایه های مــادی و معنــوی در حالی 
صــورت می گیرد که در ســایر کشــورها از 
ایــن اماکن تاریخی به عنوان ســرمایه یاد 
می شــود و تغییرکاربری با حفظ شالوده 
اصلی موجود از جمله شــیوه هایی است 
داخلــی  گردشــگران  جــذب  بــرای  کــه 
و خارجــی مــورد توجــه قــرار می گیــرد. 
مــا  کشــور  کنــار  و  گوشــه  در  هم اکنــون 
کاروانســراهای قدیمی و باســتانی وجود 

دارد که یا به حال خود رها شده یا تبدیل 
به محلــی برای نگهداری احشــام شــده 
اســت. در صورتی کــه می توان بــا اندکی 
بخــش  بــه  واگــذاری  و  ســرمایه گذاری 
خصوصــی ضمــن حفــظ معمــاری بــا 
تغییر کاربری، آنهــا را به قهوه خانه های 
ســنتی، ســفره خانــه، اقامتگاه هــا، موزه، 
آتلیــه عکــس و... تبدیــل و حتــی تــا حد 
زیــادی خــأ و کمبود مراکــز اقامتی را نیز 

جبران کرد.
رئیــس  شــکری«  نجاتــی  »رحمــان 
اداره میــراث فرهنگــی، صنایع دســتی و 
گردشگری بویین زهرا در ارتباط با شرایط 
کاروانســرای »هجیب« به »ایران« گفت: 
مرمــت ایــن بنا تحــت نظر پیمانــکاران 
قزوینــی در حــال انجــام اســت. در ســال 
97 و تــا به اینجــا در دو مرحله مبلغ 150 
میلیــون تومــان هزینه شــده و مبلغ ٢40 
میلیــون تومــان نیــز قرار اســت تــا پایان  
خرداد ماه سال 98 به آن اختصاص داده 
شود. تاکنون پشــت بام و سردر جنوبی را 
بازســازی  حــال  در  و  کرده ایــم  مرمــت 
گنبدهای پشــت بــام و بندکشــی دیوارها 
هســتیم. البته ازم به ذکر است که با این 
هزینه ها مرمت کامل انجام نخواهد شد. 
قســمتی از ایــن بنا تخریب شــده که این 
مرمت ها تنها بــرای حفظ و جلوگیری از 
خطــر نابودی بنــا صورت می گیــرد و اگر 
قرار باشــد مرمت کلی و اساسی برای بنا 
انجام شود، باای 3 میلیارد تومان هزینه 

احتیاج خواهد داشت.
   فقط به شهر قزوین توجه می شود

نجاتی شــکری بــا انتقاد از مســئوان 
اســتان قزویــن نســبت بــه بی توجهی به 
این کاروانســرا بیان کرد: با کمال تأســف 
و حتــی تعجــب بایــد بگویــم مســئوان 
شهرســتان ها  بــه  مثبتــی  دیــد  اســتان 
ندارنــد. کاروانســرای »هجیــب« یکــی از 
3 کاروانســرای مادرشــاهی ایــران اســت 
و بــا این وســعت و بنــای زیبــا هیچگونه 
اهمیتــی بــرای آن قائــل نیســتند. ایــن 
پول هایی که تا به حــال برای مرمت این 
بنا هزینه شده از سوی کمیته برنامه ریزی 
برنامه های عمرانی بویین زهرا بوده نه از 
سوی استان. آنان نسبت به این بنا کامًا 

شــهر  در  بلندمرتبه ســازی  مجوزهــای 
مشــهد مربــوط بــه 6 ســال پیش اســت 
و در ایــن مــدت مجــوزی در ایــن حــوزه 
ایرنــا  به گــزارش  اســت.  نشــده  صــادر 
معــاون  نــژاد«  حســین  »محمدرضــا 
معماری و شهرسازی شهرداری مشهد 
بــا بیــان ایــن مطلــب افــزود: اگــر هــم 
مجــوزی صادر شــده بــه یقیــن مصوبه 
کمیســیون ماده 5 و تأیید شــورای عالی 
معماری و شهرســازی را داشــته در غیر 

این صورت مجوزی صادر نشــده است. 
بــه موضــوع مجموعــه »کوهســر«  وی 
مشــهد نیز اشــاره و بیان کرد: در 5 سال 
اخیــر هیچ مجوز ســاخت و ســازی برای 
ایــن مجموعــه صــادر نشــده و مجوزها 
اســت.  گذشــته  ســال های  بــه  مربــوط 
مجوزهــای ســاخت و ســاز »مــدت دار« 
اســت، به طوری که بناهای باای یکهزار 
مترمربــع بعــد از صــدور پروانه 5 ســال 
برای شــروع ساخت و ساز مهلت دارند. 

وی در خصــوص طرح تعیین پهنه های 
بلندمرتبه سازی در مشهد نیز گفت: این 
طرح توســط مشــاور در دســت بررسی و 
تهیه اســت و همــه تابــع و مدافع قانون 

هستیم.
رئیــس  نیــا«  مهــدی  »محمدهــادی 
کمیســیون عمران و شهرســازی شورای 
اســامی مشــهد نیز گفت: اباغیه طرح 
جامــع ایــن شــهر مربــوط به ســال 95 و 
ممکن است پیش از آن طبق طرح های 

قبلــی مجــوزی بــرای بلند مرتبه ســازی 
صــادر شــده باشــد، اما طبــق طرح های 
قبلی و موجود حداکثر ارتفاع ساختمان 
٢3 متــر بوده و برای بیشــتر از آن در این 

شهر مجوزی صادر نشده است.
مهــدی نیــا افــزود: بــا توجــه به شــرایط 
مشــهد، سیاست های توســعه درون زا و 
جلوگیری از توسعه افقی شهر باید سند 
بلندمرتبه سازی هر چه سریع تر آماده و 
تکلیف مردم و سازندگان روشن شود. با 

مشخص شدن پهنه ها، بلندمرتبه سازی 
آن  در  ســازندگان  و  می شــود  شــفاف 
عرصه ها اقدام به ساخت و ساز خواهند 
کرد. عضو شــورای اســامی شهر مشهد 
در خصوص تخلفات بلندمرتبه سازی، 
گفت: تاکنون از سوی دادستان با شورای 
شهر و مدیریت شهری مشهد مکاتبه ای 
در خصــوص تخلفــات صــورت نگرفته 
و اگــر مکاتبــه ای باشــند بــه طــور قطــع 

پیگیری خواهد شد.

توقف صدور مجوز بلندمرتبه سازی در مشهد

جایگاه سیستان و بلوچستان در توسعه کشور
سیســتان و بلوچستان اســتعدادهای شــکفته شــده ای دارد که در 
صورت توجه می تواند پیشــران توســعه کشــور باشــد. بــه گزارش 
ایرنا، حجت ااســام »احمــد مازنی« رئیس کمیســیون فرهنگی 
مجلس شــورای اسامی در نشســت ستاد اجرایی خدمات ســفر سیستان و بلوچستان 
با اشــاره به بازدید از محات حاشیه نشین »شیرآباد« و »قاســم آباد« در زاهدان، اظهار 
داشــت: یکی از مهم ترین مسائلی که در حوزه آســیب های اجتماعی مورد توجه سران 
نظام بویژه رهبر معظم انقاب قرار دارد، موضوع حاشیه نشــینی است که در هفتمین 
نشست مســئوان مربوطه ایشــان اعمال مدیریت وزارت راه و شهرسازی بر بافت های 
فرسوده را مورد تأکید قرار دادند و مهلتی سه ماهه برای ارائه گزارش در حوزه آسیب های 
اجتماعی برای دســتگاه ها تعیین کردند. مازنی به بازدید از روستای گردشگری »منزل 
آب« زاهدان اشــاره کرد و افزود: این روســتا تا همین چند ســال پیش به دلیل ناامنی در 
آستانه تخلیه قرار داشت، اما با یک سرمایه گذاری و خاقیت به یکی از مناطق گردشگری 
مهم سیســتان و بلوچستان تبدیل شده و گردشــگران داخلی و خارجی برای دیدن این 
منطقه وارد این روستا می شوند. وی با تأکید بر واگذاری امور به مردم در حوزه گردشگری، 
گفت: سیستان و بلوچستان ویژگی های منحصر به فردی دارد که اگر موانع گردشگری در 
برابر آن نباشد به یکی از قطب های گردشگری کشور تبدیل خواهد شد. رئیس کمیسیون 
فرهنگی مجلس شورای اسامی خاطرنشان کرد: برنامه ششم بر توسعه سواحل مکران 
تأکید دارد و این منطقه یکی از ظرفیت های بالقوه گردشگری کشور است. مازنی درباره 
برگزاری رویدادهای ملی در سیستان و بلوچستان که خواسته مسئوان استانی بود، گفت: 
در این مورد خود دستگاه ها باید پیگیری های ازم را انجام دهند و رویدادهای فرهنگی در 
حوزه گردشگری، رسانه و ورزش را در استان میزبانی کنند. قطعاً در این زمینه کمیسیون 

فرهنگی نیز حامی برگزاری رویدادهای ملی در سیستان و بلوچستان خواهد بود.
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منظره ای زمستانی از جاده طالقان  در میان رشته کوه البرز

گزارش 
مـــصور

رئیس اداره میراث فرهنگی بویین زهرا: مسئوان استان قزوین نسبت به بازسازی این کاروانسرای دوران صفوی بی توجه هستند

  »هادی سامی« مدیرکل فرودگاه های خراسان جنوبی گفت: 
بــا پیگیری های انجام شــده و آمادگی یک شــرکت هواپیمایی، 
6پرواز به مجموع پروازهای فرودگاه بین المللی بیرجند در مرکز 

این استان اضافه شد.
  »احســان درخشــان نســب«، شــهردار شــهریار اظهار داشــت: به منظور حفظ 
و نگهــداری باغ هــای سرســبز ایــن شهرســتان اســتان تهــران، این اماکن توســط 
شــهرداری خریــداری و مــردم می تواننــد از آنها به عنــوان پارک و محــل تفریح و 

گردش استفاده کنند.
  »جمال انصاری« رئیس ســازمان تعزیرات حکومتی در جلســه شــورای قضایی 
آذربایجــان غربــی در ارومیــه، گفــت: حجــم جریمه هــای صــادره در خصــوص 

پرونده های تعزیراتی کشور طی امسال 70 هزار میلیارد ریال است.
  در آستانه نهم دی ماه روز »بصیرت و میثاق امت با وایت« حدود یکهزار و ٢00 

نفر از روحانیون مشهد در همایشی با عنوان »پرچمداران بصیرت« شرکت کردند.
  »احســان صفایی« مدیر شبکه بهداشت و درمان هندیجان با بیان اینکه ٢9 نفر 
مبتا به بیماری اســهال خونی در چند روز گذشــته به مراکز درمانی این شهرستان 
مراجعه کردند، افزود: اقدامات ازم برای کنترل و فروکش کردن انتشار این بیماری 

در حال انجام است.
  »نیازعلی ابراهیمی پاک« عضو هیأت مدیره صندوق بیمه محصوات کشاورزی 
کشــور در جلسه ستاد بیمه محصوات کشاورزی آذربایجان شرقی در تبریز، گفت: 
حــوادث طبیعی و غیرمترقبه ســاانه بیــن 150 تا ٢00 هزار میلیــارد ریال به بخش 

کشاورزی ایران خسارت وارد می کند.
  سیدحسن قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در مراسم 
تجلیل از خیران ســامت در قصرشیرین، اعام کرد که بیمارستان های اسام آباد 
غرب، ســرپل ذهاب و قصرشــیرین در مناطق زلزله زده استان کرمانشاه هم اکنون 

در دست ساخت است.
  »حمیدرضا کشــفی« معاون راهبری و نظارت بهره برداری شــرکت مهندســی 
آب و فاضــاب گفــت: تابســتان امســال 340 شــهر بــا تنــش آبــی مواجــه بــود و 
پیش بینی می شــود تابســتان آینده نیز همین تعداد شــهر در کشور گرفتار تنش و 

بحران کم آبی باشند.
  »ســلیمان حاتــم نــژاد« مدیــر توســعه بازرگانــی ســازمان جهــاد کشــاورزی 
مازنــدران با اشــاره به افزایــش 300درصدی صادرات کیوی امســال به خارج از 
کشور، اعام کرد: امسال 90 هزار تن کیوی به ارزش 90 میلیون دار از این استان 

صادر شده است.

دو خط 
خــــــبر

بی توجه هستند و در مقابل انتقادها هیچ 
حرفی برای گفتن ندارند و فقط به شــهر 
قزویــن توجه می شــود؛ شــاید رســانه ای 
کــردن این مشــکات بتوانــد تلنگری به 
آقایــان مســئولی وارد کنــد که خــود را به 

خواب زده و از آن غافل هستند.
   نیاز به حمایت وزارت راه

یکــی از اقدامات جالب و ارزنده که در 
بعضی از اســتان ها در حال انجام است، 
مرمت و بازسازی و تبدیل کاروانسراهای 
قدیمــی به هتل اســت. ایــن کار عاوه بر 
احیــای ایــن کاروانســراها که اکثــراً بدون 
متولــی و در حال خراب شــدن هســتند، 
باعث رونق اقتصادی آبادی های مجاور 

و ترویج فرهنگ گردشگری نیز می شود.
نجاتــی با بیــان اینکــه این کاروانســرا 
از طریــق میــراث فرهنگــی اســتان برای 
واگــذاری به بخش خصوصــی به مزایده 
گذاشــته شد، افزود: یکی از مشکات این 
کاروانســرا این اســت کــه از جــاده اصلی 
نزدیک به 500 تــا 600 متر فاصله وجود 
دارد و در همین حال، تپه نسبتاً بزرگی نیز 
حدفاصــل آن وجــود دارد. چندی پیش 
بــه مســئوان وزارت راه پیشــنهاد دادیم 
حاا که قرار اســت شما جاده اصلی را دو 
بانده کنیــد طوری کارانجام شــود که این 
جــاده را از کنار کاروانســرا عبــور داده و به 

جاده مشرف شود، یا اینکه این تپه کامًا 
برداشته شود تا دید کافی برای مسافران 
و رهگــذران به وجود بیاید. با وجود اینکه 
معــاون وقت وزیــر قول مســاعد داد، اما 
متأســفانه تاکنــون هیــچ اقدامــی در این 

زمینه صورت نگرفته است.
   صنعت گردشــگری جایگزین اقتصاد 

نفتی

بــر اســاس آمار ســازمان گردشــگری 
جهانی، ایران از نقطه نظر ورود گردشگر 
در مقایســه بــا کل جهــان مقــام صــدم 
را داراســت، درحالــی کــه از نقطــه نظــر 
دارای  تاریخــی  و  طبیعــی  جاذبه هــای 
رتبه دهم است. آمار نشان دهنده سهم 
اندک ایران از درآمد جهانی گردشــگری 
آن  بــاای  بســیار  جاذبه هــای  با وجــود 
اســت. در حالــی مســئوان بــه سیاســت 
اقتصاد بــدون نفت رویکرد مثبتی دارند 
که به مقوله صنعت پر ســود گردشگری 
آنچنان که باید و شاید بها داده نمی  شود. 
آمارهــا گویــای این اســت که گردشــگری 
ما هنوز نتوانســته ســهم بــازار خــود را به 
دســت آورد و این امر نــه به دلیل فقدان 
جاذبه هــای طبیعــی یا آثــار باســتانی یا 
شــرایط آب وهوایی بلکــه تنها محصول 
بینــش مدیریــت در این صنعت اســت. 
جدای از مشــکات ســخت افزاری، یکی 

دیگر از موانع داخلی توسعه گردشگری، 
عــدم تعریــف و تبیین جایــگاه صنعتی 
گردشگری در نظام اقتصادی کشور و اراده 
کافی برای تحول در این صنعت اســت، 
به طــوری که نگــرش فرهنگی محض به 
جهانگردی باعث غفلت و بی توجهی به 
نقــش و عملکرد اقتصــادی آن در نظام 
اقتصــادی کشــور شــده اســت. هم اکنون 
بسیاری از کشور ها از جمله کشور همسایه 
ترکیه با اتکا به صنعت گردشگری درآمد 
سرشــاری کســب می کننــد کــه از درآمــد 
نفت ما بیشتر است. براساس مطالعات 
انجام شــده بــه ازای هــر ۶ نفر گردشــگر 
خارجــی و هــر ٢۵ گردشــگر داخلی یک 
شــغل ایجاد می شــود. توســعه صنعت 
بخش هــای  ســایر  هماننــد  گردشــگری 
اقتصادی، مســتلزم حضور فعال بخش 
خصوصــی قدرتمند و کاراســت. هرگونه 
سرمایه گذاری در بخش گردشگری عاوه 
بــر کمک به فضــای اقتصادی کشــور، در 
راســتای تقویت روابط فرهنگی و اصاح 
نگرش جهانیان درباره کشورمان نیز مؤثر 
خواهد بود. باید توجه داشت جهانگردی 
عاملی جهت زنده نگه داشتن سنت ها و 
آداب و رسوم گذشتگان و همچنین راهی 
بــرای تنش زدایــی بیــن کشــورها و ایجاد 

تفاهم، وفاق و صلح بین المللی است.

تااب هورالعظیم میزبان پرندگان مهاجر

افتتاح بیمارستان موقت ثاث باباجانیراه اندازی کارخانه نورد خوزستان پس از 318 روز تعطیلی
پــس از طــی شــدن 318 روز توقــف، 
ملــی  گــروه  تیرآهــن  نــورد  کارخانــه 
فــواد ایــران در خوزســتان وارد مــدار 
تولیــد شــد.»صادق پارســایی منش« 
نــورد  کارخانــه  مدیریــت  سرپرســت 
فــواد  گــروه ملــی صنعتــی  تیرآهــن 
بــا  گفت و گــو  در  خوزســتان  در  ایــران 

نــورد تیرآهــن  افــزود: کارخانــه  ایرنــا 
بــه همــت و تــاش پوادمــردان ایــن 
شرکت و همراهی مسئوان خوزستان 
بــا تولیــد تیرآهــن ســایز 14 فعالیــت 
خــود را آغــاز کــرد.وی اظهار داشــت: 
حدود 4 هزار تــن تولید تیرآهن اندازه 
14 در دســتور کار ایــن خط قــرار دارد و 

بــرای باقی شــمش های انبــار، برنامه 
اندازه هــای دیگــر در نظر گرفته شــده 
است. شرکت گروه ملی صنعتی فواد 
ایران در ماه های گذشــته با مشــکات 
اقتصــادی همــراه بــود که همیــن امر 
باعث پرداخت نشــدن بموقع حقوق 
چند ماه کارگران این شــرکت شد؛ این 

پرداخــت نشــدن حقوق هــای معــوق 
باعــث تجمع در ســطح شــهر اهــواز و 
محــل اســتانداری خوزســتان شــد کــه 
بــا تاش مســئوان و جــذب اعتبارات 
عــاوه بــر پرداخــت حقــوق کارگران، 
بخشی از خطوط تولید این شرکت نیز 

فعالیت خود را آغاز کرد.

بیمارستان موقت شهرستان زلزله زده و مرزی ثاث باباجانی دراستان کرمانشاه، از طریق 
ارتباط ویدئو کنفرانس سیدحســن قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی افتتاح شد. به گزارش ایرنا، وزیر بهداشت در این مراسم گفت: مجموعه وزارت 
بهداشــت به تعهدات خود در مناطق زلزله زده استان کرمانشــاه عمل کرده است. وی 
ابراز امیدواری کرد که بیمارستان دائمی ثاث باباجانی با تاش بیشتر استاندار کرمانشاه 
هرچه سریعتر به بهره برداری برسد. »قباد محمدی« معاون غذا و دارو دانشگاه علوم 
پزشکی کرمانشاه نیز در این ارتباط گفت: بیمارستان موقت ثاث باباجانی ٢٢ تخت دارد 
و برای ســاخت آن 4 میلیارد تومان هزینه شــده است.  وی با اشاره به جمعیت 38هزار 
نفری ثاث باباجانی، افزود: این شهرســتان هم اکنون فاقد بیمارســتان اســت و تا زمان 

بهره برداری از بیمارستان دائمی آن، بیمارستان موقت فعالیت می کند. 

کوروس سلیمانی
خبرنگار - قزوین



بــرای  هفتــه پیــش رئیــس جمهــوری 
ارائــه ایحــه بودجه ســال 98 کشــور به 
مجلس شورای اسامی رفت و در دفاع 
از بودجــه امســال، نگاهــی به وضعیت 
آمــوزش عالــی کشــور داشــت. روحانی 
بــا طــرح این ســؤال کــه چرا بعضــی از 
وزارتخانه ها چند دانشــگاه و دانشکده و 
پژوهشــکده و پژوهشگاه دارند در حالی 
کــه نباید بیشــتر از یــک آمــوزش عالی 
داشته باشیم؟ تأکید کرد: »یک آموزش 
عالــی داریــم؛ بایــد تمــام بخش هــا یــا 
منحــل یا در داخــل وزارت علوم ادغام 
شوند. جای شــرمندگی است که بگویم 
یــک لیسانســه، دکترا تدریــس می کند؛ 
ســواد خودش لیســانس اســت امــا زیر 
دکتــرا را امضــا می کند، این بــه معنای 
آن اســت کــه آمــوزش عالــی کشــور در 
مسیر درست قرار ندارد و هر دستگاهی 
آموزش عالی دارد و هر کسی دانشگاه و 
اســتاد و دانشجو دارد و هر کسی مدرک 
صــادر می کنــد.« همیــن صحبت های 
داغ  بحــث  دوبــاره  جمهــوری  رئیــس 
رشــد قــارچ گونه مراکــز آمــوزش عالی 
دســتگاه های دولتــی را بــر ســر زبان هــا 
آورد. بســیاری از کارشناســان آمــوزش 
عالــی گفتنــد کــه گســترش مؤسســات 
و مراکــز آمــوزش عالــی بــا رشــته ها و 
گرایش هــای متعــدد موجــب شــده تــا 
از  برخــی  آموزش هــای  کیفــی  ســطح 
دانشگاه ها بشــدت افت کند والبته این 
هــم شــاهد تحصیلکرده هایــی  روزهــا 
باشــیم که حاا کاری بــرای انجام دادن 
ندارند. گرچه رشد مراکز آموزش عالی 
در دولت نهم و دهم اتفاق افتاد در آن 
زمــان اصوًا برخــی از افــراد نزدیک به 
دولت اســبق دانشگاه های غیر انتفاعی 
را بــا کمترین تجهیزات و زیرســاخت ها 
تأســیس می کردنــد آنهــا یــک هــدف 
را بیــان می کردنــد و آن هــم پیشــرفت 
علمی کشــور بود موضوعی کــه حاا به 
اذعان مســئوان آموزشی کشور نه تنها 
نتوانســتند کمکی به رشد علمی و حل 
معضــات جامعه بویژه اشــتغال کنند 
بلکــه خــود موجــب ایجــاد معضــات 
پدیــده  دهــی  شــکل  نظیــر  جدیــدی 
صندلی خالــی، افت کیفیــت آموزش، 
فارغ التحصیــان  تعــداد  افزایــش 
توقعــات  ســطح  رفتــن  بــاا  بیــکار، 
فارغ التحصیــان و هــدر رفتــن بودجه 

کشور شده است.
ë 309 مؤسسه غیر انتفاعی در کشور

وزارت  موجــود  آمارهــای  اســاس  بــر 
علوم، ســیر افزایشــی پذیرش دانشــجو 
از ســال 8٤ آغاز شــد که به عنوان نمونه 
از ٤٤ مؤسســه غیــر انتفاعــی بــه 309 
مؤسســه غیرانتفاعی در کشور رسیدیم 
این درحالی اســت که در همــان دوران 
هم ســال به سال شــاهد کاهش تعداد 
متقاضیان دانشــگاهی بودیم به طوری 
کــه حــاا بنا بــر اعــام وزارت علــوم در 
ســال تحصیلــی 97-96 دانشــگاه های 
دولتــی ۶۴ درصــد، غیــر انتفاعــی ٤.6 
درصــد و پیــام نــور ۲7درصــد کاهــش 

پذیرش دانشــجو داشــته اند. موضوعی 
که حاا برای مســئوان آموزشــی کشور 
بســیار مهم تلقی می شــود چند ســالی 
اســت کــه وزارت علــوم دیگــر بــه هیچ 
دســتگاه دولتی یا دانشگاه غیر انتفاعی 
مجــوز فعالیت نداد. دولــت عزمش را 
جزم کرده تا این آشفته بازار دانشگاه ها 
دســتگاه های اجرایــی و البتــه دانشــگاه 
بی کیفیت را سروسامانی دهد. بر همین 
 98 بودجــه  ایحــه  در  دولــت  اســاس 
مکلف شــد به گونه ای برنامه ریزی کند 
که تعداد مراکز پژوهشــی دســتگاه های 
اجرایــی در ســال 98 را کاهــش دهد. بر 
اســاس بند »ج«تبصــره ۲۱ ایــن ایحه 
به منظــور افزایش اثربخشــی اعتبارات 
پژوهشــی و کارایی واحدهای پژوهشــی 
و تحقیقاتی و همچنین صرفه جویی در 
هزینه های عمومی دولت ملکف است 
به گونــه ای برنامه ریــزی کند کــه تعداد 
مراکز پژوهشــی دســتگاه های اجرایی را 
در ســال 98 بــه شــکل واگــذاری آنها به 
بخش غیردولتــی، انحال یــا ادغام به 
یک واحد پژوهشــی و تحقیقاتی تقلیل 
دهــد. همچنیــن در بنــد »ز« تبصره ۲۱ 
مــاده واحــده ایحــه بودجــه ســال 98 
کل کشــور، بــه دولت اجــازه داده شــده 
اســت که بــا توقف صــدور مجــوز ایجاد 
هرگونه واحدهای مراکز آموزش عالی، 
واحدهــای کوچــک آمــوزش عالــی در 
دانشــگاه های  از  یکــی  در  را  اســتان ها 
بــزرگ اســتانی ادغام یــا تجمیــع کند. 
توســعه در رشــته های تحصیلی جدید 
و  ملــی  نیازهــای  تأمیــن  راســتای  در 
دانشــگاه های  درون  در  منطقــه ای 

موجود صورت خواهد گرفت. 
دانشــگاه های وابســته به دســتگاه های 
اجرایــی بــه وزارت علــوم، تحقیقــات و 
فنــاوری منتقل می شــود. موضوعی که 
محمدرضــا آهنچیــان مدیــرکل دفتــر 
برنامه ریــزی آمــوزش عالی هــم بر آن 
اشــاره می کنــد و بــه خبرنــگار »ایــران« 
می گویــد: ســال گذشــته شــورای عالــی 
اداری بــه وزارتخانه هــا ابــاغ کــرد کــه 
زیرمجموعــه  دانشــگاه های  تمامــی 
دستگاه ها باید تعطیل شوند بر اساس 
آن وزیرعلــوم و معــاون آموزشــی وزیر 
علــوم ایــن موضــوع را بــه دســتگاه ها 
هــم اعــام کردند. این هــم بدان علت 
اســت که وظیفــه قانونــی آموزش های 
عالی که منجر به اخذ مدرک تحصیلی 
وزارت  عهــده  بــر  بشــود  دانشــگاهی 
علــوم و وزارت بهداشــت اســت و دیگر 
زمینــه  ایــن  در  اجرایــی  دســتگاه های 

وظیفه قانونی بر عهده ندارند.
وی بــا اشــاره به مصوبــه شــورای عالی 
اداری در ارتباط با مراکز علمی کاربردی 
می گویــد: مراکــز مجــری آموزش هــای 
علمــی کاربــردی دولتــی دســتگاه های 
اجرایــی، مجــاز بــه پذیرش دانشــجوی 
جدید در هیچ یک از رشته های آموزش 
عالــی مقطــع دار از جملــه دوره هــای 
مجــری  مراکــز  نیســتند.  پودمانــی 
آموزش هــای علمــی کاربردی وابســته 
به دســتگاه های اجرایی حداکثر تا پایان 
ســال تحصیلــی 98-۱397 تعطیل، یا 
بــا رعایت ضوابط بــه بخش خصوصی 

واجد شرایط واگذار خواهند شد.
آهنچیــان بــا اشــاره به اعتــراض برخی 
ایــن مصوبــه اظهــار  بــه  از دســتگاه ها 
می کند: خیلی از دانشــگاه های وابســته 
به دســتگاه های اجرایــی به این مصوبه 
اعتــراض کردنــد و هنــوز هــم در حــال 
اعتــراض هســتند اما مأموریــت وزارت 
بــر  مــا  و  اســت  روشــن  بســیار  علــوم 
اســاس همین مأموریــت ویژه فعالیت 
می کنیــم. مــا مجــری برنامــه هســتیم 
با ایــن حال برخــی از دانشــگاه ها فقط 
برای یک دوره مجــاز به ادامه فعالیت 
ادامــه  هــم  دیگــر  برخــی  و  هســتند 
فعالیت هایشان به دانشگاه های بزرگ 

داده شده است.
دانشــگاه های  از  برخــی  وی  به گفتــه 
دســتگاه های اجرایــی دارای مأموریــت 
خاصی هستند و از شمول این بخشنامه 
دولت خارج هستند این دانشگاه ها زیر 
نظر ستاد کل نیروهای مسلح هستند و 
ما هم بر این باوریم که به علت ســطح 
اســتراتژیک باید خــارج از وزارت علوم 

راهبردی شود.
ë  تمــام دانشــگاه ها بــر اســاس ضوابط

وزارت علوم اداره شوند
رئیس ســازمان برنامــه و بودجه گفت: 
بودجــه  ایحــه   ۲۱ تبصــره  در  دولــت 
98 از مجلــس خواســته مجــوز دهــد تا 
تمام مؤسسات و دانشــگاه ها بر اساس 
ضوابــط و اســتانداردهای وزارت علــوم 

اداره شوند.
محمدباقــر نوبخــت دربــاره اظهــارات 
رئیس جمهــوری مبنی بر اینکــه »باید 
داشــته  عالــی  آمــوزش  یــک  صرفــاً 
باشــیم و تمام بخش هــای دیگر باید یا 
منحل شــده یــا در وزارت علــوم ادغام 
شــوند«، بــه خانــه ملــت، گفــت: تمام 
مؤسســات و دانشــگاه ها باید با ضوابط 
و اســتانداردهای آموزش عالی و وزارت 
علــوم اداره شــوند؛ حتــی ایــده آل آن 
است که همه اینها از نظر تشکیاتی هم 

وابسته به وزارت علوم باشند.
در  بودجــه  و  برنامــه  ســازمان  رئیــس 
پاســخ به این ســؤال که چرا با این ایده، 
همچنــان در ایحــه بودجــه 98 بــرای 
اعتبــاری در نظــر گرفتــه  آنهــا ردیــف 
شــده اســت، توضیــح داد: ایــن حــرف 
بــه آن معنی نیســت کــه کار تحقیقات 
و آمــوزش عالــی را در ســایر واحدهــای 
دیگــر  بــا  مرتبــط  کــه  عالــی  آمــوزش 
وزارتخانه ها است، تعطیل کنیم. دولت 
بــرای اجــرای ایــن مهــم نیاز بــه مجوز 
مجلــس دارد؛ حکم تبصره ۲۱ نیز ناظر 
به آن اســت که همگی این مؤسسات و 
دانشــگاه ها زیرمجموعــه وزارت علــوم 

باشند و مورد بازنگری قرار گیرند.
رئیس ســازمان برنامــه و بودجه درباره 
وزارت  زیرمجموعــه  دانشــگاه های 
بهداشــت، گفــت: آنهــا تحــت ضوابط 
وزارتخانه بهداشــت عمل می کنند؛ اما 
آنها کــه در آمــوزش عالی غیرپزشــکی 
هســتند، دولــت در تبصــره ۲۱ مجوزی 
را از مجلس درخواســت کــرده که همه 
اینها را بازنگری کند تا آنچه برای وزارت 
علوم مناســب اســت، به همان ترتیب 

عمل شود.
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فقط آموزش عالی مدرک صادر نمی کند 
گزارش »ایران« از تأسیس دانشگاه توسط  نهادهای  دولتی

دولت عزمش را جزم کرده تا آشفته بازار دانشگاه های وابسته به دستگاه های اجرایی را سر و سامانی دهد

پرداخت 30 میلیون تومان کمک باعوض 
به 5131 خانواده دارای حداقل دو معلول

انوشیروان محســنی بندپی، رئیس وقت ســازمان بهزیستی 
کشــور بــا اشــاره بــه ثبت نــام خانواده هــای دارای حداقل دو 
معلول در سامانه این سازمان از پرداخت کمک باعوض 30 

میلیون تومانی برای خانه دار شدن این خانواده ها خبر داد.
پس از گذشــت هشت ماه و اندی حسین نحوی نژاد، معاون  پیــــــگیری:   
امــور توانبخشــی ســازمان بهزیســتی کشــور در گفت و گــو بــا 
خبرنگار »ایران« می گوید: طرح واگذاری مسکن به خانواده های دارای حداقل دو 
معلول حدود 5 تا 6 ســال اســت که آغاز شده، در همین راستا برای کمک به این 
خانواده هــا 30 میلیــون تومان کمک باعوض پرداخت می شــود کــه ۱5 میلیون 
تومان بنیاد مستضعفان، ۱0 میلیون تومان سازمان بهزیستی و 5 میلیون تومان را 
خیرین مسکن ســاز پرداخت می کنند و تاکنون هم ۱00 هزار مسکن واگذار شده و 
55 هزار مســکن نیز در دســت ســاخت اســت که این واحدها هم ۱0 تا 90درصد 
پیشــرفت داشته اند. وی می افزاید: خانواده های دارای حداقل دو معلول به دلیل 
داشتن مشکات بیشتر و مناطق زلزله زده کرمانشاه در اولویت این سازمان برای 
تحویــل مســکن قــرار دارند، بــه گونه ای که تــا آخر مــاه جاری ســاخت خانه های 
مددجویان بهزیســتی در مناطق زلزله زده تمام می شــود، اما خانواده های دیگر 
بویژه تک معلولی ها هنوز پشت نوبت هستند و امیدوارم با اجرای قانون حمایت 
از معلوان در ســال آتی تحول بیشتری در این زمینه صورت گیرد و کار با سرعت 
بیشتری پیش برود. علی ربوبی، دبیر ستاد مسکن مددجویان سازمان بهزیستی 
کشور نیز در گفت و گو با خبرنگار »ایران« درباره این کمک باعوض می گوید: این 
کمک طی تفاهمنامه مشترک بین بهزیستی با بنیاد مستضعفان بر اساس ساز 
وکارهای پیش بینی شده برای ساخت مسکن فقط به خانواده هایی که حداقل دو 

عضو معلول دارند، پرداخت می شود.

نتیـــــجـــه:  دبیــر ســتاد مســکن مددجویــان ســازمان بهزیســتی کشــور 
بــرای  مختلفــی  کمک هــای  مســکن  حــوزه  در  می افزایــد: 
خانواده های دارای حداقل دو عضو معلول داریم، در روســتاها ۱8 میلیون تومان 
)۱0 میلیون تومان بنیاد مستضعفان، 6 میلیون تومان بهزیستی و ۲ میلیون تومان 
بنیــاد مســکن( و در شــهرها بیــن ۲5 تــا 30میلیــون )۱5 میلیــون تومــان بنیــاد 
مستضعفان، ۱0 میلیون تومان بهزیستی و 5 میلیون تومان خیرین مسکن ساز( 
کمــک باعــوض پرداخــت می شــود. در روســتاها خانواده هایــی که زمیــن دارند 
مشمول این کمک می شوند، مشروط بر اینکه تحت نظارت بنیاد مسکن ساخت 
خانه انجام شــود، عاوه بر این ۲5 میلیون تومان هم تســهیات قرض الحسنه با 
کارمزد 5 درصد در 6 بانک معرفی شــده از ســوی بانک مرکزی به این خانواده ها 
پرداخت می شود. ربوبی اذعان می دارد: در حوزه شهری برای کمک به این گروه 
از خانوارهــا چندین روش وجود دارد راه نخســت این اســت کــه واحدهای دولتی 
ســاخته شــده یا در دست احداث که از سوی بنیاد مسکن و وزارت راه و شهرسازی 
معرفــی می شــوند که ما هم ایــن واحدها را در اســتان های موجود بــه خانواده ها 
معرفــی می کنیــم. ایــن واحدها 30 تــا ٤0 میلیون تســهیات بانکی و حــدود 30 
میلیون تومان کمک باعوض دارند، روش دوم پرداخت 30میلیون تومان کمک 
هزینه احداث مشروط به داشتن زمین است البته ساخت این واحدها حتماً باید 
زیر نظر مهندس ناظر مورد تأیید نظام مهندســی انجام شود، ۲0 میلیون تومان 
هم طی ٤ مرحله بر اســاس پیشــرفت فیزیکی ســاخت پرداخت می شود. روش 
ســوم هم این اســت که وزارت راه و شهرســازی یک تعداد زمین در قالب همین 
تفاهمنامه به انجمن خیرین مسکن ساز واگذار کرده، جاهایی که بانک مرکزی یا 
بانک های عامل تســهیات بانکی پرداخت کرده باشــند، انجمن خیرین ساخت 
خانه هــا را انجــام می دهد، اما تعــداد این واحدها فعًا به دلیل وجود مشــکل در 
زمینه تســهیات بانکی محدود اســت. وی ادامــه می دهــد: 5۱3۱ واحد در قالب 
خانواده های دارای حداقل دو معلول تحویل داده شده، حدود 6 هزار واحد هم در 
دســت ســاخت اســت و حدود 3 هزار خانــوار هــم در وضع موجود پشــت نوبت 

دریافت تسهیات بانکی قرار دارند.

ســررسید
27 فروردین سال 97وعده: 

 با موافقت رهبر معظم انقاب رقم خورد

  اختصاص 100 میلیون دار 

برای تولید 2 واکسن جدید
رئیــس اداره بیولوژیــک ســازمان غــذا و دارو بــا بیــان اینکه رهبر 
معظم انقاب با تخصیص ۱00 میلیون دار برای تولید ۲ واکسن 
جدیــد موافقت کردند، گفت: این اعتبار در اختیار شــرکت هایی 
که در این حوزه فعالیت دارند، قرار گرفته است، اما پروسه تولید واکسن زمانبر بوده 
و از طرفــی برای تــداوم اجرای آن نیازمند حمایت همــه جانبه مجلس و نهادهای 
مرتبط است. علی واشقانی با اشاره به اینکه مهم ترین مسأله درباره ورود واکسن های 
جدید به طرح واکسیناســیون، تأمین منابع مالی است، گفت: در صورت تخصیص 
منابع مالی مناسب به وزارت بهداشت، ۲ واکسن »پنوموکوک« و »روتا ویروس« وارد 
طرح واکسیناسیون کشوری می شوند. وی با تأکید بر اینکه طرح واکسیناسیون نیازمند 
تأمین منابع مالی پایدار است، اظهار کرد: به دلیل اینکه نمی توان پس از آغاز طرح 
واکسیناســیون یک نوع واکســن، آن را متوقف کرد، باید پیش از اجــرای آن، از تأمین 
مستمر منابع اطمینان حاصل شود. وی افزود: آخرین تغییر در برنامه واکسیناسیون 
کشور تبدیل واکسن سه ظرفیتی )دیفتری، کزاز و سیاه سرفه( به 5 ظرفیتی)دیفتری، 
کزاز، سیاه سرفه، هپاتیت ب و هموفیلوس آنفلوانزا تیپ ب( بود که در اواخر سال 93 

صورت گرفت و ازآن پس تغییر خاصی در طرح واکسیناسیون کشور رخ نداده است.

خبـــــر

هدی هاشمی
خبرنگار

و  دانشــگاه ها  اتحادیــه  رئیــس  نایــب 
مؤسســات آمــوزش عالــی غیــر دولتــی 
گفــت: شــورای عالــی انقــاب فرهنگی 
بایستی حذف واژه غیرانتفاعی را تصویب می کرد که تاکنون 
این کار انجام نشده؛ اما همچنان در دستورکارشان قرار دارد.

محمدحسین طیرانی، اظهار کرد: وزارت علوم قوانین مربوط 
به دانشــگاه ها و مؤسســات آمــوزش عالــی غیرانتفاعی را به 
طریقی تغییر داده که اگر هر یک از این دانشگاه ها نتوانستند 
بــه فعالیت خود ادامه دهند، مالکیت با هیأت مؤســس آن 
خواهد بود که این مســأله دســتاورد بزرگی برای ما محسوب 
می شــود.  وی در خصــوص تعطیلــی مراکــز آمــوزش عالی 
غیرانتفاعی، تصریح کرد: درحال حاضر بحث تعطیلی این 
مراکــز مطرح نیســت و وزارت علــوم طرح ادغــام را مدنظر 
دارد. در زمینه تجمیع مراکز آموزشی مورد نظر وزارت علوم، 
برای مثال ۴ تا ۵ مؤسســه که هر کدام ۱000 دانشــجو دارند با 
یکدیگر تجمیع می شوند و یک دانشگاه غیرانتفاعی بزرگ را 

تشکیل می دهند.
به گفته وی در حال حاضر ایجاد رشته جدید بشدت محدود 
شده اســت و اگر رشته ای متقاضی نداشته باشد، خود رشته 
حذف خواهد شد، بنابراین می توان دریافت که قانون عرضه 

و تقاضا جای خود را باز خواهد کرد.

تعطیل نمی شویم ،ادغام می شویم

بـــــرش
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گروه جهــان -رئیس جمهــوری امریکا 
که ســال پیش به خاطر زیر پا گذاشــتن 
رســم رؤســای جمهوری امریــکا که به 
مناســبت کریســمس با نظامیــان این 
انتقــاد  کشــور دیــدار می کننــد، مــورد 
قرار گرفته بود، امســال درصدد برآمد 
سنت دیرین را احیا کند. او چهارشنبه 

شــب به طــور غیرمنتظــره وارد عــراق 
شــد و به پایگاه هوایی ااسد رفت. اما 
بــاز هم با انتقادی تندتر از قبل مواجه 
و متهــم شــد اســرار امنیتــی نیروهای 
کرده اســت.  افشــا  را  امریــکا  ویــژه 
امریکایــی  مجلــه  ســایت  به گــزارش 
»نیوزویک«، دونالــد ترامپ که عاقه 
فراوانــی به توئیت کــردن دارد، بعد از 

دیدار بــا نظامیان امریکایی، تصاویر و 
ویدئوهایــی از خود بــا نظامیان امریکا 
را توئیــت کــرد و بدون اینکــه بداند در 
حــال قانون شــکنی اســت، تصاویــری 
را  امریــکا  امنیتــی ویــژه  از یگان هــای 
بــدون اینکه چهره و مکان حضور آنها 
را محو کند، منتشــر کــرد. طبق قوانین 
عملیاتــی  و  ویــژه  یگان هــای  امریــکا 
کــه در هــر نقطــه ای از جهــان انجــام 
می دهند، ســّری هســتند و کســی حق 
افشــای نام و مشخصات آنها و محلی 
که در آن مســتقر هســتند را نــدارد. بنا 
بر این گزارش، یک مقام وزارت دفاع 
امریکا به نیوزویک گفته  است: افشای 
مشخصات و محل فعالیت یگان های 
ویــژه امریــکا نقــض امنیــت عملیاتی 
است.ســفر دونالــد ترامــپ بــه عــراق و 
دیــدار بــا نیروهــای امریکایــی در پایگاه 
هوایــی ااســد، یک هفته پس از دســتور 
او برای خروج همــه نظامیان امریکایی 
از ســوریه و نیمــی از نیروهای این کشــور 
از افغانســتان صــورت گرفــت. جزئیات 
این ســفر تا زمانی که ترامپ در عراق به 
ســر می برد، افشا نشد. خود او نیز در این 
ارتبــاط گفته بود: امریــکا میلیاردها دار 
هزینه حضــورش در خاورمیانه داده اما 
من مجبورم به دلیل نگرانی برای دولت 

امریکا و بانوی اول کاخ ســفید پنهانی به 
عراق سفر کنم. این سفر غیرمنتظره جدا 
از واکنش هــای امریکایی هــا برای نقض 
امنیت عملیاتی، با واکنش عراقی ها نیز 
روبه رو شــد. دفتــر عــادل عبدالمهدی، 
نخســت وزیر عــراق بــا تأکید بــر اینکه از 
دیدار ترامپ از این کشــور مطلع بودند، 
دلیل انجام نشــدن دیدار بیــن دو مقام 
را نحوه برگزاری دیدار عنوان کرد. شبکه 
تلویزیونــی الغدیــر عراق نیز بر اســاس 
نخســت وزیر  داد،  خبــر  منابــع  برخــی 
عراق برای این دیدار 2 شرط شامل سفر 
ترامپ به بغداد برای انجام این دیدار و 
نپرداختن به موضوع ایران و تحریم های 
آن گذاشــته بود که هر دو شــرط از ســوی 
ترامپ رد شــد و بنابراین دیداری شــکل 
نگرفت. این در حالی است که نمایندگان 
پارلمان و ســران احزاب عراقی این سفر 
غیرمنتظره را نقض حاکمیت کشور خود 
تلقی و نســبت به آن انتقادهای فراوانی 
کرده اند. در همین ارتباط بهرام قاسمی، 
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران نیز با 
بیان این که ســفر دزدانــه دونالد ترامپ 
بــه عــراق خــاف عــرف دیپلماتیــک و 
بی احترامــی بــه حاکمیــت ملــی عراق 
بود، تاکید کرد: نیروهای بیگانه دیر یا زود 
مجبور به ترک تمام منطقه خواهند شد.

گروه جهــان - دونالــد ترامــپ در پی 
روز  نشســت های  مانــدن  بی نتیجــه 
پنجشــنبه کنگره امریکا برای تصویب 
دیــوار  ســاخت  درخواســتی  بودجــه 
مرزی، دســت به دامان بــاراک اوباما 
شــد و تأکید کرد او نیز خواهان مقابله 
ایــن  بــود.  غیرقانونــی  مهاجــران  بــا 
درحالی اســت که بــا بی نتیجه ماندن 
دولــت  تعطیلــی  کنگــره،  نشســت 
امریــکا کــه از شــنبه هفته پیــش آغاز 
شــد حداقــل تــا روز دوم ژانویــه 2019 
یافــت.  خواهــد  ادامــه  )چهارشــنبه( 
تحلیلــی  خبــری  ســایت  به گــزارش 
دو  در  کــه  ترامــپ  دونالــد  »هیــل«، 
ســال گذشــته هــدف خــود را تخریب 
بــا  داده،  قــرار  اوبامــا  دســتاوردهای 
خــوردن به در بســته کنگــره امریکا، با 
بازنشر توئیت ســال 2011 اوباما که در 
آن نوشــته است: »من کامًا معتقدم 
مــا بایــد یــک بــار و بــرای همیشــه بــا 
مســأله مهاجــران غیرقانونــی مقابله 
نظــر  اظهــار  تأییــد  ضمــن  کنیــم«، 
رئیس جمهوری قبلی امریکا نوشــت: 

»کامًا موافقم.«
توئیتــی کــه ترامــپ از اوبامــا نقل 
کــرده مربــوط اســت بــه توئیت هــای 
مربوط به ســخنرانی ســاانه اوباما که 

در ســال 2011 ایراد شــده  اســت. او در 
ایــن ســخنرانی گفته بــود: »آمــاده ام 
جمهوریخواهــان  و  دموکرات هــا  بــا 
امنیــت  کــه  کنــم  کار  طرحــی  روی 
مرزهــای مــا را تأمیــن و قوانیــن ما را 
اجــرا می کنــد و میلیون هــا کارگر فاقد 
اوبامــا  ســازد.«  قانونمنــد  را  مجــوز 
در نهایــت موفــق نشــد دموکرات هــا 
کنــد،  مجــاب  را  جمهوریخواهــان  و 
طرحــی که مــورد توافق هــر دو طرف 
باشــد، ارائــه دهند. اکنون نیــز ترامپ 
کــه بــا همان مشــکل مواجه شــده، بر 
آن اســت بــا دســت بــه دامان شــدن 
و  اوبامــا  زمــان  آن  توئیت هــای  بــه 
محبوبیت او بیــن دموکرات ها و البته 
شــماری از جمهوریخواهــان بــه آنها 
یــادآوری کنــد، مهاجــران غیرقانونی 
دغدغــه اوبامــا نیــز بوده انــد و او نیــز 
خواهــان مبــارزه بــا ایــن رونــد بــوده  
اســت، تــا شــاید بــه ایــن ترتیــب در 
نشســت هفتــه آینــده کنگــره امریــکا 
بــه  درخواســتی اش  بودجــه  دربــاره 
نتیجــه دلخــواه خود دســت یابــد. به 
گزارش ســایت شبکه خبری »فرانس 
24«، دموکرات ها و همچنین شماری 
مجلــس  در  کــه  جمهوریخواهــان  از 
امریــکا حضــور  و ســنای  نماینــدگان 

دارنــد، بــا بودجه درخواســتی ترامپ 
بــرای دیــوار مکزیک مخالف هســتند 
و صــرف 5 میلیارد دار بــرای این کار 
را بیهــوده می دانند. اما از طرف دیگر 
ترامپ نیز تهدید کرده حاضر نیست، 
کنگــره،  سیاســت های  دادن  تــن  بــا 
دولــت را از تعطیلــی خــارج کنــد. از 

همین رو دولــت امریکا حداقل تا روز 
چهارشــنبه که نشســت مجــدد کنگره 
امریــکا اســت، همچنــان در تعطیلی 
بــه ســر خواهــد بــرد. بــه ایــن ترتیب 
روزه   12 حداقــل  دولــت  تعطیلــی 
خواهــد بود. این به آن معنا اســت که 
800 هزار کارمنــد دولت امریکا بدون 

حقوق خواهند ماند.
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نیویورک تایمز )امریکا(:

دولــت کنگو برخــی مراکز رأی گیــری را به 
دلیل ابوا و شــیوع آن تعطیل کرده است 
امــا مخالفــان ایــن اقــدام را در راســتای 
تأثیرگــذاری بــر آرای انتخاباتــی بــرآورد 

کرده اند.

فیگارو )فرانسه(:

چند روزی بیشتر تا سال نو میادی نمانده و 
در حالی که جلیقه زردها تهدید کرده اند به 
اعتراض ها ادامه می دهند، دولت فرانســه 
هنوز سیاســت های مالیاتی خــود را به طور 

شفاف اعام نکرده است.

تایمز )بریتانیا(:

ده هــا پناهجــوی غیرقانونــی کــه قصــد 
داشتند با عبور از کانال مانش وارد بریتانیا 
شــوند اما قایق آنها دچار ســانحه  شــده 
بود، توسط نیروهای انگلیسی و فرانسوی 

نجات داده شدند.

 سال بیست و چهارم  شماره 6960
 شنبه   8 دی 1397

 تغییرات جدید عربستان، 

انگیزه ها و چالش های فرارو
بررســی اجمالی از زاویه سیره شناســی و سوابق مقامات 
جدیــد، بیانگرایــن اســت که تغییــرات بیشــتر باانگیزه و 
جهت گیــری خاصــی ازســوی پادشــاه به ســمت اهداف 
متناســب با ضرورت های مرحله فعلی طراحی شــده و 
به طورناگهانی نیز انجام گرفته است که می توان آنها را در 

ویژگی های زیرجمع بندی کرد:
اول: چیدمان تغییــرات باهدف تحقق مهم ترین رکن 
یعنی مصالحه بین فرزندان خانواده کلیدی سلطنتی 
انجام شــده اســت. بــه این ترتیــب که با شــرکت دادن 
حداقــل یــک فرزنــد از خانواده هــای کلیــدی )شــامل 
نایف، بندر، الشــیخ، طال، متعب...( زمینه مصالحه 
واقعی بین شــاکله خانواده های سنتی سلطنتی را احیا 
می کنــد. روی کارآمــدن فرزندانــی از خانواده هــای طرد شــده که پــدران آنها 
ازدایــره قدرت سیاســی خارج شــده اند، به نوعی بازســازی مشــکات داخلی 
خاندان بوده و هدف دورشدن ازشکاف واختافات و روی  آوری به همبستگی 

و پیوندهای خانوادگی را به نمایش می گذارد.
دوم: باتوجه به آســیب پذیری ســنگین مناســبات سعودی با شــرکت های بزرگ 
اقتصــادی و چنــد ملیتــی در نتیجــه رخــداد خاشــقجی، انتصاب آقای عســاف 
شــخصیت تکنوکــرات با تــراز و تجربــه باایــی ازمدیریت با مؤسســات صندوق 
بین المللی و بانک جهانی برای وزارت خارجه عربســتان بوده و نشــانگر دومین 
هــدف عربســتان بــرای حــل کانون هــای مشــکات یعنــی ســرمایه گذاری هــا و 

بازگرداندن موقعیت آسیب دیده آن باشد.
سوم: حضور عساف که با کوله باری از رفتار ها وتجربیات متنوع، از زندانی شدن در 
زندان ریتز به جرم داشتن اموال غیرمشروع و برخورداری ازاموال فراوان همچون 
یک فروند هواپیمای اختصاصی و۶ هلی کوپتر و داشــتن شــش سوئیت درهتل 
خلیفه و دو ویا درامارات گرفته تا سابقه 20 ساله وزیردارایی واقتصاد در سه دوره 
ســاطین فهد، عبداه و ســلمان وتجربه مدیریتی در 1۳ شــورای سیاستگذاری 
وصندوق مالی؛ بیانگر داشتن تجربه و مهارت فوق العاده زیاد در عرصه مدیریت 
و کنترل بحران های اقتصادی عربســتان است ومی تواند مرد اول مدیریت دوره 

سختی ها درعرصه خارجی سعودی، به شمار آید.
چهارم: عســاف مسئولیت چهار کمیسیون مشترک دو جانبه و اقتصادی شامل 
آلمان، ایتالیا، چین و ســوریه را در ســوابق خــود دارد که بویژه پیوندهای عمیقی 
در سوابق او با دولت ومقامات اقتصادی سوریه درکارنامه خود داشته است. این 
تجربیات او می تواند گشایشی در بحرانهای ریاض با کشورهای مختلف ایجاد کند.

پنجــم: تجربه غنی عســاف در مدیریــت چند وجهــی او درعرصه ســازمان های 
بین المللــی مالــی و منطقــه ای و اقتصــادی ازجملــه بانــک توســعه اســامی و 
برخورداری از کرسی استادی در دانشگاه ملک عبدالعزیز، همگی باعث می شود 
تا شــخصیت او از دایره نپختگی های جبیر و رویکردهای خیره ســرانه و واکنشــی 
عربســتان به دور رفته و با بهره گیری ازکیاســت جنبه های پیچیده ای از مدیریت 

دیپلماتیک را دردستور کارخود قراردهد.
ششم: آثار رویکردهای خودسرانه و عجوانه محمدسلمان که درقتل خاشقجی 
آســیب ســنگینی به جایگاه او وعربســتان وارد کرد، موجب شــده محمدسلمان 
ناگزیر به تصحیح رویه و اتخاذ رویکردهای جدید درچارچوب احیای شــوراهای 
سیاسی و اقتصادی روی آورده و با بکارگیری عقل جمعی درفرآیندهای تصمیم 

گیری، زمینه تغییرات مرحله ای را به بوته آزمایش گذارد.
هفتم: تغییرات جدید به نوعی پاســخ مثبت و پیام جدیدی از مشارکت همه 
طیف های خانواده های بزرگ وتکنوکرات ومعارض داخلی ســعودی درهرم 
قدرت سیاســی را نشــان داده که خانواده های آنها با کشورهای غربی از قدیم 
پیوندهــای متینــی داشــته اســت. این بــه نوعی واکنش ســازنده به خاســتگاه 
امریکا وغرب در راستای اصاح چهره محمد بن سلمان با حضورچهره های 

جدید است.
نتیجــه گیــری: مهندســی تغییــرات جدیــد درواقــع راه حلــی بــرای بــرون رفت 
از ســه مشــکل اساســی موجود عربســتان شــامل 1- مصالحــه داخلــی خانواده 
ســعودی بامشــارکت فرزنــدان نزدیــک بــه محمدســلمان درقدرت سیاســی ، 
2- جایگزین ســازی شــخصیت های تکنوکــرات باتجربه بــاا برای ترمیــم ورفع 
آســیب های وارده بر ســرمایه گذاری ها ومناســبات اقتصادی عربســتان با جهان 
۳-بهبود چهره واعتبار عربســتان درپرتو آســیب وارده ناشــی ازقتل خاشقجی و 

برون رفت ازبحران های سوریه ویمن است.
رمز موفقیت این تغییرات نیز مشــروط به این خواهد بود که محمد بن ســلمان 
چگونه بتواند رویکردهای انحصاری مدیریت خود را متحول ســازد تا مشــکات 
قبلــی )جنگ یمن، اعدام نمــر، زندانی کردن شــاهزاده ها، کناره گیری تحمیلی 
ســعدحریری، قتــل خاشــقجی، وادادگــی دربرابــر پرداخت های بی حســاب به 
ترامــپ( مجدداً به وجــود نیاید. ضمن آنکه باید دید آیا ضمانتــی وجود دارد تا 
فرآیند تصمیم سازی درتغییرات جدید، عقایی شود؟ بدیهی است پاسخ به این 

سؤال نیاز به زمان و راستای آزمایی حداقل دریک بازه شش ماهه دارد.

ارتش سوریه وارد منبج شد
دمشــق  دولــت  از  ســوری  کردهــای  درخواســت  پــی  در 
بــرای اســتقرار ارتش ایــن کشــور در منبج، منابع ســوری از 
برافراشته شدن پرچم این کشور در میادین شهر منبج خبر 
دادند. یگان های مدافع خلق کرد صبح دیروز از این شــهر عقب نشــینی کرده و 
خواســتار ورود ارتــش ســوریه برای حمایــت از کردهای این کشــور مقابل ترکیه 
شــده بودند. به گزارش ایسنا، به نقل از شبکه خبری روسیا الیوم، فرماندهی کل 
یگان هــای مدافع خلــق کرد در بیانیــه ای اعام کرد: در ســایه تهدیدات دولت 
ترکیه برای حمله به مناطق شــمال ســوریه، اعام می کنیم که با عقب نشــینی 
از منبج برای جنگ با داعش و گروه های تروریســتی دیگر در شرق فرات آماده 
می شــویم و بــرای همیــن از دولت ســوریه می خواهیــم نیروهای خــود را برای 
تحویل گرفتن شــهر منبج و مناطق اطراف آن به شــمال سوریه بفرستد. در پی 
این درخواســت، ارتش ســوریه نیروهای خود را متشکل از صدها سرباز، ادوات 
نظامی و خودروهای زرهی که در نزدیکی شــهر مستقر کرده بود در داخل شهر 
اســتقرار داد.  درخواســت کردها برای بازگشت نیروهای دولتی سوریه به مرزها 
که چندین سال است در کنترل نیروهای کرد بوده، نشان دهنده شدت بحرانی 
اســت کــه آنهــا در پی اعــام عقب نشــینی نیروهــای امریکایی از ســوریه در آن 
گرفتار شده اند. الدار خلیل، از سیاستمداران برجسته کرد خبر داده، مسئوانی 
از شمال سوریه هفته گذشته به مسکو رفتند و قرار است سفر دیگری نیز داشته 
باشند با این امید که روسیه به سوریه فشار بیاورد تا به کردها برای مقاومت در 
برابر حمله نظامی کمک کند. پیشتر نیز بدران جیا، مسئول برجسته کردی که 
هفته گذشته برای مذاکرات با روسیه به مسکو رفته بود گفته بود: ما گزینه های 
متعــددی را بــرای مهار حملــه ترکیه بررســی می کنیم. دیروز نیز پــس از ورود 
ارتــش ســوریه بــه منبج، دیمیتــری پســکوف، ســخنگوی کرملین از ایــن اقدام 
اســتقبال کرد و گفت: برافراشــتن پرچم ســوریه در منبج گامی مثبت در مسیر 

برقراری ثبات در کشور است.
ë بازگشایی سفارت امارات در سوریه

وزارت خارجه ســوریه روز پنجشــنبه خبر داد، ســفارت امارات در دمشق، رسماً 
بازگشــایی شــد. دولت سوریه پیشــتر از هرگونه اقدام عربی در راستای بازگشت 
ســفارت ها بــه دمشــق و از ســر گرفته شــدن فعالیــت آنها اســتقبال کــرده بود. 
امارات دیروز نیز با ارســال نخســتین کاروان تجاری به ســوریه و لبنان از طریق 
گذرگاه نصیب، تجارت زمینی خود را با دمشق از سر گرفت. این در حالی است 
که وزارت خارجه بحرین هم در بیانیه ای خبر داد، فعالیت سفارتش در دمشق 

و نیز سفارت سوریه در منامه آغاز شده و پروازها میان دو کشور جریان دارد.

فرحناز دهقی
خبرنگار
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بازی مهره ها در کاخ سعودی
پس لرزه های قتل خاشقجی کابینه ریاض را زیر و رو کرد

اگرچه عادل الجبیر، دستورات پادشاهی 
را نشــان دهنده عزم و اراده برای توســعه 
کشــور می داند امــا ناظران اعتقــاد دارند 
خارجــه  وزارت  ریاســت  از  او  برکنــاری 
ترکش هــای  مهم تریــن  و  نخســتین 
خانه تکانی ملک سلمان پس از رسوایی 
قتل جمال خاشــقجی اســت. پادشاهی 
آل ســعود روز پنجشــنبه تغییراتی وسیع 
در کابینــه خــود ایجــاد کــرد و عــاوه بــر 
نشــاندن  و  الجبیــر  عــادل  برکنار کــردن 
ابراهیم العساف به جای او، در دو شورای 
عالــی کــه بــر امــور اقتصــادی و امنیتــی 
کشــور نظارت دارنــد و تحت نظر محمد 
بن ســلمان ولیعهد آل ســعود فعالیت 

می کنند نیز 8نفر را جابجا کرد.
طــی  نیویورک تایمــز،  به گــزارش 
بیانیه ای سلطنتی چهارشنبه شب اعام 
شــد عــادل الجبیــر، دیپلمــات بلندپایه 
خارجــه  وزارت  ریاســت  از  عربســتانی، 
برکنار شــده اســت و العســاف، کــه برای 
مدتــی طوانــی، وزیر بازرگانــی و آخرین 
منصب او، وزیر کشــور بــوده جایگزین او 
شده است. در این بیانیه نوشته شده بود 
که الجبیر به طور کلی از کابینه پادشاهی 
کنار گذاشــته نمی شــود و به عنوان »وزیر 
مشاور دولت در امور خارجه« که مقامی 
تشــریفاتی اســت، منصوب شــده است. 
براساس قانون اساســی اقلیم پادشاهی 
ســعودی، وزیر مشــاور دولت، عضوی از 
مجلــس وزیران اســت اما حــق تصویب 

ندارد.
پیشــین  دارایــی  وزیــر  العســاف، 
عربســتان و عضــو هیأت مدیره شــرکت 
نفتــی آرامکــو در جریان کمپین موســوم 
به مبارزه با فساد در نوامبر 2017 دستگیر 
شــد و بــرای مــدت کوتاهــی در هتل پنج 
ســتاره کارلتــون ریتــز در ریــاض تحــت 
بازداشــت و بازجویــی بــن ســلمان قــرار 
داشت. بن ســلمان سال گذشته با به راه 
انداختن کمپین مبارزه با فساد در داخل 
حاکمیت آل سعود، تاش کرد منتقدان 
و مخالفــان خــود را بــا برچســب زنی از 
اطراف تخت پادشــاهی دور کند و مســیر 
رســیدن به تــاج پادشــاهی را بــرای خود 

هموارتــر کنــد. بــه همیــن خاطــر ده هــا 
شاهزاده و شخصیت سیاسی و اقتصادی 
کشــور را بازداشــت و در این هتل زندانی 
کــرد. امــا پــس از گذشــت دو مــاه، تحت 
فشار شــدید شــخصیت ها و رســانه های 
از  از گرفتــن رشــوه  پــس  و  بین المللــی 
زندانیــان، آنهــا را آزاد کــرد. العســاف از 
جمله کسانی بود که مقام  های آل سعود 
اعام کردند در تحقیقات خود هیچگونه 
شــواهد و مدرکی دال بر ارتــکاب جرم او 
نیافته و بدین ترتیب، او از اتهامات وارده 

تبرئه شد.
جمــال  قتــل  الجزیــره،  به گــزارش 
خاشــقجی، روزنامه نــگاری که مجموعه 
مقااتــی در نقــد و نکوهــش آل ســعود 
را  بین المللــی  خشــم  می نوشــت، 
تحــت  را  خانــدان  ایــن  و  برانگیخــت 
فشــار شــدیدی گذاشــت. حتــی ترکیــه و 
آژانس هــای اطاعاتــی غربــی صراحتــاً 
نام محمد بن ســلمان را به عنوان طراح 
قتــل خاشــقجی اعــام کردنــد. اگرچــه 
بنا به گفتــه منابع نزدیک به پادشــاهی، 
ملک ســلمان از بن سلمان به دلیل این 
رسوایی ننگین بشدت ناراحت است، اما 
تاکنون دســت به تغییر جایــگاه او نزده و 
به محدود کردن قدرت اختیارش بسنده 

کرده است.
مروان کاباان رئیس مؤسســه »مرکز 
عربی تحقیقــات و مطالعات سیاســی« 
می گویــد برکنــاری الجبیــر چنــدان هــم 
غافلگیرکننده نیست او »بازمانده دوران 
ملــک عبــداه« اســت و پیــش از ایــن 
منتظــر برکنــاری او بودیــم. او می افزاید: 
»ما حتی پیش از رســوایی خاشقجی هم 
باید انتظار برکناری الجبیر را می داشتیم. 
اما حــاا فکر می کنم او به عنــوان قربانی 
ایــن پرونده از ســمت خود برکنار شــد. او 
در عقایــد و اقدامــات خــود تنــدرو بــود و 
در تصمیم گیری هایــش عناصر خشــنی 
بــه کار می بــرد. ایــن برکناری بــه نفع بن 
سلمان اســت. او به دنبال قربانی بزرگی 
می گشت که بتواند با رفتن خود از کابینه، 

تا حدی رسوایی خاشقجی را آرام کند.«
ë  تنگ تر کــردن یــا چینش جدیــد حلقه

نزدیکان ولیعهد جوان؟
امــا دیگــر تغییراتــی کــه در ســاختار 
امنیتی و سیاســی تحت نظارت ولیعهد 

۳۳ ســاله عربستان ایجاد شده و به زعم 
ناظــران ایــن کابینــه را محافظــه کارتر از 
ســابق کرده اســت، می توان به گماشتن 
عبداه بــن بندر بن عبدالعزیز به عنوان 
و  ســعودی  عربســتان  ملــی  گارد  وزیــر 
ترکی بن عبداه الشــبانه به عنــوان وزیر 
اطاع رســانی اشــاره کرد. او کــه در حوزه 
رسانه، سابقه ای طوانی دارد، سالخورده 
و پــر تجربــه اســت و شــاید اشــتباهات و 
کنش های شتاب زده سعود القحطانی را 
نداشته باشد. فیصل بن خالد هم برکنار 
و ترکی بن طال به جای او به عنوان امیر 
منطقه عســیر معرفی شد. ســلطان بن 
ســلمان بن عبدالعزیز هم که از ریاست 
هیــأت گردشــگری و میــراث ملــی کنــار 
گذاشــته شــده اســت، به ریاســت هیأت 
تــازه تأســیس موســوم به »هیــات فضا« 
منصوب شــد. ترکی آل الشیخ، که رابطه 
بسیار نزدیکی با بن ســلمان داشت، نیز 
از ریاست سازمان ورزش عربستان برکنار 
شــد، اما به عنوان رئیس جدید ســازمان 
رفاه ســعودی فعالیت خــود را آغاز کرد. 
در میان ســایر انتصابات، عبدالعزیز بن 
ترکــی الفیصــل جانشــین ترکی الشــیخ 
شد. خالد بن قرار الحربی نیز بر صندلی 
عربســتان  عمومــی  امنیــت  مدیریــت 
نشســت و مســاعد العیبــان هم مشــاور 

امنیت ملی عربستان شد.
در ایــن میــان برخــی ناظــران اعتقاد 
دارند بر اساس حکم تازه پادشاه، دست 

بــن ســلمان در اجــرا کــردن نقشــه ها و 
برنامه هــای تــازه اش بســته می مانــد اما 
از آن طــرف عــده ای دیگــر می گویند بن 
ســلمان بــا نفــوذی که بــر پادشــاه دارد و 
با سوءاســتفاده از بیماری هــای وخیم او، 
صفحه شــطرنج سیاســی آل سعود را بر 

اساس سلیقه و نفع خود چیده است.
علی شــیهابی رئیس اتاق فکر »بنیاد 
عربستان« که به دولت این کشور نزدیک 
اســت در پیامی توئیتری برکنــاری عادل 
موضوعــی  را  خارجــه  وزارت  از  الجبیــر 
بی اهمیــت دانســت و آن را صرفــاً راهی 
اداره  مســئولیت  بــار  »برداشــتن  بــرای 
الجبیــر«  دوش  روی  از  وزارتخانــه  ایــن 
خوانــد. امــا یــک منبــع آگاه ســعودی به 
میــدل ایســت ای گفــت کــه تنــزل مقام 
الجبیــر بیــش از آنکــه یک اخــراج علنی 
باشــد، اقدامــی تحقیرآمیــز از ســوی این 
پادشــاهی اســت. او افــزود: »ایــن خانــه 
تکانی در کابینه عربســتان به درخواست 
و دســتور بن ســلمان انجام شــده است. 
ولیعهد ســعودی می خواســت الجبیر را 
به دلیل قصور و کوتاهی اش در پشتیبانی 
و حراست کافی از او در برابر رسوایی قتل 

خاشقجی مجازات کند.«
نــواف ســفیر  بــن  شــاهزاده محمــد 
گزنــد  از  نیــز  بریتانیــا  در  عربســتان 
پس لرزه هــای کابینــه در امان نمانــد و از 

سمت خود برکنار شد. 
منبع آگاه میدل ایســت آی همچنین 

گفت که این سفیر به دلیل اینکه به احمد 
بن عبدالعزیــز- برادر ملک ســلمان که 
پــس از رســوایی قتل خاشــقجی از محل 
اقامت خود در لندن به عربستان سعودی 
بازگشــت- نزدیک اســت مجازات شــد. 
بازگشــت شــاهزاده احمد بن عبدالعزیز 
در روزهایی که بن ســلمان بشدت تحت 
فشــار بــرای برکنــاری از ولیعهــدی بــود، 
به معنای تــاش برای کاســتن از قدرت 
محمد بن ســلمان تعبیر می شد و حتی 
برخی رســانه ها مطرح کردند کــه او قرار 

است جایگزین بن سلمان شود.
اســتاد  خــوری«،  »رامــی  امــا 
روزنامــه  نــگاری در دانشــگاه امریکایــی 
بیروت و مدرســه هــاروارد کنــدی اعتقاد 
دارد این تغییرات بیشتر از آنکه ساختاری 
باشــند، نمایشــی هســتند. او در این باره 
می گویــد: »مــن تصور می کنــم این روند 
تغییرات نمایشی هستند و هدف از آنها 
این است که به دنیا نشان بدهند تغییری 
در سیاســت های ایــن رژیــم ایجاد شــده 
اســت اما من چنین تصوری ندارم«. این 
استاد باسابقه اعتقاد دارد تصمیم گیری 
اخیراً در عربستان شبیه دهه 60 میادی 
اتحــاد جماهیــر شــوروی شــده اســت. او 
می افزاید: »اوضاع در عربستان به گونه ای 
شــده که هرگز نمی توانی حدس بزنی تا 
چند هفته دیگر چه اتفاقی روی می دهد. 
تصمیم هــا بســرعت گرفتــه و وارد فــاز 

اجرایی می شوند.«

از ســوی دیگــر، برخــی تحلیلگــران 
نشــاندن  و  الجبیــر  برکنــاری  می گوینــد 
کسی که سابقه ریاست بر وزارت اقتصاد 
را دارد، می توانــد ارتبــاط معنــاداری بــا 
اعطــای مســئولیت بازســازی ســوریه به 
عربســتان داشــته باشــد. هفتــه پیــش، 
دونالــد ترامــپ اعام کــرد که بــا خروج 
مســئولیت  امریکایــی،  نیــروی  2هــزار 
بازسازی سوریه بر عهده عربستان است 
و وظیفه ریشه کن کردن داعش بر عهده 

ترکیه.
ë خیزش موج قرمز عربستان

داخلــی  چالش هــای  علی رغــم 
عربستان، این کشــور از هر فرصتی برای 
عــرض انــدام و قدرت نمایــی در عرصه 
بین المللی اســتفاده می کند. به گزارش 
»مــوج  راســتا،  همیــن  در  نیــوز،  عــرب 
قرمز یک« مانور نظامی مشــترک میان 
کشــورهای حاشــیه دریــای ســرخ یعنی 
عربستان، اردن، مصر، سودان، جیبوتی 
و یمــن بــه اضافــه ســودان هفتــه آینده 
برگزار خواهد شــد. اعام شده که هدف 
از برگــزاری این مانــور دریایــی، افزایش 
سطح امنیتی کشورهای هم مرز با دریای 
ســرخ و همکاری میان آنها است. با این 
حــال تصــور می شــود، عربســتان قصــد 
دارد، در ســایه کمرنــگ شــدن شــورای 
همــکاری خلیج فارس دســت به ایجاد 
یــک اتحــاد منطقه ای جدید کــه امنیتی 

هم باشد، بزند.

دونالد در منگنه
رئیس جمهوری امریکا با چالش های تعطیلی دولت و سفر غیرمنتظره اش به عراق دست و پنجه نرم می کند

 سمت قبلینام

 وزیر اقتصادابراهیم العساف

 رئیس امنیت سایبریمساعد العیبان

 فرماندار ریاضترکی بن عبداه

 فرماندار عصیرترکی بن طال

عبداه بن بندر بن 
عبدالعزیز

 نایب امیر مکه

سلطان بن سلمان 
بن عبدالعزیز

 رئیس هیأت 
گردشگری و میراث ملی

 ریاست سازمان ترکی آل الشیخ
ورزش

خالد بن قرار 
الحربی

 فرمانده نیروهای 
ویژه

 مجری سابق ترکی الشبانه
تلویزیونی

 نقض امنیت عملیاتی به دست آقای رئیس جمهوریترامپ دست به دامان اوباما شد

اکبر قاسمی
رئیس سابق دفتر 
حفاظت منافع ایران 
در مصر

یادداشـــت

خاورمیانه

عادل الجبیر قربانی شد تا حمات به بن سلمان در پرونده خاشقجی کمرنگ شود
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نکونام رسمًا سرمربی پیکان شد
جــواد نکونــام کــه در تمــام روزهای اخیــر شــایعات انتصابش 
به عنوان ســرمربی جدید پیکان شــنیده می شــد، ســرانجام روز 
پنجشنبه رسماً به این عنوان منصوب و عهده دار هدایت این تیم 
در ادامه فصل جاری لیگ برتر شــد و بواقع قراردادی یک سال 
و نیمه با خودروســازان بست. نکونام که جانشین مجید جالی 

شده، در پی این انتصاب پیامی احساسی برای هواداران نساجی قائمشهر، تیم قبلی خود 
فرستاد و در آن مدعی شد اگر به پیشنهادات قبلی اش پاسخ نه داده و تا نیم فصل لیگ 
هجدهم در مازندران ماندنی شــده بود، به ســبب عشــق بیکرانش به نساجی بوده و به 
آنها اطمینان داد اگر شــرایط ازم را فراهم آورند، نســاجی می تواند هر سال از مدعیان 
لیگ باشد و اگر او رفتنی شد، به سبب نرسیدن کمک های ازم به این تیم بوده است. در 
حالی که نساجی هنوز سرمربی جدیدش را معرفی نکرده، فرزاد مجیدی سرپرست این 
تیم دیروز گفت نخستین تمرین این تیم پس از چند روز استراحت، صبح فردا )یکشنبه( 
انجام می شــود. شــایان ذکر است که نســاجی فصل پیش با همت نکونام که فقط در 9 

هفته پایانی »لیگ یک« سرمربی این تیم شد، جواز صعود به لیگ برتر را کسب کرد.

پرسپولیس- گوچی منتفی شد؟!
شــایعات انتقــال رضــا قوچان نــژاد به پرســپولیس کــه از مورد 
توجه ترین اخبار نقل و انتقال های پنهان فصل قبل ایران بوده، 
دیــروز هم با ابهام همراه بود. در حالی که پرســپولیس و برانکو 
فقط تا دیشب )جمعه شب( به گوچی برای تعیین تکلیف خود 
مهلت داده بودند، خبری از پاسخ نهایی این مهاجم مشهدی 

ســاکن اروپا نشد. طبق برخی گزارش ها، گوچی در حالی 500 هزار دار بابت کوچش به 
پرســپولیس می خواهد که این باشگاه حاضر به پرداخت بیش از 300 هزار دار نیست. 
به همین ســبب به نظر می رســد ســرخ ها قیــد وی را زده اند. از ســویی محمود فاضلی، 
مدیر بر نامه های قوچان نژاد گفت: »مسئوان پرسپولیس مبلغی بر ا ی یک فصل و نیم 
پیشــنهاد دادنــد که گفتیم همکاری بــا این مبلغ بر ا ی ما مقدور نیســت.« آپوئل قبرس 
باشگاه فعلی قوچان نژاد نیز مدعی است که هیچ پیشنهاد رسمی برای گوچی دریافت 
نکرده و از متقاضیان وی خواسته  است اگر او را می خواهند، با این باشگاه تماس بگیرند 
و نه با شــخص گوچی. از ســوی دیگر دیروز گفته شد مسأله انتقال سینا مریدی، هافبک 
فواد خوزســتان به پرســپولیس هم کــه برانکو ایوانکوویــچ خواهان وی بوده، به ســبب 
مخالفت افشــین قطبی ســرمربی فواد منتفی شده اســت. در یک تحول دیگر محمد 
نادری، مدافع چپ مورد نظر برانکو هم که فوتبال باشــگاهی اش را در کورترای بلژیک 

تعقیب می کند، ظرف یکی دو روز آینده به تهران می آید تا تعیین تکلیف کند.

واکنش معاون ورزشی باشگاه استقال به جدایی حسینی
سیدحسین حسینی مثل جام جهانی در آخرین اردوی تیم ملی برای جام ملت ها خط 
خورد. گفته می شود او استقال را مقصر این اتفاق می داند و قصد دارد از جمع آبی پوشان 
جدا شود و به تیمی برود که بتواند بیشتر فرصت بازی پیدا کند. علی خطیر، معاون ورزشی 
باشــگاه اســتقال در واکنش به جدایی حســینی گفت:» کاش کی روش در همــان اردوی 
اول نامش را خط می زد. البته حســینی باید قوی باشــد. او سال های زیادی وقت دارد تا به 
ستاره فوتبال ایران تبدیل شود و باشگاه هم از او حمایت می کند. ما پشت دروازه بان جوان 

تیم مان خواهیم بود. او در هر حال تا پایان فصل جاری با ما قرارداد دارد.«
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دیلی تلگراف )انگلیس(
صفحه اول این روزنامه به تسخیر مسابقه مهم 
بین تیم های ملی کریکت انگلیس و استرالیا در 
شهر سیدنی در آستانه سال نو میادی درآمده 
و تصویر پرواز بازیکن توپگیر انگلیس، موجب 
زیبایی این صفحه شده است. تلگراف شرحی 
هم بر مســابقات لیــگ برتر فوتبــال انگلیس 
آورده که با وجود تعطیات سال نو، همچنان 

ادامه دارد.
 

»AS« )اسپانیا(
این نشریه، شادی مشترک نیمار و کیلیان امباپه، 
مهاجمان نامدار پاری سن ژرمن را به عنوان نماد 
بزرگ مسابقات باشــگاهی روزهای اخیر فوتبال 
اروپا مورد پوشش خبری و تصویری قرار داده ولی 
نوشته است احتمال دارد هر دو در پایان فصل به 
عضویت رئال مادرید درآیند. از رابیوت، هافبک 
پر خواستار سن ژرمن نیز در این شماره »AS« یاد 

شده است.

ایل تمپو )ایتالیا( 
این روزنامه سیاسی توهین های نژادی به کالیدو 
کولیبالی، بازیکن رنگین پوســت ناپولی در دیدار 
اخیــر این تیم با اینتر در لیگ فوتبــال ایتالیا را به 
عنوان ســوژه اولش برگزیــده و عکس کولیبالی را 
هــم به عنــوان تصویر نخســت خود چــاپ کرده 
اســت. به نوشــته ایل تمپــو، همــدردی تک تک 
مردان اینتر با کولیبالی، توهین کننــدگان را ناکام 

کرده است.

توافق مالی کی روش با کلمبیا
از چند ماه پیش تاکنون خبرهای مختلفی از مذاکره فدراسیون 
فوتبال کلمبیا با سرمربی تیم ملی ایران منتشر شده است. در 
همیــن رابطه، ســایت »directvsports« با اشــاره به مذاکرات 
چنــد ماهــه کــی روش با فدراســیون فوتبــال کلمبیا، اعــام کرد که کــی روش با 
فدراسیون کلمبیا به توافقات مالی هم رسیده و منتظر اتمام جام ملت هاست 
تا خبر حضور ســرمربی ایران در کلمبیا به صورت رســمی اعام شــود. در این 
خبر، ســوابق کی روش در تیم های مختلف از جمله پرتغال، آفریقای جنوبی، 
امارات و همچنین عملکرد خوب ایران در جام جهانی روســیه آورده شــده و از 

این مربی به عنوان سازنده نسل طایی فوتبال پرتغال یاد شده است.

10 واقعه عجیب سال از دید »مارکا«
نشــریه مارکای اســپانیا به مناســبت پایــان ســال 2018 از 10 اتفــاق عجیب جهان 
ورزش در ایــن ســال یــاد کرد و فینال پــر تاطم جام باشــگاه های امریکای جنوبی 
بین ریورپاته و بوکاجونیورز، تغییر سرمربی اسپانیا همزمان با شروع جام جهانی 
فوتبال، شریک شدن جرارد پیکه در برگزاری مسابقات تنیس جام دیویس و پنجم 

شدن مسی در انتخابات توپ طا را از جمله این حوادث برشمرد.

پورموسوی سرمربی تیم ملی فوتبال جوانان شد
ســیروس پورموســوی که ســابقه هدایت تیم های اســتقال خوزســتان و فواد 
این اســتان را دارد، روز گذشــته به عنوان سرمربی جدید تیم ملی جوانان ایران 
انتخاب شد. پورموسوی شهرت اولیه اش را به عنوان دستیار اول عبداه ویسی 
در فصل قهرمانی شگفت انگیز آبی های خوزستان در لیگ برتر به دست آورد 
و پــس از رفتن ویســی، جــای او را گرفت و در دو فصل اخیر در فواد خوزســتان 
هم به برخی موفقیت ها دســت یافت اما چنــدی پیش از هدایت این تیم کنار 

گذاشته و »ایلی استان« رومانیایی جانشین او شد.

بنا: خارج شدن جام تختی از سیستم رنکینگ خواسته ما بود
رقابت های انتخابی تیم های ملی کشــتی آزاد و فرنگی در ســالن شــهدای هفتم 
تیر تهران پنجشنبه و جمعه برگزار شد. محمد بنا در حاشیه این مسابقات گفت: 
»بسیاری از نفرات خوب ما در مرحله نخست انتخابی تیم ملی حضور ندارند. هر 
چند سطح کیفی این مسابقات زیاد باا نبود اما از شور و هیجان خوبی برخوردار 
بود و به غیر از نفرات اصلی، ســایر داشــته های ما همین کشــتی گیران هستند که 
در مرحله نخســت کشتی گرفتند.« سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی در خصوص 
خــارج شــدن رقابت های جــام جهان پهلوان تختی از سیســتم رنکینــگ اتحادیه 
جهانی، خاطرنشــان کرد:»این خواســته ما از سرپرســت فدراســیون کشتی بود تا 

بتوانیم از تعداد نفرات بیشتری در این تورنمنت استفاده کنیم.«

اخبـــــار

ملت های آسیاروز تا جام 
7

چشمی: عجیب است که برخی بخواهند 
تیم ملی نتیجه نگیرد

روزبه چشمی در حاشیه تمرین دیروز تیم ملی در جمع خبرنگاران، گفت: »تمرینات 
را بخوبی دنبال می کنیم تا در آخرین بازی دوستانه به مصاف قطر برویم. قطعاً تیم ما 
پتانسیل قهرمانی در جام ملت ها را دارد اما بدون شک راحت نیست. اگر راحت بود ما 
در این چند سال چند قهرمانی به دست می آوردیم.« مدافع تیم ملی به مصاحبه های 
انتقــادی از تیــم ملی که همچنان ادامه دارد، چنین واکنش نشــان داد:»این تیم ملی 
کشور ما است. برایمان نتیجه نگرفتن هیچ سودی ندارد اما از کسب نتیجه بازیکنان، 
کادر فنی، فدراســیون و همه فوتبال ایران ســود می برند. متأســفانه این اتفاقات فقط 
در کشــور ما رخ می دهد که همه فقــط انتقاد می کنند و برخی حرف از نتیجه نگرفتن 
می زننــد و این خیلی عجیب اســت.« احمد نوراللهی هم گفــت: »تمرینات خوبی را 
پشت سر می گذاریم. این هفته یک بازی با قطر داریم که امیدوارم بازی خوبی باشد و 
به هماهنگی بیشتری برسیم.« او افزود:»امیدوارم اتفاق خوبی برای مردم ایران بیفتد 
و بتوانیم دل مردم را شــاد کنیم. کار در مراحل بااتر از گروهی ســخت و دشــوار اســت 

که امیدوارم با اتحاد و همدلی که در تیم داریم قهرمان جام ملت های آسیا شوم.«

کی روش: برای رسیدن به رؤیای بزرگ باید بزرگ فکر کرد
کارلــوس کی روش، ســرمربی تیــم ملی بامداد پنجشــنبه پیامی منتشــر کرد و 
نوشــت: »جام ملت های 2019 و تمام ماجراجویی هایش از امروز )پنجشــنبه( 
با ثبت لیســت نهایی تیم ملی رســماً آغاز می شــود. چیزی که تا به امروز ما را 
نکشــته، تنها می تواند قوی تر و بهترمان کنــد! آخرین گفته ام را تقدیم می کنم 
تا از طرف هواداران تیم ملی قلب خود را بگشــایم. وقتی شــما وظایف بزرگی 
بر دوش دارید ولی در راســتای انجام مســئولیت های خود شکست می خورید، 
احترام و اعتبار خود را از دست می دهید. تنها پاسخ ما بی تفاوتی و نشان دادن 
بی اعتنایــی اســت. این مســائل نه تنهــا علیه اهــداف تیم ملی، بلکــه راجع به 
توقعــات و رؤیاهــای تیم ملی بــود. ما باید مثبت فکر کنیم و خــود را تبدیل به 
افــرادی با ایمان قوی کنیم. ما اگر می خواهیم به رؤیای بزرگ مان دســت پیدا 
کنیم، ابتدا باید بزرگ فکر کنیم. یک بار دیگر تشکر می کنم از تمامی آنهایی که 
درون و بیرون زمین به ما کمک کردند تا به این فرصت بی نظیر برای به چالش 
کشــیدن جام ملت های 2019 دســت یابیم. برای تک تک شما بهترین ها را در 

راستای موفقیت تان آرزو می کنم. همه برای تیم ملی. به امید آینده.«

 بازگشت آزمون به تمرینات گروهی 
ســردار آزمــون کــه در تمریــن چهارشــنبه مصــدوم شــد، در تمرینــات گروهی 
پنجشــنبه غایب بود اما به همراه علیرضا جهانبخش در تمرینات اختصاصی 
شرکت کرد. او که دو جلسه تمرین را از دست داده بود دیروز همراه سایرین به 
تمرین پرداخت. جهانبخش هم شــرایط بهتری پیدا کرده و روند بهبودی اش 
خوب پیش رفته اســت. جهانبخش در روزهای آتی هم زیر نظر بدنســاز و کادر 
پزشــکی تیم ملی برنامه هایش را دنبال و بعد از تست های نهایی در تمرینات 

گروهی شرکت خواهد کرد.

سورپرایز ویژه برای ملی پوشان
کی روش از مدت ها پیش برنامه ای برای سورپرایز بازیکنان در نظر گرفته بود. او 
با قراردادن عکس کودکی بازیکنان تیم ملی و عکس فعلی آنها در اتاق بازیکنان 
و قــرار دادن ایــن تصاویر روی تخت بازیکنان که در کنار آنها نوشــته ای هم چاپ 
شــده، همه بازیکنان را تحت تأثیر قرار داد. این اقدام کی روش در حالی صورت 
گرفته که جمع آوری تصاویر کودکی بازیکنان کار چندان راحتی نبود اما این اقدام 
انجام شــد تا بازیکنان به این شــکل توســط ســرمربی تیم ملی ســورپرایز شوند. 
بازیکنــان بعــد از اقدام کــی روش واکنش های مثبتی به این موضوع داشــته و از 

سرمربی تیم ملی تشکر کردند و این اقدام او را اتحاد ملی لقب دادند.

ایران قدبلندترین تیم، منتظری مسن ترین بازیکن
فاکس اسپورت در گزارشی اقدام به طبقه بندی تیم های حاضر در جام ملت های 
آسیا کرده است. بر اساس این گزارش، ایران با میانگین سنی 2۷.0۴ شانزدهمین 
تیم جوان جام اســت و پژمان منتظری 3۵ ســاله مسن ترین بازیکن ترکیب ایران 
اســت. ویتنــام همگروه ایــران با 23.13 ســال ســن جوان ترین تیم جــام و چین با 
28.۷۴ سال سن پیرترین تیم در این رقابت هاست. همچنین ایران با میانگین قد 
1.84، قدبلندترین  تیم جام ملت هاســت. این در حالی است که ویتنام، همگروه 

ایران با 1.۷5 سانتیمتر کوتاه قامت ترین تیم حاضر در جام ملت هاست.

اردوی تدارکاتی تیم ملی فوتبال بانوان برای حضور 
در مرحلــه دوم رقابت هــای المپیــک 2020 توکیــو 
دوشــنبه در مرکز ملــی فوتبال به پایان رســید. تیم 

ملی بانوان کشورمان آبان ماه سال جاری با پیروزی 
مقابل لبنان و تساوی با هنگ کنگ به عنوان تیم اول 
از مرحله نخســت رقابت ها صعود کرد و تاریخ ساز 

شد. ملی پوشــان بانو پس از صعود از مرحله 
نخســت می خواهنــد تاریخ ســازی را بــا 

صعودی دیگر تکمیل کنند. مرحله دوم مسابقات 
انتخابی المپیک فروردین ماه سال آینده با حضور 
12 تیــم )ایــران، چیــن تایپــه، هنگ کنــگ، هنــد، 
اندونزی، اردن، میانمار، نپال، فلسطین، فیلیپین، 
ویتنام و ازبکستان( برگزار می شود و ملی پوشان 

بانوی فوتبال در 3 ماه باقیمانده تا آغاز مسابقات، 
درخواستی معقول از فدراسیون فوتبال و مهدی تاج 
دارند. خبرنگار »ایران« با مریم آزمون، سرمربی تیم 
ملی، هاجر دباغی و سارا ظهرابی نیا دو بازیکن این 

تیم گفت وگویی انجام داده که در ادامه می آید.

پیشنیازهایتکمیلتاریخسازی
سرمربی و 2 بازیکن تیم ملی فوتبال بانوان در گفت وگو با »ایران« از شرایط صعود به المپیک صحبت کردند

ش
ورا

و ک
دو 

 جو
ون

سی
درا

ت ف
سای

گفت وگوی »ایران« با بهترین جودوکار وزن 81- کیلوگرم جهان در سال 2018

سعید مایی: قول می دهم در المپیک مدال بگیریم

 
جودوی ایران سال هاست شرایطی خوبی 
ندارد و در تورنمنت های مختلف دســت 
جودوکاران کشــورمان از مدال کوتاه مانده 
و تنهــا در مــواردی تــک ســتاره های ایران 
خوش درخشــیده اند. با ایــن حال به نظر 
می رســد روزهای خوبی در انتظار جودوی 
ایــران اســت. ســعید مایــی در رنکینــگ 
بــه  ســال 2018  در  جهانــی   فدراســیون 
عنوان بهترین جودوکار 81- کیلوگرم دنیا 
معرفی شــد. این ملی پوش در مسابقات 
جهانی 2018 جودو در باکو صاحب مدال 
طــای وزن 81- کیلوگــرم شــد و طلســم 
طــای  کســب  در  جــودوکاران  ســاله   15
مســابقات جهانــی را شکســت. مایی در 
بازی هــای آســیایی 2018 جاکارتــا هــم به 
مدال نقره دســت یافت تا شــرایط خوبی 
در این ســال میادی داشــته باشد. مایی 
در گفت وگویــی کــه بــا خبرنــگار »ایــران« 
داشــت، دربــاره شــرایط خــود و جــودوی 
ایران صحبت کــرد. او درباره انتخابش به 
عنوان بهترین جودوکار 81- کیلوگرم سال 
2018 گفت: »در این مدت عملکرد خیلی 
خوبی داشتم و امتیازهایی که در مسابقات 
جهانی، بازی های آسیایی، قهرمانی آسیا 

و تورنمنت های مختلف داشــت را کسب 
کردم و باعث شــد تا رتبه اول دنیا در سال 

2018 را به دست آورم.«
بــا تمام این اوصاف جــودوی ایران تاکنون 
در المپیــک صاحــب مدال نشــده. مایی 
دربــاره اینکه آیــا می تواند اولین مــدال آور 
جودو ایران در المپیک باشد، چنین پاسخ 
داد: »همه تاشــم را می کنــم تا این اتفاق 
خوب بیفتد. البته من اولین نفر نمی شوم. 
چون چند وزن جلوتر از من هستند و ان شاء 
اه آنها مدال می گیرنــد و من بعد از آنها 
بــه این مهم می رســم. من همــه مدال ها 
را دارم و فقــط مــدال المپیــک در ویتریــن 
مدال هایــم کــم اســت. تاشــم را می کنم 
بــا یــک برنامه ریزی درســت از ســال 2019 
بتوانم با بدنی سالم و بدون آسیب دیدگی 
در مسابقات حضور پیدا کنم و نتایج ازم را 
کسب کنم. هدف اصلی ما المپیک است.« 
وی درباره برنامه های پیش رو نیز توضیح 
داد: »برنامه مسابقات پیش رو هنوز کامًا 
مشخص نیست. چون فدراسیون جهانی، 
برنامــه تمــام مســابقات و تورنمنت ها در 
ســال 2019 را بــه فدراســیون اعام می کند 
و بعد هــم این برنامه ها در اختیــار ما قرار 
می گیرد.« محمد درخشان به خاطر قانون 
منــع به کارگیری بازنشســتگان از ریاســت 
فدراسیون کنار رفت و محمدرضا عمادی 

تا برگــزاری انتخابات به عنوان سرپرســت 
جایگزین او شــد. این قهرمان جودو درباره 
شــرایط فدراســیون پس از تغییــرات اخیر 
گفت: »مــن از اینکــه مدیری ماننــد آقای 
درخشان نتوانست به کار خود ادامه دهد، 
ناراحتــم. ایشــان ســوابق بســیار خوبی در 
جودو ایران داشت. ما در بازی های آسیایی، 
مسابقات جهانی و تورنمنت های مختلف 
مدال گرفتیم ولی حاا که آقای درخشان به 
خاطر قانون منع به کارگیری بازنشستگان 
کنار رفته است، من از وزارت ورزش و کمیته 
ملی المپیک تقاضا دارم که به فدراسیون 
جــودو کمک کننــد تا این مســیر خوبی که 
آغاز شــده بود، ادامه پیدا کند و فضا طوری 

نشود که مشکاتی به وجود بیاید و دود این 
مشکات به چشم ورزشکاران برود.«

مایی درباره اینکه چه کســانی را شایسته 
فدراســیون  ریاســت  پســت  در  حضــور 
می دانــد، چنیــن واکنشــی داشــت: »مــن 
دربــاره هیــچ شــخصی نظــر نمی دهم و 
امیــدوارم هر کســی کــه لیاقتــش را دارد و 
شایسته ریاست است و نه عاشق میز، بیاید 
و ســکاندار جــودو شــود. مدیــر جدید باید 
مسیری که ساخته شده را ادامه دهد. چون 
اگر بخواهیم تغییر مسیر بدهیم، مشکات 
دوبــاره به وجود می آید. من قول می دهم 
المپیــک، مــن و هم تیمی هایــم  کــه در 

بتوانیم مدال بگیریم. «

در حالــی که لیگ هــای اروپایــی و بواقع 
اکثر قریب به اتفاق مســابقات ورزشــی 
در ســطح جهــان بــه ســبب تعطیــات 
رکــود  حالــت  بــه  ژانویــه  و  کریســمس 
معمــول  طبــق  انگلیــس  در  درآمــده، 
برتــر  لیــگ  و  اســت  برعکــس  اوضــاع 
فوتبــال جزیره به طور فشــرده و بیشــتر 
اســت.  برگــزاری  حــال  در  همیشــه  از 
در همیــن راســتا، امشــب و فــردا شــب 

دیدارهــای هفتــه بیســتم ایــن لیگ که 
شــروعی بــر نیــم فصــل دوم اســت، به 
فاصلــه فقط ســه روز بعــد از اتمام نیم 
فصــل اول بــه حرکــت درمی آیــد و در 
حســاس ترین مســابقه هفتــه، دو تیــم 
نامــدار لیورپول و آرســنال از ســاعت 21 
شــنبه شــب در آنفیلــد روبــه روی هــم 
می ایســتند. ایــن رویارویی در شــرایطی 
صــورت می پذیرد که لیورپــول به عنوان 

تنها تیم بی شکست لیگ در پی پیروزی 
مقابــل  گذشــته اش  هفتــه  اواخــر   4-0
نیوکاســل، از تعقیب کننــدگان خــود در 
صــدر جــدول حداقــل 6 امتیــاز پیــش 
افتاده و آرســنال کــه در هفته نوزدهم با 
برایتون 1-1 مساوی کرد، اینک 13امتیاز 
از سرخ های آنفیلد کمتر دارد و شکست 
می توانــد  امشــب  دیــدار  در  احتمالــی 
پایانی بــر امیدهای قهرمانی تیم تحت 

هدایت اونای امه ری اســپانیایی باشــد. 
از ســوی دیگر، منچسترســیتی کــه تا دو 
هفته پیش بااتر از لیورپول صدرنشــین 
جدول بود، به دنبال ثبت دومین با خت 
لسترســیتی(  مقابــل   2-1( متوالــی اش 
حــاا ۷ امتیــاز از مــردان یورگــن کلــوپ 
آلمانی کمتر اندوخته و دیدار فردا شب 
این تیم در زمین ساوتهمپتون به همین 

سبب حساسیت بیشتری یافته است. 

حامد جیرودی
خبرنگار

آزمون: در گذشته صعود به المپیک رؤیا بود
مریم آزمون، سرمربی تیم ملی فوتبال بانوان گفت: »اولین اردوی آماده سازی تیم ملی بعد از صعود 
به مرحله دوم مسابقات انتخابی المپیک 2020 برگزار شد. با توجه به برنامه ریزی ای که داشتیم، تا قبل 
از اعزام به مسابقات 5 اردوی دیگر برگزار خواهیم کرد و 12 فروردین 98 برای برگزاری مرحله دوم به 
این مسابقات اعزام خواهیم شد.« او با اشاره به این موضوع که از 12 تیم حاضر در مرحله دوم مسابقات 
3 تیــم بــه المپیــک 2020 صعود خواهند کرد، افزود: »12 تیم به 3 گروه 4 تیمی تقســیم می شــوند و 
ســرگروه ها مجوز حضور در المپیک را دریافت خواهند کرد. لیگ بانوان آغاز شده و برنامه ریزی ما به 
گونه ای است که هم لیگ برگزار شود و هم اردوهای آماده سازی تیم ملی.« یکی از معضات اصلی 
تیم ملی عدم برگزاری بازی های تدارکاتی است. آزمون بیان داشت: »برای برگزاری بازی های تدارکاتی 
برنامه ریزی کردیم اما تاکنون این بازی ها قطعی نشــده. فدراســیون در حال رایزنی با چند تیم است. 
در سال های گذشته شرایط تیم بانوان متفاوت بود و صحبت در مورد صعود به المپیک تنها یک رؤیا 

محسوب می شد اما حاا شرایط بهتر از قبل است.«

دباغی: تاج هیچ قولی برای 
برگزاری دیدارهای دوستانه نداد

هاجر دباغــی، بازیکن تیم ملی فوتبــال بانوان گفت: 
»حدود 3 ماه برای آماده سازی فرصت داریم و در این 
مدت درگیر لیگ هم هستیم. خواسته ما از فدراسیون 
این بود که در فرصت باقیمانده بازی های دوستانه 
خوبــی بــرای مــا در نظــر بگیــرد تا محــک جدی 
بخوریم و به پیشــرفت مان کمک شــود. کادر فنی 
درخصوص این موضوع با رئیس فدراسیون 
صحبت کــرده و امیــدوارم این موضوع 
عملی شــود. مهدی تاج هیچ قولی 
برای برگزاری دیدارهای دوستانه 
نــداد و فقــط ایــن را می دانیــم 
کــه در بهمن مــاه اردوهــای ما 
بــه صــورت مســتمر پیگیــری 
خواهــد شــد.« مهاجــم تیــم 
ملی بانــوان دلیل صعود تیم 
ملی به مرحله دوم مسابقات 
را این گونه بیان کرد: »با برگزاری 
اردوهــای مســتمر توانســتیم به 
مرحلــه بعــدی صعــود کنیــم. 
دوم  مرحلــه  بــه  صعودمــان 
مســابقات نتیجه تــاش زیاد 
بــود.  فنــی  کادر  و  بازیکنــان 
مشــکل اصلی مــا برگــزاری 
بازی های تدارکاتی اســت و 
اگــر این اتفاق نیفتد، شــاید 
مانعــی بــرای ادامــه تاریــخ 

سازی مان شود.«

 ظهرابی نیا: حضور در لیگ 
اذیت مان می کند       

ســارا ظهرابی نیــا، یکی دیگــر از ملی پوشــان فوتبال 
بانــوان گفــت: »اولین اردوی ما به خوبی برگزار شــد 
و امیدوارم این اردوها تداوم داشــته باشد. تنها مانع 
مان برای آماده ســازی مسابقات لیگ است. حضور 
در لیگ اذیت مان می کند و باعث می شود بازیکنان 
خسته شوند.« او با اشاره به اینکه همیشه مقابل کره 

شــمالی و کره جنوبی شکســت می خوردیم، بیان 
داشــت: »در این دوره این دو تیم مســتقیم 

بــاا می آینــد و ما شــانس خوبــی برای 
المپیکی شدن داریم. تمام فکرمان 

این است همان گونه که تاریخ ساز 
شــدیم و به مرحله دوم مسابقات 
صعود کردیم از این مرحله هم به 

ســامت گذر کنیم. هدف ما تکمیل 
تاریخ سازی است.«

تدارکاتــی  بازی هــای  برگــزاری  عــدم 
تیم هــای  معمــواً  می شــود  باعــث 

مســابقات  در  خوبــی  آغــاز  ملی مــان 
رســمی نداشــته باشــند امــا تیــم بانوان 
موفق شــد اولین بازی مرحله نخست را 

با برد پرگل 8 بر صفر مقابل لبنان به پایان 
برساند.  او در خصوص دلیل عدم برگزاری 
»مســئوان  گفــت:  تدارکاتــی  بازی هــای 

فدراسیون یک بار می گویند هیچ تیمی حاضر 
نیســت به ایــران بیاید و یــک بار می گوینــد با این 

اوضاع اقتصادی کشــور مــا نمی توانیم بــرای بازی 
تدارکاتی به کشور دیگری برویم.«

محمد محمدی سدهی
خبرنگار

مصاف حساس مردان کلوپ و امه ری در آنفیلد
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امام سجاد علیه السام :

اَلَقــوُل الَحَســُن ُيثِرى المــاَل وَ ُينِمى الِرزَق و 
َُينِسُئ ِفى اَأَجِل َو ُيَحِبُب إَلى ااهِل َو ُيدِخُل 

الَجَنَة؛
گفتــار نيــك، ثــروت را زيــاد و روزى را فراوان مــى  كند، مــرگ را به تأخير 
مى  اندازد، )انسان را( محبوب خانواده مى  كند و به بهشت وارد مى  نمايد.
امالی)صدوق( ص2 - خصال ص317، ح100
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هانی انصاری

كــه  بــرای هنرمنــدی  از دســت دادن »دســت« 
آفريدگاری و خاقيت هنری اش بواســطه همين 
دست حاصل مى شود، بى گمان، ضايعه ای است 
جبران ناپذير. با آنکه غده های بزرگ و دردناک ســرطانى روی دســت 
راستش، امانش را بريده و امکان كار كردن را از او گرفته بود- و از آنجا كه 
وسواسش نيز اجازه نمى داد عروسک گردانى را به ديگری واگذارد- به 
هزار زحمت و مرارت، دســت چپ را به كار گرفت و عروســک محبوب 
»كاه قرمــزی« را در ماه هــای آخــر عمــر بــا دســت چپ گردانــد. دنيا 
فنــى زاده )26 آبــان 1346 - 8 دی 1395(، فرزند بازيگر فقيد و تکخال 
تئاتر و ســينمای ايران، پرويز فنى زاده، حدود دو دهه عروســک گردانى 
كــرد تا اينکه دو ســال پيــش در چنين روزی دســت ها را مقابل بيماری 
ســرطان باا برد و تســليم شــد. او نخســتين بار در ســال 64 بود كه در 

برنامه ای عروســکى با نام »چتر با آواز باران« برای تلويزيون عروســک 
گردانــى و آوازخوانــى كرد و توان باای خود را نشــان داد. همين بود كه 
راه برايــش بــاز شــد و بعدتــر در گروه كــودک و نوجوان در آثــاری چون 
»زاغچه كنجکاو« و »گربه آوازه خوان« عروسک گردانى كرد و در ادامه 
با كارهای متعدد تا آخرين روزهای عمرش دست از اين كار برنداشت. 
وی كــه قبــل از كاه  قرمزی با ايرج طهماســب و حميد جبلى چند كار 
عروســکى انجام داده و با كار يکديگر بخوبى آشــنا بودنــد اما با برنامه 
صندوق پســت و ورود كاه  قرمزی به آن بود كه به شــهرت رسيد. كاه 
قرمزی كه اصًا قرار نبود در اين برنامه ماندگار شــود اما ماندگار شــد و 
بدل به مشــهورترين و مســتمرترين كار وی شد هرچند بهرام بيضايى 
در ميانه راه از او خواست تا به سينما بيايد و نقشى را كه بيضايى درنظر 
داشت، بازی كند، اما دنيا هم به بيضايى و هم به ديگر كارگردان هايى 

كه خواستار ايفای نقش او در سينما بودند، هميشه همين يک جواب را 
داشت: »پدرم دوست نداشت دخترش بازيگر شود.«

2 سال از تنهایی عروسک ها گذشت

شبکه 2 تلويزيون برنامه ای به نام »خوش 
و بش« با بازی سحر ولد بيگى و نيما فاح 
پخش مى كند كه ديروز تصويری از آن در 
شبکه های مجازی حسابى سر و صدا برپا 
كرد. عکســى از ايــن دو بازيگــر در همين 
برنامه با اين زيرنويس:»آقای نيما فاح 
و خانم ســحر ولدبيگــى در دنيای واقعى 
زن و شــوهر هســتند.« در واقع اين زيرنويــس هنگامى كه اين 
دو بازيگر روی صحنه هســتند روی تصوير قرار مى گيرد تا اگر 
احتمااً و اتفاقاً دست شان بهم خورد كسى اعتراض نکند. اين 
تصوير و اين زيرنويس باعث شد بسياری از كاربران شبکه های 
اجتماعــى بــا انتشــارش دربــاره اش بنويســند. نوشــته هايى 
مثــل:»در بخشــى از يک برنامــه نيما فاح و ســحر ولدبيگى 
دســت همديگــه رو مى گيــرن و كارگــردان بــرای خدشــه دار 

احساســات  نشــدن 
زيرنويــس  برخــى، 
مى كنه كــه اين دو در 
دنيــای واقعــى زن و 
شوهر هستند. خدايا 
شــکرت اين مشــکل 
و بحــران هــم حــل 

شد.«

زن و شوهر در دنیای واقعی!

زیرنویس روز

شهروند 
مجــازی
یگانه خدامی

هفته نوشت های شهروندی یک عضو شورای شهر

 آغاز زمستان و بیم و امیدهایش
هفته نوشــت  ســومين 
دربــاره هفتــه نخســت 
دی ماه اســت. گــزارش 
كميته تحقيق و تفحص 
مؤسســه همشــهری به 
صحــن شــورا ارائــه و به 
اتفــاق آرا مــورد تأييد و 
تصويــب قــرار گرفــت. 
اين نخســتين تحقيق و 
تفحص تاريخ شوراهای 
شــهری و روستايى كشور اســت و برابر با قانون 
قــوه قضائيه خــارج از نوبت بايد به مــوارد آن 
رســيدگى كند. ايــن روش و ابزارهای تحقيق  و 
تفحص يکى از مهم ترين ابزارهای روشنگری 
و رســيدگى بــه خطاهــا و قانون گريزی هــا در 
بزرگ ترين سازمان عمومى كشور)شهرداری( 
اســت و اميــد دارم گام آغازيــن برای بررســى 
حوزه های كاری شــهری، شركت ها، سازمان ها 
باشــد.  شــهرداری ها  گوناگــون  ســطح های  و 
هنگامــى كــه اين طــرح را به شــورا پيشــنهاد و 
در صحــن ارائه كردم در برابــر به كارگيری اين 
بــود  ناخرســندی هايى  و  مقاومت هــا  روش 

ولــى خوشــبختانه فرآينــد در مجموعه شــورا 
به ســرانجام رســيد. دی مــاه با گذراندن شــب 

چله)شب يلدا( آغاز شد. 
چهل روز پيش كه همکاران كميته اجتماعى 
گرمخانه های تهران را سركشى و ارزيابى كردند 
روشــن شــد برخى مركزها نابســامان هســتند 
نيســت!  مددســرايى  منطقه هــا  برخــى  در  و 
و بــرای زنــان بى ســر پناه در تهــران تنهــا يــک 
مركز با وضعيت نه چندان مناســب در گوشــه 
پرت تهــران وجــود دارد. از ابــزار تذكر كتبى در 
صحن بهــره گرفتم و به شــهرداران منطقه ها 
و مديــران خدمــات اجتماعى تذكــردادم بايد 
در يــک هفته با بررســى وضعيت بــرای بهبود 
زيرســاخت های مددســراها كار مؤثــری انجام 
دهند. پس از چندين نشســت ويژه با پيگيری، 
دقت و تمركز دكتر محمدی مدير ســازمان به 
برپايــى دومين مركز گرمخانه ای ويــژه زنان در 
منطقه 12 تهــران، محدوده مركــزی و نزديک 
بــه منطقــه هرنــدی انجاميــد. در شــب های 
ســرد تهران دســت كم 1۵۰ تخت جديد آماده 
پذيرش زنان بى ســر پناه و در خطر اســت و اين 
حاصل كار مؤثر شــهردار  و مديــران منطقه 12 

و ســازمان خدمات اجتماعى شهرداری تهران 
بــود. بــا تأســف از اينکه از ســوی دســتگاه های 
مســئول بــا خدمــات اطاع رســانى اجتماعى 
رســانه ملــى و خدمات درمــان بى ســرپناهان 
هــم تجــاری و پولى رفتار مى شــود بايــد تأكيد 
كرد برای آگاهى مردم صداوســيما اينبار نبايد 
تقاضای پول كند و چنين اطاع رسانى را نبايد 
آگهى تجاری به شــماربياورد و برای اينکه مركز 
گرمخانه فراگير باشد وزارت بهداشت و درمان 
بايــد بــه مســئوليتش دربرابــر بى خانمان ها و 
آسيب ديدگان پايبندباشــد و هزينه های گزاف 
از  را  اورژانــس  خدمــات  و  نکنــد  درخواســت 
ايــن افــراد دريغ نکنــد. هفته دوم زمســتانى با 
بارش بــاران آغــاز شــده، انتخابات شــوراياری  
نامعلوم اســت. هنوز چرايــى و وضعيت افراد 
معرفى شده از سوی شهردار برای هيأت مديره 
مؤسســه همشهری روشن نيســت و وضعيت 
مؤسسه همشهری كه نماد رسانه شهری نوين 
ايران بوده، چندان بســامان به نظر نمى رســد. 
ســرمايه ها و ارزش های اين ابررسانه شهری را 
نبايد دســت كم گرفت، اميد كه تدبير شايسته  

اخبار هفته آينده باشد.

یــــاد عضو شورای شهر تهران اعام کرد خانه نیما یوشیج 
به دلیل قیمت باا قابل خریدن نیست نــــگاره

هفته نوشت

الهام فخاری
عضو شورای شهر 
تهران


