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ضرورت مذاکره ایران و طالبان 
حضور جمهوری اســامی ایران در افغانستان پس از 
فروپاشــی گروه طالبان در سال 1380 و قدرت گرفتن 
اتحاد شــمال در افغانســتان بتدریج پررنگ شد. این 
حضور از یک سو به واسطه آسیب هایی بود که از سوی 
طالبــان به کشــورمان وارد شــده بــود و از ســوی دیگر 
حضــور امریکایی هــا در منطقــه و متمرکز کــردن نیرو 
و اســتقرار پایگاه های نظامی شــان بویژه در نقاطی از 
مرزهای مشــترک افغانستان با ایران شرایط جدیدی 
را همزمان با تحوات منطقه به وجود آورد که حضور 
جدی تر ایران در افغانســتان را ضــروری می کرد. این 
در حالی اســت که یکی از مهم ترین وجوه حضور و نفوذ جمهوری اسامی 
در افغانستان، امنیتی بوده است. وجود مرزهای طوانی مشترک میان دو 
کشــور و تســلط  و فعالیت طالبان در دو ســوم خاک افغانستان، جمهوری 
اســامی را بر آن داشته تا بکوشــد طالبان را در مرزهای خودش مهار کند. 
از این رو مقام های ایران برای پرهیز از رویارویی نظامی با این گروه که یک 
گروه غیر رســمی و معارض بوده و با هدف تثبیت و ایمن ســازی مرزهای 
خــود، ناگزیــر بوده طالبان را رصــد کرده و حتی به ضرورت پــای مذاکره با 
آنها بنشــیند. مذاکراتی که اخیراً دبیر شــورای عالی امنیت ملی کشــورمان 

در خاک افغانستان از انجام آنها خبر داد.
 اما نکته حائز اهمیت تر این است که ایران یکی از بازیگران اصلی منطقه 
اســت و اگر در نقطه کانونی معادات صلح افغانســتان ننشــیند و در یک 
موقعیت غیررســمی و حاشــیه ای قرار گیرد، نمی توان چشــم اندازی برای 
صلــح در افغانســتان متصــور بــود. ایــران و افغانســتان عاوه بــر مرزهای 
مشــترک، از دیــن و زبان مشــترک هــم بهره مندنــد و ایــران در زمینه های 
اقتصادی و فرهنگی ســرمایه گذاری های زیادی را در این کشور انجام داده 

است. چنانکه در امحای فقرزدایی و سازندگی نقش زیادی داشته است.
حاا با چنین پیشــینه ای اگر جمهوری اســامی در فرآینــد مذاکرات صلح 
با حضور طالبان و ســایر کشورها از جمله امریکایی ها نقشی نداشته باشند 
و امریکایی هــا بخواهنــد تمام نتایــج این مذاکرات را به نــام خود مصادره 
کننــد، طبیعــی اســت که کشــورمان نیــز از طریق مذاکــره دوجانبــه با گروه 
طالبــان بــه دنبال دســتیابی به خواســته های خــود خواهد بود. بــه عبارت 
دیگــر معاهــده صلحی با طالبان پایــدار خواهد بود که ایــران یکی از ارکان 
اصلــی آن باشــد.  یکــی از مهمترین دایل آن به این مســأله بــاز می گردد 
کــه طالبان در موقعیــت کنونی، تعارض آشــتی ناپذیری بــا امریکایی ها و 
حتــی بیشــتر از آن با دولــت مرکزی دارد و از آنجایی که ایــران و طالبان در 
امریکا ستیزی وجه مشترک دارند، گروه طالبان بی تمایل نیست که ایران 
پــای میــز مذاکره باشــد. این در حالی اســت که داعش به عنــوان یک گروه 
تروریســتی به دنبال ســرزمین می گردد و اگر طالبان دنبال معاهده باشــد 
و بخواهد در مذاکرات به نتیجه برســد مســأله بعدی اش این اســت که با 
داعــش چه خواهد کــرد؟ از این رو به دولت مرکزی فشــار وارد می کند و با 
ناامن نگه داشــتن افغانستان دنبال معاهده صلحی است که در آن سهم 

قابل توجهی داشته باشد.
مجمــوع ایــن عوامل نشــان می دهــد فرآیند مذاکــرات صلح افغانســتان 
یــک کاف ســردرگم اســت  کــه ایــران می توانــد بیشــترین نقــش را در آن 
داشــته باشــد نه کشــورهایی که حضــور نظامــی و برتری اقتصــادی دارند. 
اینک امریکا، پاکســتان، روسیه، عربســتان و چین از جمله بازیگران حاضر 
در فرآیند مذاکرات افغانســتان هســتند که در کنار جمهوری اســامی یک 
پازل را تشکیل می دهند و چنانچه از نقش مؤثر ایران در افغانستان غافل 
شــوند نمی توان چشــم انداز روشنی را برای صلح افغانســتان متصور بود. 
نکته حائز اهمیت آن است که گروه طالبان یک گروه ایه ایه است؛ اینکه 
ایران با کدام گروه از طالبان وارد مذاکره شــده است، اهمیت بسیاری دارد 
کــه قطعاً دولتمردان ایران  با شناســایی دقیق ایــن جریان ها، به مذاکراتی 

سازنده با آنها روی آورده اند.
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رئیس جمهوری با جانباز ارمنی دیدار کرد

تبریک روحانی به مسیحیان ایران و سران کشورهای جهان

رئیس جمهوری در پیام های جداگانه ای، آغاز ســال 2019 میادی را به هموطنان 
مســیحی و ســران کشــورهای جهان تبریک گفت. به گزارش ایرنا، حجت ااسام 
حســن روحانی در پیام خود به هموطنان مسیحی، ابراز امیدواری کرد که در سال 
جدید شــاهد گســترش صلح، عدالت و ریشــه کنی هرگونــه بداخاقی و تبعیض 
برای آحاد مردم جهان باشیم. رئیس جمهوری در پیام های جداگانه ای به سران 
کشورهای جهان نیز ابراز امیدواری کرد سال جدید میادی، سالی همراه با صلح 
و آرامش برای تمامی انسان ها باشد و با تاش مشترک، شاهد گسترش روزافزون 

رفاه و آرامش در جهان باشیم. 
رئیس  جمهوری همچنین در ایام میاد خجســته پیامبر رحمت و ســعادت حضرت 
عیســی مســیح)ع( و آغاز ســال 2019 میادی، در فضایی صمیمی با »هاســو کشیش 
دانیلیــان« جانبــاز ارمنی و خانــواده وی دیــدار و گفت وگو کرد. روحانی در ایــن دیدار از 
تاش ها و ایثارگری خانواده های جانبازان انقاب اسامی و دفاع مقدس قدردانی کرد. 

تداوم طرح تحول سامت با ۳۲ درصد رشد بودجه
حمید پوراصغری رئیس امور ســامت و رفاه اجتماعی ســازمان برنامه و بودجه 
گفت: طرح تحول سامت با شفاف سازی اعتبارات مربوطه از طریق ایجاد ردیف 
اعتباری مشــخص از محل هدفمندی یارانه ها با اعتباری به مبلغ ۴9000 میلیارد 

ریال ادامه می یابد که 32 درصد نسبت به سال 139۷ رشد دارد.
او در گفت و گــو بــا مهر با تشــریح مهم ترین محورها و جهــت گیری های اعتبارات 
هزینه ای بخش ســامت در ایحه بودجه سال 98 کل کشور گفت: منابع عمومی 
دانشــگاه های علــوم پزشــکی در بخش بهداشــت و درمــان در ایحه ســال 1398 

نسبت به مصوب سال 139۷بالغ بر 21 درصد رشد کرده است.
www.ion.ir و www.iran-newspaper.com ببینید و بخوانیدایران عصر را در  

روزنامه »ایران عصر«  
گامی تازه  در 

اطاع رسانی مجازی 

درباره آب
رئیس جمهوری روز گذشته در جمع وزیر، معاونان و مدیران وزارت 
نیرو نکاتی را درباره الزام حفاظت از منابع آب کشور و سازگاری با کم 
آبی عنوان و به مسئوان گوشزد کرد که مبنای اداره منابع آبی را باید 
بر پایه ادامه خشکســالی گذاشت. آقای روحانی با تأکید بر ضرورت 
تأمین آب و برق، برای امنیت و آرامش خاطر مردم مهم ترین قدم 
را هــم به حداقل رســاندن هدر رفت منابع آبی و برقی دانســت. در 

راستای دستور رئیس جمهوری نکاتی را مطرح می کنم:
1- با توجه به تحوات اخیر، ایران از نظر جغرافیایی در محدوده ای 
قرار دارد که آینده آن دارای دمای بیشتر و بارش کمتر خواهد بود 
)c ْ 1.5 گرم شــدن تاکنون و کاهش منابــع تجدیدپذیر آب ایران از 

130 میلیارد متر مکعب به حدود 90 میلیارد متر مکعب در سال(
2- برای بقای اکولوژی ایران از آب های تجدید پذیر باید در ابتدا سهم طبیعت را کنار 

گذارد. )حداکثر برداشت از منابع طبیعی آب 40 تا 60 درصد(
3- راهبرد اصلی برای آب ایران »سازگاری با تغییر اقلیم و آینده خشک تر« است.

4- برای شرب با توجه به ارقام فعلی مصرف آب )حدود 220 لیتر به ازای هر نفر در 
روز( در ایران تا 50 درصد راهکارهای صرفه جویی وجود دارد.

5- برای مصارف کشاورزی باید ارزش تولیدات کشاورزی به ازای هر متر مکعب آب 
مصرفی معیار قرار گیرد.

این عدد از رقم حدود آب یک کیلوگرم بر مترمکعب محصول کشاورزی به دو برابر و بیشتر 
افزایش یابد. آن هم با محصوات با ارزش )مثًا تولید کیوی به جای هندوانه برای صادرات(

6- برای مصارف صنعتی ارزش تولید به ازای هر متر مکعب آب مصرفی اهمیت 
دارد. در بخش خدمات و توریسم ارزش اقتصادی به بیش از 200 دار هم به ازای هر 

متر مکعب آب مصرفی می رسد.
۷- آب اضافی مورد نیاز برای توســعه بر اســاس هزینه واقعی از منابع آب غیر قابل 

تجدید پذیر با اولویت های زیر صورت گیرد:
الف- ابتدا فرآیند تکنولوژی هایی که آب مصرفی از منابع تجدید پذیر را کاهش می دهد.

ب- بازچرخانی فاضاب های شهری
ج- بازچرخانی فاضاب های صنعتی در داخل کارخانه

د- شیرین کردن آب شور برای مصارف در فاصله نزدیک )سواحل( که هزینه حمل 
زیاد نداشته باشد.

در آخر ازم است که اشاره ای به این سخن رئیس جمهوری در مورد بارورسازی ابرها 
کنم. »این گونه مطالب که با باروری ابرها مشکل حل می شود، در سال های 43 و 44 
و رژیم شاهنشــاهی مطرح شــد و این از نمونه تفکرات شــاهانه بود که با بارور کردن 
مشــکل آب حل می شــود و حتماً این موضوع راه حل اساسی نیست.« باروری ابرها 
و استفاده از آب های ژرف فعًا در مرحله مطالعات است و توجیه اقتصادی ندارد. 

معتقدم با هزینه های به مراتب کمتر می توان راهکارهای بهتر به کار برد.
مسئوان باید با توجه به این مسائل پیش از آن که دیر شود، یک برنامه ریزی صحیح 
انجام دهند و اجرای آن را با جدیت دنبال کنند. در این مسیر مصرف کنندگان اعم از 

بخش های خانگی، کشاورزی و صنعت را نیز با خود همراه سازند.

 با نامزدی وارن، رقابت ریاست جمهوری ۲0۲0 امریکا آغاز شد
 الیزابت وارن، سناتور دموکرات چپ گرا، روز گذشته به طور رسمی اعام کرد در انتخابات 
ریاســت جمهوری 2020 امریکا شرکت خواهد کرد. به گزارش سی ان ان، وارن طی پیامی 
ویدیویی با عنوان »طبقه متوسط رو به نابودی« به حامیان خود خبر داد که از سمت حزب 
دموکرات در مبارزات انتخاباتی شــرکت خواهد کرد تا با دونالد ترامپ، رئیس جمهوری 
کنونــی امریــکا، وارد گــود رقابــت شــود.  او که به دلیــل انتقادهایش از شــرکت ها و منابع 
اقتصادی عظیم در میان چپ ها طرفداران زیادی دارد، باید اول در انتخابات درون حزبی 
دموکرات ها شــرکت کند و در صورت پیروزی، کمپین ریاســت جمهوری خود را آغاز کند. 
وارن در این پیام تصویری گفت: »فساد، دموکراسی ما را مسموم کرده است. در حالی که 
شرکت های بیمه پوشش زندگی بیماران را نمی پذیرند، بانک های بزرگ در حال چپاول 
مشتریان خود هستند و شرکت های بزرگ نفتی سیاره مان را به نابودی کشانده اند، چشم 
سیاستمداران ما به جای دیگری دوخته شده است. من به طور رسمی وارد میدان نامزدی 

ریاست جمهوری می شوم تا در راستای حقوق مردم و تقویت دموکراسی قدمی بردارم.«
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سردار سلیمانی و  محسن رضایی در تلویزیون رهبر معظم انقاب در دیدار دبیرکل جهاد اسامی فلسطین:بررسی سواحل جنوب در سفر معاون اول و 4 وزیر

کربای4 فریب نبود
فریب شد

 تلنگر سیاستگذار 
به مکران

 پیروزی نهایی ملت فلسطین 
محقق خواهد شد

صدا و سیما واجب و حرام را اشتباه می گیرد 
و بیان عملکردهای دولت را مکروه می داند

تیتر اول
گـروه ســـیاسی

در روزهایــی کــه اعتراض هــای نماینــدگان 
برخــی اســتان ها بــر ســر مســأله آب بحث 
دیــروز  جمهــوری  رئیــس  شــده،  برانگیــز 
میهمــان وزیــر و مدیــران ارشــد  وزارت نیــرو شــد و از ضــرورت 
مدیریــت صحیح در حوزه آب ســخن گفت. روحانی در ســخنان 
خــود نگاه واقــع بینانه ای به این مهم داشــت چنان که تأکید کرد 
مبنــای اداره منابع آبی را باید بر پایه ادامه خشکســالی گذاشــت 
و بــر ایــن اســاس مدیریــت صحیــح مصــرف آن را و در حقیقت 
ســازگاری بــا این وضعیت را مد نظر داشــت. او البتــه گریزی هم 
بــه برخــی راهکارها از جملــه پیشــنهاد بارورکردن ابرهــا زد که از 
زمان رژیم گذشــته هــم مد نظر بوده ولی به تعبیــر او این راهکار 
»شــاهانه« عملی نشــده و نیســت. رئیس جمهوری در این دیدار 
البته اقدامات دولت های یازدهم و دوازدهم در تأمین برق و آب 

کشــور را بی نظیر توصیف کرد و از رسانه ها خواست تا در فرهنگ 
ســازی بــرای مدیریت درســت منابــع آبی کمک کننــد. در همین 
چارچــوب بــود کــه از صداو ســیما هم گایه کــرد و بــا رد این ادعا 
که تنها دســتاورد دولت اعتدال برجام بوده اســت گفت که گویی 
این رســانه بیــان عملکردهای دولــت را مکروه می داند. گذشــته 
از ســخنان رئیــس جمهوری، حضــور وی در جمع مدیران ارشــد 
وزارت نیرو هم قابل تأمل اســت و به نظر می رســد این حضورها 
تبدیل به یک سنت در دولت می شود. اینکه در دیدارهای رو دررو 
و بدون واسطه مشــکات و راهکارهای پیشنهادی و سیاست های 
اتخاذ شــده بین رئیس دولت و مدیران ارشد تبادل نظر می شود. 
پیــش از ایــن در تاریخ های  19 آذر و 14 آبــان  رئیس جمهوری در 

وزارتخانه هــای راه و شهرســازی و 
صفحه 2 را بخوانیداقتصاد حاضر شده بود.

حراست از آب
گزارش »ایران« از  حال و هوای 

خرید به مناسبت  سال نو میادی

  بازار کریسمس 
  در تسخیر

 محصوات چینی

روایتی از مسابقات دو ومیدانی پرشین؛ 
نان آوران کوچک، قهرمانان بزرگ

 آنها دویدن را 
خوب بلدند

اعام مقصران حادثه 
اتوبوس دانشگاه

با اباغ بخشنامه حمایت از کسب 
و کارهای مجازی صورت می گیرد 

دولت به دنبال جلوگیری 
از فیلترینگ استارتاپ
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 تا لبه مرز 
انتقاد می کنم

  گفت وگوی  احمد طالبی نژاد  با کمال تبریزی   
درباره آخرین فیلم  این کارگردان

- چاره ای جز بازتر 
کردن فضا نداریم
- مارموز علیه 
احمدی نژاد است
- مخاطب علیه 
خودش هم می خندد
- پاسخ های کهنه به 
درد امروز ما نمی خورد

 متن ویدوئویی این گفت وگو را 
در ایران آناین ببینید

 بازار اجاره 
کارت های بازرگانی

مذاکره نماینده طالبان 
با عراقچی در تهران

 »ایران« در گفت و گو با کارشناسان 
و فعاان اقتصادی بررسی کرد

 سخنگوی وزارت خارجه 
خبر داد

 ابتکار: اگر ۱۳ سال 
 برای »ازدواج« خوب است
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پیام تبریک رئیس جمهوری به آیت اه آملی اریجانی
رئیــس  جمهــوری در پیامی انتصاب آیــت اه آملی اریجانی از ســوی رهبر 
معظم انقاب به ســمت »ریاســت مجمع تشخیص مصلحت نظام« و نیز 

عضویت فقهای شورای نگهبان را تبریک گفت.
متــن پیام تبریک حجت ااســام والمســلمین دکتر حســن روحانــی به این 

شرح است:
بسم اه الرحمن الرحیم

آیت اه جناب آقای آملی اریجانی )دامت برکاته(
با سام و تحیت

با گرامیداشــت یاد و خاطره رؤسا و هدایت گران پیشین مجمع تشخیص 
مصلحت نظام که صادقانه و عالمانه رســالت خطیر خود را در پیشــبرد 
انتصــاب  دادنــد؛  انجــام  نهــاد  ایــن  راهبــردی  سیاســت های  و  اهــداف 
جناب عالــی از ســوی رهبــر معظــم انقــاب به ســمت »ریاســت مجمع 
تشــخیص مصلحت نظام« و نیــز عضویت فقهای شــورای نگهبان را که 
نشــان از اعتماد معظم له به توانمندی های ارزشــمند جناب عالی است، 

صمیمانه تبریک می گویم.
در آغــاز فصــل نویــن این نهــاد سرنوشت ســاز کــه یــادگار رهبــر دوراندیش 
انقــاب اســامی حضرت امام خمینــی)ره( در اهتمام بــه مصلحت نظام، 
حل مشــکات جامعه و پایداری اصل مهم حاکمیت نظام اســامی اســت؛ 
امیــدوارم بــا حضــور مؤثــر و حســن تدبیرتــان و همدلــی و همــکاری دیگــر 
مســئولین، بیــش از پیــش شــاهد رفع ســریع معضــات نظــام از طریق آن 
مجمــع و اقدامــات اثربخش آن در جهت رفع شــبهات معانــدان در زمینه 
حکومت اسامی و کارآمدی و کارآیی جمهوری اسامی ایران و تأمین پایدار 

منافع ملی باشیم.
توفیق روزافزون شما را از درگاه خداوند متعال مسألت دارم.

آغاز سال جدید 
میادی را به تمام 
هموطنان مسیحی 

تبریک می گوییم

صفحات 11 و 12

روحانی دولت و ملت را به جلوگیری از هدر رفت منابع آبی فراخوان داد



حضــرت آیــت اه خامنــه ای رهبــر معظم 
)دوشــنبه(  دیــروز  صبــح  اســامی  انقــاب 
در دیــدار آقــای زیــاد الَنخالــه دبیــرکل جهــاد 
اســامی فلسطین و هیأت همراه تأکید کردند: 
فلسطین با قدرت خواهد ماند و به لطف الهی 
در آینــده نه چنــدان دور، پیــروزی نهایی ملت 

فلسطین محقق خواهد شد.
به گزارش پایگاه اطاع رسانی مقام معظم 
رهبری، رهبر معظم انقاب اســامی با اشــاره 
بــه یــک معادلــه روشــن در قضیــه فلســطین 
گفتنــد: براســاس ایــن معادلــه اگــر مقاومــت 
کنیــد پیــروز خواهید بــود و اگر مقاومــت نکنید 
پیــروزی نخواهید داشــت امــا به فضــل الهی، 
مردم فلسطین در مبارزه با رژیم صهیونیستی 

تاکنون مقاومت کرده و پیروز بوده اند.
پیــروزی  افزودنــد:  اســامی  انقــاب  رهبــر 
مردم فلســطین در ســال های اخیر، به معنای 
توانایی تشکیل حکومت در تل آویو نبوده است 
کــه البتــه این موضــوع نیز بــه فضل پــروردگار 
محقــق خواهد شــد، بلکــه پیــروزی اصلی این 
بوده است که رژیم صهیونیستی که ارتش های 
عربی نتوانستند آن را شکست دهند، به وسیله 
مــردم فلســطین و گروه هــای مقاومــت به زانو 
درآمد و بــه اذن الهی پیروزی هــای بزرگ تری 

نیز خواهید داشت.
خاطرنشــان  خامنــه ای  آیــت اه  حضــرت 
کردند: رژیم صهیونیستی که در دو جنگ قبلی با 
گروه های مقاومت، در برهه ای بعــد از ۲۲ روز و در 
برهــه ای دیگر بعد از ۸ روز درخواســت آتش بس 
کرد، در آخرین درگیری، بعد از ۴۸ ساعت خواستار 
آتش بس شــد و این، یعنی به زانو درآمدن رژیم 

غاصب صهیونیستی.
را  اتفاقــات  ایــن  اســامی،  انقــاب  رهبــر 
بســیار مهــم و از الطــاف الهــی برشــمردند و 

تأکیــد کردند: علت پیروزی های مســتمر ملت 
و  ایســتادگی  اخیــر،  ســال های  در  فلســطین 
مقاومــت بــوده اســت. در آینده و تــا زمانی که 
مقاومت وجود داشــته باشد، روند افول و زوال 

رژیم صهیونیستی ادامه خواهد داشت.
حضــرت آیــت اه خامنــه ای بــا اشــاره بــه 
فشــارهای سنگین جبهه اســتکبار به جمهوری 
اســامی ایران گفتند: این فشارها هرگز موجب 
نخواهــد شــد تــا مــا از وظیفــه الهــی، دینــی و 
عقانی خود در حمایت از فلســطین منصرف 
شــویم.رهبر انقاب اســامی در بخش دیگری 
از سخنان خود با تمجید از مقاومت و مبارزات 
جهاد اســامی فلســطین، شــفای هرچه زودتر 
آقــای دکتــر رمضــان عبــداه دبیــرکل ســابق 
جهــاد اســامی را از خداونــد متعــال مســألت 

کردند.
در ایــن دیــدار آقــای زیــاد الَنخالــه دبیرکل 

ارائــه  ضمــن  نیــز  فلســطین  اســامی  جهــاد 
گزارشــی از آخرین تحوات فلســطین اشغالی 
گروه هــای  بــاای  آمادگی هــای  و  توانایی هــا  و 
مقاومــت گفــت: مــردم غــزه بــا وجــود همــه 
فشــارها، در مقابــل رژیم صهیونیســتی و طرح 
موســوم بــه »معاملــه قــرن« ایســتاده اند کــه 
هفتگــی  تظاهــرات  اســتمرار  آن  بــارز  نمونــه 

»جمعه بازگشت« است.
وی همچنیــن بــه پیــروزی اخیــر مقاومــت 
اسامی فلسطین در مقابل رژیم صهیونیستی 
و درخواســت این رژیم بــرای آتش بس بعد از 
۴۸ ســاعت، اشاره کرد و افزود: امروز توانایی ها 
و قــدرت مقاومــت اســامی فلســطین بیش از 
هــر زمان دیگر اســت، به گونه ای کــه اگر جنگی 
رخ دهد، تل آویو و همه شــهرها و شــهرک های 
رژیم صهیونیســتی در تیررس هزاران موشــک 

مقاومت قرار خواهند داشت.
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درنـــگ

 پیروزی نهایی ملت فلسطین محقق خواهد شد
رهبر معظم انقاب اسامی در دیدار دبیرکل جهاد اسامی فلسطین:

ساجده عرب سرخی/ در روزهایی که داغ کربای ۴ برای 
هموطنان مــان تــازه شــده و زخم هــای کهنه ســر 
بــاز کرده اند، بزرگی دیگــر از دوران دفاع مقدس 
در حالــی کــه از مهجوریــت خــود و همرزمانــش 
و  شــده  قلبــی  حملــه  دچــار  بــود،  گایه منــد 
از  ضرغامــی  تیمســار  نــام  درگذشــت.مطمئناً 
فرماندهان دوران دفاع مقدس که در آزادسازی 
خرمشــهر نقــش پررنگــی داشــت، را هــم ماننــد 
گوشــمان  بــه  جنــگ  داوران  از  دیگــر  بســیاری 

نخــورده اســت. آنــان که رفتنــد جنگیدنــد و پس 
از دفــاع جانانــه از وطن بــه کنج خانه هــای خود 
بازگشــتند و زندگی عادی شان را از سر گرفتند. نه 
نان دفاع شــان را خوردند و نه نام رزمندگی  شــان 
را.»انتظار میهمان نوازی نداریم اما انتظار داریم 
که به ســراغ مان بیاییــد، احوال مان را بپرســید یا 
در اتاق تــان باز باشــد مــا به دیدن تــان بیاییم. ما 
فرامــوش شــدگان عرصه دفــاع هســتیم.« اینها 
جمــات تیمســار داریــوش ضرغامــی، فرمانــده 

تکاوران نیروی دریایی، در زیر پل خرمشهر بود.
آیــا همــه آنــان کــه رأی حضــور در مجلــس و 
شــوراها و ... را از همین مــردم و رزمندگان دارند، 
خــود را مخاطــب ایــن جمــات می دانند؟ شــما 
هم امروز درد در اســتخوان تان پیچید که ۳۰ سال 
فرصــت قدردانــی بــود و فراموش کــرده بودیم و 
حاا دیگر دیر شــده اســت؟ شــما هم به این فکر 
افتاده ایــد تــا دیگــر داوران حافــظ وطن مــان را 
از دســت نداده ایــم به دیدارشــان برویــم و پیگیر 

باشــیم تــا مســئوان درهــای اتاق شــان را به روی 
ایــن بــزرگان بــاز کنند؟خبر کوتاه و ســاده بــود اما 
داغــی را تــازه کــرد کــه قــرار نیســت کهنــه شــود: 
»تیمســار داریوش ضرغامی از فرماندهان دوران 
دفــاع مقدس کــه در آزادســازی خرمشــهر نقش 
پررنگــی داشــت، حیــن ســخنرانی در جمع کهنه 
ســربازان دفاع مقدس و در حالی که از بی مهری 
مســئوان گایه می کرد، دچار حمله قلبی شــد و 

در بیمارستان درگذشت.«

شهادت در مهجوریت

رئیس جمهــوری مهم تریــن راهکار مســأله آب 
در ایــران را مدیریــت مصــرف دانســت و بــا بــه 
کاربــردن تعبیــر »راهکار شــاهانه« بــرای باروری 
ابرهــا، آن را ناکافــی بــرای حل ریشــه ای مســأله 
آب در ایران قلمداد کرد. حجت ااســام حســن 
روحانــی که صبح دیروز در جمــع وزیر، معاونان 
و مدیران وزارت نیرو ســخن می گفــت، اقدامات 
دولــت در تأمیــن آب و بــرق کشــور را بــی نظیــر 
توصیف و درعین حال از صدا و ســیما انتقاد کرد 
کــه گویی بیان عملکردها و دســتاوردهای مثبت 
دولــت را امری مکروه می داند.بــه گزارش پایگاه 
اطاع رسانی ریاست جمهوری، روحانی با تأکید 
بــر ضــرورت تأمیــن آب و بــرق، بــرای امنیــت و 
آرامــش خاطر مردم اظهار کرد: مصرف صحیح 
و اســراف نکردن آب، عمل صالح و بد و بی رویه 
مصــرف کــردن آب و برق، مصــداق عمل منکر 
اســت و رســانه ها در زمینه مصــرف صحیح آب 
و برق باید فرهنگ ســازی کننــد.وی با بیان اینکه 
مبنــای اداره منابع آبی کشــور را باید بر پایه ادامه 
خشکسالی گذاشت، مهم ترین قدم در این مسیر 
را به حداقل رساندن هدر رفت منابع آبی و برقی 
دانست و افزود: در سال 97 ممکن بود مشکات 
بزرگــی در زمینــه آب و برق برای کشــور به وجود 
آید، در دوران وزارت مهندس چیت چیان به من 
اعام کرد که اگر یکسری از اقدامات انجام نشود، 
در تابســتان مجبوریــم آب تهــران را جیره بنــدی 
کنیم، امــا دولت اقدامات ســریعی اتخاذ کرد که 
اتصال آب سد ماملو یکی از همین فعالیت های 

دولت بود.
رئیــس جمهــوری ادامــه داد: در فصل تابســتان 
مشــکل تأمین آب و برق را داریــم که باید بر این 
اســاس و اینکه کشور در منطقه خشک قرار دارد، 

مبنای کار را در ادامه خشکسالی قرار دهیم.
وی بــا بیان اینکه حل مشــکل آب با بــارور کردن 
ابرهــا، راه حل اساســی نیســت؛ آب هــای موجود 
باید به درستی مدیریت شود، اظهار کرد: اینگونه 
مطالب که با باروری ابرها مشــکل حل می شود، 
رژیــم شاهنشــاهی  در  و  و 44  در ســال های 4۳ 
مطرح شد و این از نمونه تفکرات شاهانه بود که با 
بارور کردن ابرها مشکل آب حل می شود و حتماً 

این موضوع راه حل اساسی نیست.

رئیــس جمهــوری بــا تأکیــد بــر اینکــه آب را باید 
درســت حراســت کنیم، گفت: هدر رفت شــبکه 
انتقال آب از سد کرج و سدهای مختلف به تهران 
در حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد اعام شده است که آن 
مقدار هدر رفت بسیار مهم است و تمام تاش ها 
بــرای صرفه جویی مربوط به ثابت شــدن همین 

مقدار هدر رفت از شبکه انتقال آب است.
روحانــی با اشــاره به اینکه تلفات و هــدر رفت در 
بخــش بــرق از 15 درصــد بــه کمتــر از 11 درصــد 
رســیده اســت، اظهار کرد: همه میزان آبــی که از 
دریا برای شــیرین کردن باید انجام شــود، شامل 
یــک درصد اســت در حالی که اگر از آب درســت 
حراســت کنیم، بــه جای یک درصد تــا 1۰ درصد 

سود می بریم.
رئیــس جمهــوری اقــدام دوم در زمینــه توجه به 
صنعــت آب و بــرق را مســأله مصــرف بی رویــه 
یــا درســت  مصــرف نکــردن توصیــف کــرد و بــه 
خاطــره ای از امــام خمینی)ره( که با ســه مشــت 
آب وضو می گرفتند اشاره کرد و گفت: این همان 
عمل صالح است اما برخی هنگام وضو، وسواس 
و شک به خرج می دهند و شیر آب را تا پنج دقیقه 
نیــز بــاز می گذارند.رئیــس جمهوری بــا تأکید بر 
اینکه باید مردم را با کمک تبلیغات صدا و سیما 
و رســانه بــرای چگونگی درســت مصــرف کردن 
دعــوت کنیم، گفــت: هنگامی که برای جلســاتی 
خدمت مقــام معظم رهبری حاضر می شــویم 
و از اتاقــی به اتاق دیگر جابجا می شــویم، ایشــان 
بافاصلــه برق اتاق را خاموش می کنند و ما باید 
به کار درست عادت کنیم.وی خاطرنشان کرد: هر 
چند ممکن است سال آینده نیز دچار مشکاتی 
در آب و برق کشور باشیم، اما با برنامه ریزی خوب 
می توانیــم از مشــکات عبور کنیــم در عین حال 
ســال آبی کشور که از پایان شــهریور آغاز می شود 
بارش ها نیز خوب بوده که امیدواریم ادامه داشته 

باشد.
خــود،  ســخنان  از  دیگــری  بخــش  در  روحانــی 
همکاری بخش های مختلف وزارت نیرو با بخش 
کشــاورزی را حائز اهمیت دانست و تصریح کرد: 
ایــن مهم اســت کــه آب مصرفی کشــاورزی چه 
میزان باشد و محاســبه کنیم که برای تولید میوه 
چه میــزان آب و برق مصرف شــده و تولید میوه 

به چــه قیمتی تمام شــده اســت. همچنین باید 
بررسی کنیم که کشت میوه، سبزی و صیفی جات 
در داخل کشــور به صرفه تر است یا باید به کشت 
فراسرزمینی روی بیاوریم و در دیگر کشورها زمین 
اجاره کرده و محصواتی که نیاز به آب زیاد دارند 
را در آن کشورها که منابع آبی بهتری دارند، تولید 
کنیم که این اثرات بســیار خوبی می تواند برای ما 
به دنبال داشــته باشــد.رئیس جمهوری با اشاره 
به اینکه در ســفر به تایلند نخست وزیر این کشور 
پیشنهاد کشت برنج از ســوی ایران در زمین های 
کشــاورزی این کشــور را ارائه کرد، گفت: در تایلند 
زمین های کشت برنج ساانه ۳ تا 4 نوبت کشت 
می شود و باید محاسبه کنیم که آیا کشت برنج در 
داخل کشور به نفع ما هست یا باید آن را به کشت 
فرا سرزمینی تبدیل کنیم.روحانی با تأکید بر اینکه 
باید کشاورز را به کشت محصولی تشویق کنیم که 
در ازای زحمتی که برای آن می کشــد، در آمد هم 
داشته باشــد و برای او به صرفه باشد، اظهارکرد: 
اگر بتوانیم ســاانه 1۰ تا ۲۰ درصد در مصرف آب 
کشــاورزی صرفه جویی داشــته باشــیم، تأثیرات 
بسیار خوبی خواهد داشت و می تواند کار چند سد 

را برای ما انجام دهد.
وی همچنیــن با بیان اینکه ایجاد یک ســد گاهی 
اوقات آثار اقلیمی بدی به همراه دارد و منجر به 
خشک شدن برخی دریاچه ها و تااب ها می شود 
و مســائلی را ایجــاد می کنــد، خاطــر نشــان کرد: 
اقــدام دولت در احیای دریاچه ارومیه 14 میلیون 
جمعیت ایران را نجات داد و اگر روند سابق ادامه 
پیدا می کرد، دریاچه ارومیه خشک می شد و گرد 
و خاک حاصل از آن، کشــاورزی را در این مناطق 
از بیــن می بــرد و زندگــی مــردم را دچار مشــکل 

می کرد.
روحانــی بــا بیــان اینکــه برخــی اقدامــات دولت 
یازدهــم را تنها دربرجام خاصه می کنند، گفت: 
برجــام یکــی از خیــرات دولت یازدهم اســت که 
حســنه آن مــداوم بــوده و بــرای همیشــه باقــی 
می ماند و مانند کار خیری اســت کــه پایان ندارد 

اما نباید آن را تنها اقدام دولت یازدهم دانست.
رئیــس جمهــور طــرح تحــول نظــام ســامت، 
احیــای دریاچــه ارومیه، آب رســانی، برق رســانی 
و گازرســانی به روســتاها و اینکه حدود 6 میلیون 

جمعیــت روســتایی در دولــت یازدهــم و اوایــل 
دولت دوازدهم از آب سالم آشامیدنی برخوردار 
شدند را از دیگر اقدامات دولت یازدهم برشمرد و 
ادامه داد: اینکه در پارس جنوبی امروز همسان با 
دیگر کشورها از ذخایر گازی جنوب کشور استفاده 
می کنیم و نیز اینکه در طــــــــــول 5 سال توانستیم 
۲ هزار کیلومتر راه آهن ایجاد کنیم که این به اندازه 
بیش از ۲۰ درصد کل راه آهنی اســت که در کشــور 
احداث شــده اســت، از دیگــر اقدامــات دولت به 

شمار می رود.
روحانی اظهــار کرد: دلیل اینکــه اقدامات دولت 
بیان و بازگو نمی شــود این است که رسانه ها آنها 
را عنــوان نمی کننــد و صدا و ســیمای کشــور بین 
مکــروه، واجــب، مســتحب و حــرام گاهــی دچار 
مشــکل می شــود و تصــور می کنــد کــه تعریــف 
از دولــت، مکــروه اســت در حالــی که ایــن اقدام 
مســتحب یا واجب است.رئیس جمهوری تأکید 
کرد: باید واقعیت ها را برای مردم توضیح بدهیم 

که چه اقداماتی انجام شده است.
رئیس جمهوری ادامه داد: در ســال های گذشــته 
هنگامــی که در زمســتان نیــاز بــه واردات گاز پیدا 
کردیــم، یکــی از کشــورها قیمــت گاز را 9 برابــر 
افزایش داد و ما چون مجبور بودیم، قیمت آن را 
پرداخت می کردیــم، اما با تاش هایی که در این 
دولت انجام گرفت، سال گذشته زمانی که همان 
کشــور گاز را بــه روی مــا قطع کرد، هیــچ اعتنایی 
نکردیــم و خود آنهــا به دنبال ایــن بودند که چرا 
برای وصل شــدن گاز اقدامی نمی کنیم و این اثر 
خودکفایی و خوداتکایی است.وی گفت: هنگامی 
کــه مــا روی پــای خــود می ایســتیم، هیچ کــس 
نمی توانــد به ما زور بگویــد. ما تصور می کنیم که 
فقــط آمریکا زورگویــی می کند، امــا حقیقت این 

است که اگر نیازمند شویم، حتی کشورهای فقیر و 
کشوری که برای آن فداکاری هم کرده ایم، شروع 

به زورگویی می کند.
روحانی تأکید کرد: احتیاج و نیاز گاهی یک قدرت 
بزرگ را در هم می شکند و این نشان می دهد که 

ما باید روی پای خود بایسیتم.
رئیــس جمهــوری افــزود: امــروز بــه گفتــه وزیــر 
جهــاد کشــاورزی برخی از بذرها از خارج از کشــور 
وارد می شــود و دلیل آن این اســت که استفاده از 
ایــن بذرهــا می تواند تولید محصول را تــا ۳ برابر 
افزایش دهد اما برخی بدون اینکه با مسائل آشنا 
باشــند، فقط عنــوان می کنند که چه نیــازی دارد 
کــه بذر را از خارج وارد کنیم.وی با اشــاره به اینکه 
امروز در بخش برق به دنبال توسعه دیپلماسی 
برق هستیم، گفت: این اقدام بسیار بزرگی است 
که می توانیم برق را به دیگر کشورها و همسایگان 
صــادر کنیــم و اینکه بتوانیــم برق را بــا منطقه و 
دیگر کشــورها تبادل کنیــم و بتوانیــم براحتی به 
شبکه های بزرگ آسیا و اروپا وصل شویم نیز حائز 

اهمیت است.
روحانــی با بیان اینکه هیچ دولتــی در بخش آب 
به انــدازه دولــت یازدهــم ســرمایه گذاری نکرده 
اســت و بااتریــن بودجــه در ایــن بخــش انجــام 
شــده اســت، افزود: در بخش برق هــم در دولت 
یازدهم سرمایه  گذاری بسیار خوبی صورت گرفت 
بــه گونــه ای که بیــش از 9 هــزار مــگاوات افزایش 
ظرفیــت در تولیــد بــرق داشــته ایم و از 7۰ هــزار 
مــگاوات بــه بیــش از ۸۰ هــزار مــگاوات ظرفیت 
نصب شده رسیده است و تا آخر سال هم 1۲ هزار 
مــگاوات به آن اضافه خواهد شــد و عــاوه بر آن 
بــا کاهش تلفات و هدررفت بــرق ۲5۰۰ مگاوات 

دیگر هم به آن افزوده خواهد شد.

روحانی، دولت و ملت را به جلوگیری از هدررفت منابع آبی فراخواند 

حراست از آب
صدا و سیما بیان عملکردهای دولت را مکروه می داند

پاسخگویی وجه مثبت ماجرای توئیت رضایی
نفــس حضور محســن رضایــی، دبیر مجمع تشــخیص 
مصلحت نظام و فرمانده ســابق ســپاه پاســداران در قاب 
تلویزیــون، اصــًا موضــوع عجیبی نیســت؛ چــه وی بارها 
و بارهــا هم به واســطه نقشــش در دوران جنــگ تحمیلی و 
هم به واســطه مســئولیتش در دبیرخانه مجمع تشــخیص 
در  جمهــوری  ریاســت  انتخابــات  کاندیداتــوری  البتــه  و  نظــام  مصلحــت 
برنامه های ویژه و غیر ویژه تلویزیون حضور داشــته است. هر چند دیروز بعد 
از آنکه برنامه »حاا خورشــید« با حضور محســن رضایی روی آنتن رفت تا 
او به حواشــی درباره توئیت معروفش درباره کربای 4 توضیح دهد، شماری 
این پرســش را مطــرح کردند که چــرا برای دیگرانــی که حرف هایشــان »بد« 
برداشــت شــده، چنین امکان و مجالی فراهم نیســت، اما موضــوع مهم تر 
ارتباط زنده و مســتقیم با ســردار قاســم ســلیمانی فرمانده ســپاه قدس بود. 
شخصیتی که به واسطه احترازش از فضای رســانه ای، کار یافتن چند تصویر 
از وی را نیز دشــوار کرده اســت و هر خــط و خبری از وی با همــان چند عکس 
تکراری همراه می شــود. اما دیروز وی روی خط زنده برنامه »حاا خورشــید« 
آمد تا هم از فرمانده ســابقش دلجویی کند و از حجم شــماتت ها بکاهد؛ هم 
آنچه در کربای 4 گذشت را روایت کند و در نهایت بر حجم عظیم محتوای 
تولید شده درباره توئیت محسن رضایی و کربای 4، نقطه پایان بگذارد. این 
حضــور و پاســخگویی در کنار توضیحات محســن رضایی به اعتقاد بســیاری 
نقطه مبارک ماجرای فریب و کربای 4 بود و نشان داد فضای امروز رسانه ای، 
با فضای ســنتی گذشــته بســیار متفاوت اســت. امروز فضای مجازی با تمام 
محاســن و معایبش، به تنه اصلی نظام های اطاع رسانی تبدیل شده است 
که بســیار بی پروا  و بی محابا تر و گاه بی رحم و غیــر منصف تر به نقد حرف ها 
و تصمیم ها می نشــیند.اگرچه نمی توان چشــم خود را بر حجم محتواهایی 
بســت که از ســر هیجان و قلیان احساســات تولید می شــود یــا مطالبی که از 
اطاعــات و مطالعات تهی اســت، اما در عین حال نمی تــوان فضای برابری 
که برای همــه حاضران و مســئوان و ذیربطان یک موضوع فراهم اســت را 
نادیده گرفت. اتفاقاً در ماجرای توئیت های محسن رضایی، سرخط بسیاری 
از توئیت ها، توئیت هایی بود که حاضران و ناظران عملیات یادشــده نوشته 
بودنــد. هر چه بود دیروز، فضای مجازی یک بار دیگر قدرت و مقتضیات خود 

را به رخ افرادی کشید که می کوشند این توپ پر از باد را زیر آب نگه دارند.     

دورخیز مجلس برای نظارت بر دانشگاه آزاد
بخشــی از نماینــدگان مجلــس بــرای ایجــاد تغییر در 
اساسنامه دانشــگاه آزاد دورخیز کرده اند؛ این نمایندگان 
معتقدند باید قانونی وضع شــود که از این پس مسئوان 
دانشگاه آزاد مستقیماً پاسخگوی مجلس باشند و امکان نظارت دستگاه ها 
بر این نهاد بیشــتر شــود. دور خیز این نماینده ها برای چنین کاری اما هنوز 
تبدیل به یک طرح مشــخص نشده اســت. تا دیروز آنچه که بود محدود به 
برخــی حرف و حدیث ها درباره لزوم این کار می شــد، کاری که البته بخش 
دیگــری از مجلســی ها هم موافقتی بــا آن ندارند و معتقدنــد قانون فعلی 

آنقدرها هم بد نیست.
بحث تغییر در سازوکار نظارتی دانشگاه آزاد و قانون اداره این مجموعه 
را اول بار هفته قبل بهرام پارسایی مطرح کرد. حاا اما نمایندگان دیگری از 
کمیسیون آموزش و تحقیقات می گویند که این موضوع جدی تر شده و شاید 
تبدیل به یک طرح شــود. یکشــنبه قرار بود مســئوان دانشگاه آزاد میهمان 
این کمیســیون باشند و درباره مسائل پیش آمده در واحد علوم و تحقیقات 
تهران توضیح بدهند. این جلســه اما برگزار نشد و به امروز سه شنبه موکول 
گشــت. فاطمه ســعیدی، عضو کمیســیون آموزش و تحقیقــات مجلس به 
»ایــران« می گوید: عده زیادی از نمایندگان به این نتیجه رســیده اند که باید 
در اساســنامه ایــن مجموعــه و قوانین نظــارت بر آن اصاحــات و تغییرات 
جــدی ایجاد شــود امــا اینکه این تغییرات چه باشــند هنوز مــورد بحث قرار 
نگرفته اســت. او می گوید بحث ها در این خصوص هنــوز در قدم های اول و 
تشکیل جمعی از نمایندگان است که معتقدند دانشگاه آزاد نیازمند چنین 
تغییراتــی می باشــد. بــه گفته ســعیدی موافقان ایــن کار معتقدنــد که باید 
در یــک فضای غیر سیاســی و با مشــارکت همــه جریان ها ایــن کار کلید زده 
شــود تا موضوع وارد دعواها و اختافات سیاسی نشود. با این وجود محمود 
صادقی، دیگر عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات می گوید چنین تغییراتی 
کار ساده ای نیست و قطعاً مقاومت هایی در مقابل آن انجام خواهد شد. او 
معتقد است از لحاظ قانونی نیز به این دلیل که دانشگاه آزاد بخش عمومی 
محســوب می شــود و نه دولتی اســت و نه خصوصی، موضــوع چنین قانون 
نویسی را قدری پیچیده می کند. با این حال این نماینده تهران می گوید: در 
این فکر هستیم طرحی را بنویسیم که هم نظارت بر دانشگاه آزاد را مستمر 
کنــد و هم منجر به شــفافیت نهادی در این مجموعه شــود. بنا به گفته این 
نماینــده مجلــس تقویــت نظارت بر ایــن مجموعه بدون تقویت شــفافیت 
نمی تواند راهگشــای مشکات دانشگاه آزاد باشد. نگرانی صادقی هم البته 
از سیاســی شدن این موضوع است. او می گوید: »همیشه طیف های سیاسی 
به دانشــگاه آزاد نگاه سیاســی دارند و موافقت و مخالفت آنها بســته به این 
است که مدیریت آن نهاد در دست چه جریانی است. این نگاه هم در میان 

اصولگرایان وجود دارد و هم در میان دوستان ما در طیف اصاحات.«
نشــانه های صحــت ادعــای صادقــی دربــاره سیاســی بــودن نگاه هــا به 
دانشگاه آزاد را می شود در موضع گیری اصولگرایان در رابطه با قانونگذاری 
مجلــس بــرای افزایــش نظــارت بــر ایــن نهــاد دیــد. در حالــی که تــا اینجا 
اصاح طلبان از لزوم این کار ســخن گفته اند، طیف مقابل می گویند چنین 
نیــازی در حال حاضــر وجود ندارد. ســیدجواد ســاداتی نژاد، عضو مخالف 
دولت در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس نماینده ای است که اعتقاد 
دارد چنیــن طرحــی دارای زمینه سیاســی اســت. او معتقد اســت ســازوکار 
نظارتــی دانشــگاه آزاد تا امــروز هم کامًا مدون و منطقــی بوده و در همین 
چارچوب این دانشگاه چند دهه فعالیت کرده است. ساداتی نژاد می گوید: 
»نمی شــود و نبایــد برای یک اتفاق که ممکن اســت در هــر جایی رخ دهد، 
ما بیاییم و کل یک قانون را تغییر دهیم. این اتفاق یک اســتثنا در دانشگاه 
آزاد بــود و البتــه در هر وقتی هم که مجلس می خواســته امــکان نظارت بر 
این دانشگاه را با استفاده از ابزارهای مختلف مثل تحقیق و تفحص داشته 
اســت.« وی تأکید می کند: »دانشــگاه آزاد مؤسســه غیرانتفاعی است و این 
مؤسسات قانون نظارت خود را دارند و این طور نیست که نظارتی روی آنها 
نباشد. ما در اینجا نقص قانون نداریم که بگوییم نیاز به تغییر قانون است. 
مثل ماجرای مدرســه غیرانتفاعی زاهدان؛ آیا با یک آتش ســوزی می شود 
گفــت که باید کل قانون این مدارس تغییر کنند؟« علیرضا ســلیمی، دیگر 
عضــو کمیســیون آمــوزش و تحقیقات اعتقادی مانند ســاداتی نــژاد دارد و 
می گوید: »زیر ســؤال بردن کل ســاز و کار قانونی با یک اتفاق در واقع ســوء 
استفاده از آن اتفاق است و یک طوری به نظر می رسد که گویا برخی منتظر 
چنیــن حادثه ای بودنــد تا اقدامی را که می خواهند انجام دهند. حال آن که 
با همین قانون موجود هم امکان نظارت بسیار جدی و وسیعی بر دانشگاه 

آزاد وجود دارد.«
در ایــن فضــای دوگانه به نظر می رســد همچنــان بحث دانشــگاه آزاد در 
مجلس یک بحث سیاســی باشــد، علــی رغم اینکه موافقــان تغییر و اصاح 
قانون این مجموعه می گویند باید از این سیاسی کاری ها پرهیز شود. با این فضا 
اینکه آیا تاش منتقدان دانشــگاه آزاد برای اصاح قانون به جایی می رســد و 
مختصات طرح آنها چه خواهد بود یک مســأله اســت و اینکه این تاش ها با 

چه حجمی از زد و خوردهای سیاسی انجام خواهد شد، بحثی دیگر.

گزارش

انتصاب جوان ترین امام جمعه تهران
با حکم رهبری انقاب صورت گرفت؛

نمــاز جمعه این هفتــه تهران به امامت 
امام جمعه جدید برگزار خواهد شــد. ستاد 
نماز جمعه تهران اعام کرد حجت ااسام 
طــرف  از  حاج علی اکبــری«  »محمدجــواد 
رهبر معظم انقاب بــه عنوان امام جمعه 
موقــت تهران منصوب شــد و نمــاز جمعه 
این هفته تهران هم به امامت او در مصای 

امام خمینی )ره( اقامه خواهد شد.
حجت ااســام   حاج علی اکبری، متولد 
1۳۴۳ در شهرستان دماوند است که پس از 
طی تحصیات مقدماتی، بــا رتبه عالی در 
مقاطع کارشناســی و کارشناسی ارشد رشته 
فقه و حقوق اسامی از مدرسه عالی شهید 

مطهری فارغ التحصیل شد. 
او ضمــن آشــنایی بــا زبان هــای عربــی 
از تجربــه  ســال های طوانــی  انگلیســی،  و 
بهره منــد  دانشــگاه  و  حــوزه  در  تدریــس 
در  متعــدد  تبلیغــی  ســفرهای  بــا  و  بــوده 
بــا  آشــنایی  مجــال  خارجــی،  کشــورهای 
فرهنــگ ســایر ملــل را هــم داشــته اســت. 
محمدجــواد  حجت ااسام  والمســلمین 
حاج علی اکبری در ســال 7۳ یعنی در سن 
۳۰ ســالگی بــه  امامــت جمعه شهرســتان 
دماونــد منصوب شــد و به  فاصلــه  کوتاهی 
امــام جمعــه نمونــه شــناخته شــد و مورد 

قدردانی قرار گرفت. 
او ســپس در ســال 79 از ســوی رهبــری 
انقــاب، به عنوان جوان ترین عضو شــورای 
سیاســت گذاری ائمه جمعه کشور منصوب 
شد و به مدت 17 سال تجربه حضور در این 

جایگاه را داشته است. 
معاونــت  ســابقه  کــه  علی اکبــری 
رئیس جمهــوری در امــور جوانــان و رئیس 
ســازمان ملــی جوانــان در دوران محمــود 

احمــدی  نژاد را در کارنامه دارد، در دی ماه 
پارســال با حکم رهبری انقاب به ریاســت 
شورای سیاستگذاری ائمه جمعه منصوب 

و جانشین سیدرضا تقوی شد.
انتخــاب علی اکبــری، دومین انتخاب از 
ســوی رهبری انقاب طی یک سال گذشته 
به ســمت امام جمعه موقت تهران است. 
حجت ااســام حســن ابـــــــوترابی روحانی 
65 ســاله  کــه  پیشــتر نایب رئیــس مجلس 
شورای اســامی در دوره های هفتم، هشتم 
و نهــم بــود، بهمــن مــاه پارســال بــا حکم 
رهبــری انقــاب بــه عنــوان امــام جمعــه 

موقت تهران منصوب شد. 
در آن روزهــا ایــن انتصاب نــه تنها فقط 
به لحاظ جوان بودن او مورد اســتقبال قرار 
گرفت، بلکه مشی اعتدالی ابوترابی بود که 
رضایت بسیاری از چهره  های سیاسی را به 

این انتصاب جلب کرد. 
حال نیز با گذشــت نزدیک به یک سال 
از ایــن انتصــاب، حــاج علــی اکبــری هــم 
بــه لیســت 5 نفــره امامان جمعــه موقت 
جوانگرایــی  تــا  می شــود  اضافــه  تهــران 
رهبــری انقاب بــار دیگر مــورد توجه قرار 

بگیرد. 
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انهدام شبکه مفسدان اقتصادی ارز دولتی
وزارت اطاعــات در اطاعیــه ای از انهــدام شــبکه مفســدان 
اقتصادی ارز دولتی خبر داد. به گزارش ایرنا ، ســربازان گمنام 
امام زمان )عج( در اســتان کردســتان با هوشــیاری و اقدامات 
بهنگام، پیچیده و گســترده اطاعاتی شبکه ای از مفسدان اقتصادی و سوء استفاده 
کننــدگان ارز دولتــی را شناســایی، منهــدم و ۱۱ نفــر از عناصــر اصلی آن را دســتگیر 
کردنــد. در ایــن اطاعیــه آمده:در شــرایط حســاس اقتصــادی و لــزوم برنامه ریزی 
دقیــق در اســتفاده از ذخایــر ارزی، این شــبکه معــادل ۴ هزار و ۷۰۰ میلیــارد تومان 
ارز دولتــی را بــه بهانــه واردات کااهای ضروری مردم از کشــور خــارج و در برخی از 
کشــورها سرمایه گذاری کرده اند که با هوشیاری ســربازان گمنام امام زمان )عج( در 
دام افتادند. این شبکه ارز مورد اشاره را با استفاده از کارت های بازرگانی شرکت های 
صوری و با جعل پیش فاکتور برای ثبت سفارش واردات کااهای ضروری و همچنین 
با پرداخت رشوه از بانک های مختلف دریافت کرده است و با عدم انجام تعهدات 
ارزی و اســتفاده از ترفندهــای مختلــف، مانع از اجرای اقدامــات قانونی بانک ها در 
پیگیری اعتبارات ارزی شدند. همچنین در این اطاعیه آمده است: وزارت اطاعات 
به عموم مردم شــریف ایران توصیه می کند موارد سوء استفاده مالی بویژه درحوزه 
ارز دولتی را از طریق تلفن ۱۱۳ به ادارات کل اطاعات استان خود اطاع دهند تا با 

اقدام بموقع از گسترش آثار سوء اقدامات مجرمانه جلوگیری شود.

آیت اه آملی اریجانی در جلسه دیروز 
مســئوان عالی قضایی با گرامیداشــت 
سالروز حماسه ۹ دی، جریان فتنه سال 
۸۸ و حوادث بعد از انتخابات ریاســت 
جمهــوری آن ســال بویــژه نهــم دی را 
متضمــن پیام هــا و عبرت های فــراوان 
دانســت و تصریــح کــرد: این حــوادث، 
صرفــاً جنبه تاریخی ندارد بلکه باید آن 
را در یک بســتر مستمر و دائمی تحلیل 
کــرد. جریان فتنه ۸۸ قابل تکرار اســت 
زیرا امروز هم دشــمن بــه میدان آمده، 
ابزار درونی کشور را به کار می گیرد، عده  
ای فریب می خورند یا تعمداً با دشمن 
ایــن ترتیــب  بــه  همراهــی می کننــد و 
ظرفیت تکرار چنین حوادثی همچنان 

وجود دارد. 
به گزارش ایسنا، آملی اریجانی با بیان 
اینکــه متأســفانه امــروز هــم برخــی در 
داخل همان اشتباه های گذشته را تکرار 
می کنند و دشمن را به تحقق رؤیاهایش 
امیــدوار می ســازند، خاطرنشــان کــرد: 
اقشــار مختلف مــردم از جمله کارگران 
محترم، دانشجویان عزیز و... مطالبات 
بر حقــی دارند که قطعاً مســئوان باید 
صــدای آنان را بشــنوند و در جهت حل 
ایــن  امــا  بردارنــد  گام  مشکات شــان 
عزیزان نیز باید هوشیار باشند که خدای 
ناکرده غافانه نردبان دشــمن نشوند و 
دشمن حس نکند که با استفاده از بستر 
مطالبات آنان می تواند به ساحت نظام 

ورود کند. 
رئیــس قــوه قضائیــه تأکیــد کــرد: نباید 

اجــازه داد جریــان فتنــه ۸۸ در لبــاس 
دیگری عرض اندام کند.

 
ë  ًمکــررا گزارش هــا،  برخــی  حســب 

مشــکات به مسئوان دانشــگاه از سوی 
دانشجویان تذکر داده شد

آملــی اریجانــی در ادامــه بــا اشــاره به 
حادثه غمبــار واژگونی اتوبــوس حامل 
دانشــجویان در واحد علوم و تحقیقات 
بــه  تســلیت  و  اســامی  آزاد  دانشــگاه 
شــفای  آرزوی  و  داغــدار  خانواده هــای 
عاجل بــرای مصدومــان، تصریح کرد: 
نکته مهم این اســت که مســئوان باید 
در وقت خود به مشــکات توجه داشته 
باشــند. گرچه ممکن اســت مشــکات 
در نهــادی ماننــد دانشــگاه آزاد متعدد 
باشــد و از چشم مسئوان دور بماند اما 
واقعیت این است که برخی از امور قابل 
بازگشــت نیســت. رئیــس قــوه قضائیه 
ادامــه داد: حســب برخــی گزارش هــا، 

دانشــجویان اعــام کرده انــد کــه مکرراً 
مشــکات بــه مســئوان دانشــگاه تذکر 
داده شده بود. اگر این موضوع واقعیت 
داشــته باشــد، حتماً نیاز به پیگرد دارد. 
من از دادســتان محترم کل و دادســتان 
محترم تهران که دیروز وقت گذاشــتند 
و در جمع دانشــجویان دانشگاه حضور 
یافتنــد، تشــکر می کنــم زیــرا بســیار کار 
درست و پســندیده ای بود اما مهم تر از 
همه آن است که مطالبات را به صورت 
جدی پیگیری کنند و اگر کســی تعمدی 
در ایــن حوادث داشــته، بررســی شــود. 
آملــی اریجانی برخــی کوتاهی ها را که 
مقدماتــش در اختیــار خــود مســئوان 
اســت، به نحوی عمد دانســت و گفت: 
درســت اســت کــه ممکن اســت کســی 
در خــود واژگون شــدن اتوبــوس و جان 
باختــن این عزیزان عمدی نداشــته اما 
کوتاهی در برخی مســائل قابل پذیرش 
نیست؛ خصوصاً اگر قبًا تذکر داده شده 

باشد. من همین جا از دادستان محترم 
تهران و دادستان محترم کل می خواهم 
که این قضیه را پیگیری جدی، ســریع و 

متقن کنند.
رئیــس قوه  قضائیه درعیــن حال اظهار 
کرد: باید از سر و صداهای رسانه ای هم 
احتراز کــرد زیرا عــده ای دنبــال اهداف 
سیاسی هستند و حاا چنین حادثه ای را 
عرصه تسویه حساب با برخی اشخاص 
می بیننــد کــه ایــن واقعــاً ناشایســت و 
ناپسند است. اینها ربطی به کار دستگاه 
قضایــی نــدارد. آنچــه بــه مــا مربــوط 
می شــود، رســیدگی عادانــه و تعقیب 
کســانی اســت که در این زمینه قصور یا 
تقصیر داشــته اند. عاوه بــر این، تاش 
ما در جهت پیشگیری از چنین حوادثی 
در آینده اســت و دادستان محترم نیز از 
باب مدعی العموم باید به این موضوع 
ورود کنــد. واقعاً بحث کوچکی نیســت 
زیــرا یکبــاره ۱۰ خانــواده به دلیــل امری 
کــه به احتمال زیاد قابــل اجتناب بوده، 
داغــدار شــده اند. چــه نیــازی اســت که 
نحوه رفت و آمدها در یک دانشگاه این 

گونه باشد؟
آملی اریجانــی در پایان ابراز امیدواری 
کــرد کــه بــا تعقیــب دادســتان تهــران، 
نظــارت دادســتان محتــرم کل کشــور و 
پیگیری خود مسئوان دانشگاه، کسانی 
بــه  مقصرنــد  و  کرده انــد  کوتاهــی  کــه 
مجازات برسند و از تکرار حوادث مشابه 
در ایــن دانشــگاه یــا هــر جــای دیگــری 

پیشگیری شود.

ســه روز بعــد از توئیــت جنجــال ســاز 
دیــروز  صبــح  او  رضایــی  محســن 
فرصــت یافــت تــا بــا حضــور در یــک 
برنامــه تلویزیونــی پربیننــده، ادعــای 

خود را اصاح کند.
رضایی در برنامه »حاا خورشید« 
کــه با اجرای رضا رشــیدپور روی آنتن 
خــود  توئیــت  در  آنچــه  از  مــی رود، 
گفته بود، برگشــت و مدعی شــد که از 
آنچه نوشــته، اشــتباه برداشــت شــده 
و منظــورش ایــن نبــود کــه عملیــات 
کربــای 4 یــک عملیــات فریــب بود، 
بلکــه بعــداً بــه یــک عملیــات فریب 
تبدیل شــد. چنین ســرعت عملی در 
تدارک یــک برنامــه تلویزیونــی برای 
پاسخگویی به افکارعمومی، می تواند 
گســتردگی  شــدت  و  میــزان  نشــانه 
موجی باشــد کــه علیه رضایــی به راه 

افتاده بود.
شاید در پاســخ به همین موج بود 
کــه پیش از ســخنان محســن رضایی، 
سردار قاسم ســلیمانی هم به صورت 
تلفنــی روی آنتــن آمــد تــا از فرمانده 

سابق خود دفاع کند.
اما به نظر می رسد آنچه رضایی در 
این برنامه گفت، خود به پرســش ها و 
مباحث دیگری درباره تاریخ ۸ ســاله 
جنگ تحمیلی دامن بزند. به عبارت 
دیگــر، آن توئیــت رضایــی در جمعه 

گذشته هنوز هم سر دراز دارد.
پیش از ســخنان محســن رضایی، 
ابتدا سردار قاسم ســلیمانی فرمانده 
نیــروی قدس ســپاه به صــورت تلفنی 
از  ابتــدا  او  شــد.  حاضــر  برنامــه  در 
شــخص فرمانــده ســابق خــود دفــاع 
کــرد و گفــت کــه »در موضوعــی کــه 
بیان می شــود، نباید شخصیتی که در 
طول ۸ سال دفاع مقدس فرماندهی 
جنــگ را برعهده داشــته اســت مورد 
انتقاد و حتی عقده گشــایی و شماتت 

قرار بگیرد.«
پــس از ایــن مقدمــه، وارد بحــث 
اصلــی شــد و با بیــان اینکــه عملیات 
نــه  بــود  کربــای 4 عملیــات اصلــی 

فرعی، اظهارکــرد: عملیات کربای 4 
جزو عملیات اصلی بود اما اینکه چرا 
عملیات لو رفت، باید بگویم جمعی 
تصمیم گیرنــده بــرای جنــگ بودنــد 
و منطــق نظامــی وجــود دارد و مــا در 
همــه عملیات هــا نســبتی از لورفتگی 

را داشتیم.
اینکــه  بیــان  بــا  ســردار ســلیمانی 
کربــای  عملیــات  هنــگام  در  وقتــی 
4 بــا مواجهــه شــدید دشــمن مواجــه 
مقابلــه  امــکان  فهمیدیــم  و  شــدیم 
و عبــور از ام الرصــاص وجــود نــدارد، 
عملیــات  کــه  شــد  تصمیم گیــری 
متوقف شود، ادامه داد: تصور دشمن 
از هنــگام انجــام عملیــات کربــای 5 
کــه ما توانســتیم خــود را کنــاره بصره 
 4 کربــای  کــه  بــود  ایــن  برســانیم، 
عملیــات فرعــی بوده و ایــن تصور در 

دشمن وجود داشت.

ë  بــد توئیتــم  رضایــی:از  محســن 
برداشت شد

کــرد  اشــاره  ســلیمانی  ســردار 
کــه تنهــا پــس از اجــرای عملیــات 
کربــای5 بود کــه عملیــات کربای 
4 در ذهن دشــمن بــه یک عملیات 
ایــن درحالــی  فریــب تبدیــل شــد. 
اســت کــه محســن رضایــی جمعــه 
گذشــته، مشــخصاً این طــور توئیت 
 4 کربــای  »عملیــات  بــود:  کــرده 
برای فریب دشــمن انجام شــد. اگر 
تحلیلگــر تاریخی در فهم آن فریب 

بخورد، پس وای به حال نوشته های 
او.«

ســپاه  فرمانــده  ایــن،  باوجــود 
پاســداران در دفــاع مقــدس، از ایــن 
توئیــت خــود عقب نشــینی کــرد و در 
ادامه اظهارات سردار سلیمانی گفت 
کــه منظــور او، ایــن نبود کــه کربای4 
از ابتــدا عملیــات فریــب بــود، بلکــه 
پس از شکســت و با اجرای کربای5، 
به عنــوان یک عملیــات فریب مطرح 

شد.
رضایــی با بیان اینکه هر ســال دی 
مــاه بــا یــک داســتان تکــراری مواجه 
»عملیــات  اینکــه  آن  و  می شــویم 
کربــای 4 لو رفته اســت، هــزاران نفر 
شهید شــدند و فرماندهان ما توجهی 
بــه جــان بچه های مــردم نداشــتند«، 
اظهارکــرد: بنــده یــک توئیــت زدم و 
خواســتم از یــک زاویــه دیگــر بــه این 
موضــوع نــگاه کنیــم. نظــرم ایــن بود 
کــه مــا عملیــات کربــای 4 را تبدیــل 
بعــد  روز  چنــد  و  کردیــم  فریــب  بــه 
یــک عملیــات بزرگتــر انجــام شــد که 
برداشــت های متفاوتــی از ایــن گفتــه 

بنده ایجاد شد.

ë فریب نبود؛فریب شد
آن  در  خــود  نظــر  برخــاف  وی 
توئیــت، عملیــات کربــای 4 را یک 
و  کــرد  توصیــف  اصلــی  عملیــات 
افــزود: از ابتــدا قرار نبــود، عملیات 
کربای 4 تبدیــل به عملیات فریب 

آغــاز  از  بعــد  ســاعت   24 شــود، 
عملیــات، ایــن عملیــات تبدیــل به 

فریب شد.
و  شــهدا  تعــداد  دربــاره  او 
مجروحان این عملیــات هم گفت: 
در 4 روز ابتدایــی عملیات کربای 4 
شــهدا ۹۹۱ نفر اعام شد، اما در روز 
چهاردهــم یعنــی ۱۷ دی مــاه پس 
از آمارگیــری نهایــی مشــخص شــد 
۹۸5 نفر آمار نهایی شهداست. این 

درحالی بود که در کربای 5 ما ســه 
تا چهار هزار شهید داشتیم.

بخــش  در  جنــگ،  فرمانــده 
پایانــی صحبت هــای خــود، بخشــی 
از انتقادهــای وارده بــه او را ناشــی از 
جدال های سیاسی در کشور دانست، 
امــا درباره جوانــان منتقد خود گفت 
کــه » دســت جوانانــی کــه بــه بنــده 
را  می دهنــد  ناســزا  توئیــت  آن  در 
می بوسم، البته به برخی از اظهارات 

سیاسیون نیز پاســخ نمی دهم. آنها 
و مســئوان بایــد دســت بــه دســت 
را  مــردم  معیشــت  و  بدهنــد  هــم 
ســاماندهی کنند.«در بخشــی از این 
برنامــه و زمانــی کــه بحث به شــهدا 
رســید، بغض فرمانده ترکید و اشک 
در چشــمانش حلقــه زد. او البتــه در 
نهایت پذیرفت که توئیتر جای طرح 
بحــث هــای جــدی دربــاره جنــگ و 

دفاع مقدس نیست. 

 تجمع پراکنده مقابل دانشگاه تهران
خبر اول اینکه ، برخی گزارش ها حاکی است دیروز در حوالی 
میدان انقــاب تهران، تجمعاتی اعتراضی برگزار شــد که 
برخی رسانه ها هدف آن را همراهی با دانشجویان دانشگاه 
علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد تهران عنوان کردند.  »تابناک« در این باره نوشت 
که به دنبال سخت گیری های مسئوان دانشگاه علوم و تحقیقات برای رفت و 
آمد دانشجویان و نیز پس از برگزاری چند تجمع در این مجموعه دانشگاهی، 
»فراخوان هایی در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی منتشر شد که طی آن از 
دانشجویان دیگر دانشگاه ها خواسته شده بود تا همراه با دانشجویان واحد علوم 
و تحقیقات، نســبت به اتفاقات خونبار اخیر در این دانشگاه واکنش نشان داده 
و خواستار تحقق مطالبات بحق ایشان شوند.« تابناک اضافه کرد که »برخی بر 
این باورند که تجمع پیرامون دانشگاه تهران، در پاسخ به آنها شکل گرفته است. 
تجمعاتی که البته نه در دانشگاه تهران که پیرامون این دانشگاه و حتی با فاصله 
کمی از آن، در میدان انقاب گزارش شده و آن گونه که خبر می رسد، یگان هایی 
از نیروی انتظامی برای پیشگیری از بروز هرگونه اتفاقی، در آنجا مستقر شدند.« 
در همین حال، معاون سیاســی امنیتی فرمانداری تهران در گفت وگو با ایسنا، 
تجمع کنندگان مقابل دانشــگاه تهران را »افراد فرصت طلب« توصیف کرد و 
گفت که تجمعات داخل دانشگاه آزاد نیازی به مجوز ندارد اما  تجمعات پراکنده 
مقابل دانشــگاه تهران بدون مجوز برگزار شد و غیرقانونی بود. به گفته رضایی 

کسی در این تجمع بازداشت نشده است.

هزینه اداره مجلس چقدر است
خبر دیگر اینکه،ســایت »اقتصاد 24« در گزارشی به هزینه های جاری مجلس 
شــورای اســامی پرداخته و نوشــته: آن طور که پیش از این خبرگزاری تســنیم 
اعام کرده بود، هزینه هر یک دقیقه از جلسات علنی مجلس، ۱۷.۸ میلیون 
تومان و هر یک ســاعت، ۱.۶ میلیارد تومان اســت. این آمار که مربوط به ســال 
۹۳ است، با احتساب برگزاری 2۸ هزار و ۵۰۱ دقیقه جلسه علنی محاسبه شده 
است. در ادامه این گزارش آمده است: اگر با احتساب تورم 22 درصدی ۸ ماهه 
۹۷ بخواهیم این آمار را به روز کنیم، رقمی در حدود 2۱.۷ میلیون تومان برای 
هر یک دقیقه و ۱.۳ میلیارد تومان برای هر یک ساعت جلسه علنی مجلس به 
دست می آید؛ یعنی مجلس برای هر یک روزی که جلسه علنی برگزار می کند، 
بــا محاســبه میانگین ۴ ســاعت برای هــر جلســه در روز، رقمی در حــدود ۵.2 
میلیارد تومان هزینه می کند. حاا اگر قرار باشد جلساتی از این قبیل یا جلسات 
غیرعلنی به موضوع های فرعی یا حاشیه ای همچون مسأله نماینده سراوان 

بپردازد، مشخص نیست چقدر از این هزینه ها هر ساله هدر می رود. 

ظریف پیگیر طلب ایران از انگلیس
دست آخر اینکه،رئیس دستگاه دیپلماسی درباره طلب ایران از انگلیس بین 
4۰۰ تا 5۰۰ میلیون پوند و اینکه آیا این بحث در دســتور کار مذاکرات اســت؟ 
گفت: مذاکراتی را با انگلیســی ها درباره پرداخت این طلب که 4۰ ســال است 
در بازپرداخــت و پــس دادن پول مــردم ایران عقب افتادگــی دارند، پیگیری 
کردیم و در مراحل قضایی است و در مراحل قضایی به نتایج خوبی رسیدیم. 
محمدجواد ظریف در بخشــی از گفت وگوی خود با همشــهری افزود: دولت 

انگلیس چاره ای ندارد جز اینکه طلب مردم ایران را پرداخت کند. 

 دیـــگه 
چه خبر

خبـــر

www.iran-newspaper.com

editorial@iran-newspaper.com
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محسن رضایی در کنار سردار سلیمانی در دوران دفاع مقدس

کربای 4؛ فریب نبود، فریب شد

بـــــرش
شــواهد حاکی اســت دیروز محسن 
رضایی در برنامه »حاا خورشــید« 
تنهــا بــه قاضــی رفتــه بــود. بویــژه 
اینکه جعفر شــیرعلی نیا، پژوهشــگر تاریخی که اساساً 
توئیــت جنجــال برانگیــز محســن رضایــی خطــاب به 
شخص او بود، به این برنامه دعوت نشد. این درحالی 
اســت که به گفتــه شــیرعلی نیا، رضا رشــیدپور مجری 
ایــن برنامــه در شــروع وعــده داده بــود کــه مخالفان، 
موافقــان و منتقــدان را روی خــط مــی آورد. به همین 
دلیــل شــیرعلی نیا، در کانــال »تلگرام« خــود نه فقط 
از ایــن رویکرد صدا و ســیما انتقاد کــرد، حتی خبر داد 
که به دلیل همین نــگاه انتقادی به فرماندهی جنگ، 
او به خط قرمز صدا و ســیما تبدیل شــده اســت.  او در 
این مطلب با اشــاره به اینکه مهرماه ســال گذشــته در 
برنامه  »حاا خورشــید« میهمان رضا رشــیدپور بودم 
و دربــاره  روایت هــای جنــگ با هــم گفت و گــو کردیم، 
اظهــار کرد: مدتی پــس از آن بود که با یکی از مقامات 
ســتاد کل نیروهای مســلح جلســه ای داشــتم. یکی از 
حرف هــای ســردار در آن جلســه این بود کــه به رئیس 
صــدا  و  ســیما نامه زده ایم کــه در هیچ برنامــه ای از تو 

دعوت نکنند.
ایــن  بــه حضــور محســن رضایــی در  اشــاره  بــا  وی 
برنامــه و توضیحــات او دربــاره عملیــات کربــای 4، 
اضافــه کرد: در این چند روز، روزنامه ها و رســانه های 
داخلــی و خارجــی بــه ایــن موضــوع پرداختــه بودند 
و بیشــتِر گمانه زنی هــا ِی رســانه های مکتــوب نشــان 
مــی داد که ســردار رضایــی آن توئیت پرحاشــیه را در 
پاســخ به مقالــه  »عملیات پرحاشــیه  کربــای 4« که 
در همیــن کانــال منتشــر کــرده بودم، نوشــته اســت. 

بعیــد می دانم رضا رشــیدپور برای چنیــن برنامه ای 
خبرهــا و گزارش های روزنامه ها را مرور نکرده باشــد 
و حداقــل در حــد یک ســؤال این موضــوع به ذهنش 
نرسیده باشــد که پشــت پرده  توئیت محسن رضایی 
آن هــم بعد از گذشــت چند روز از ســالگرد عملیات 
کربای 4 چیســت؟ آقای رشــیدپور در شــروع برنامه 
وعــده داده بــود کــه مخالفــان، موافقــان و منتقــدان 
را روی خــط مــی آورد؛ شــاید منظــورش ایــن بــود که 
ســردار محســن رضایی موافق خودش است و سردار 
قاســم ســلیمانی مخالف آقــای رضایــی! میهمان ها 
موضوعات مطرح  شده در مقاله   »عملیات پرحاشیه  
کربای 4« را جواب می دادند، اما شاید ممنوع ااسم 

و ممنوع ااشاره هم شده بودم.
شــیرعلی نیــا بــا ابــراز خرســندی از اینکــه رســانه های 
جدید توانســته اند فرماندهان و مســئوان ارشد نظام 
را پــای توضیــح درباره  وقایــع جنگ بیاورنــد، تصریح 
کــرد: اینکه امروز با فشــار همه  مردم و خانواده  شــهدا 
برخی حرف های ناصحیح اصاح می شود و مسئوان 
ناگزیر از توضیح می شــوند، اتفاق بســیار بزرگی است 

که اصاح امور به آن وابسته است.

پاسخ مخاطب رضایی

زان
می

محسن رضایی در سیما توئیت خود را اصاح کرد

سردار سلیمانی: عملیات کربای 4 عملیات اصلی بود نه فرعی

دبیــر کل جبهه پیروان خط امام و رهبری 
گفــت: درغیبــت چنــد حــزب قدرتمند و 
شناسنامه دار مردم ســااری دینی تهدید 
می شــود. من نگران آینده مردم ســااری 
دینــی هســتم و به طور قاطــع معتقدم 
بــه ســرمنزل مقصــود  تحــزب  بــدون 
نخواهیم رســید. محمدرضا باهنر در 
گفت وگو با ایرنا افزود: دوستان ما در 

گذشته تصورشان این بود که با رأی مردم 
می توانند در مقابل نظام بایستند، منظور 
مــا از تحــزب و تشــکیات، در چارچــوب 
نظام اســت. در مجلس ششــم یک عده 
در مقابــل نظــام تحصــن کردنــد. ســپاه، 
ارتــش، نیروهــای نظامی و امنیتــی ارکان 
حاکمیــت هســتند نبایــد در مقابــل ایــن 
ارکان ایســتاد. وی با تأکیــد بر اینکه حزب 

بایــد چارچوب مند باشــد، اظهار داشــت: 
اگــر همین احزاب را هم نداشــته باشــیم 
واقعاً نگران مردم ســااری دینی هســتم. 
در کشــور ما 2۰۰ الی 25۰ حــزب از وزارت 
کشــور مجــوز گرفته انــد، ۸۰ درصــد آنهــا 
فقــط کاغــذی در جیــب یک آقا یــا خانم 
است، آن 2۰ درصد هم در زمان انتخابات 
ائتاف انجام می دهند که به یک صندوق 

رأی برســند و از آن خروجــی بگیرنــد، امــا 
حزبی کــه خــودش را مأمور کادرســازی و 
جمع کردن مطالبات مردم بداند نداریم. 
حزبــی  بایــد  نظــام  کل  داد:  ادامــه  وی 
باشــد، معتقــدم نظام انتخاباتــی ما باید 
یک نظام حزبی باشــد. دبیــرکل جامعه 
اسامی مهندسین گفت: کسی مسئولیت 
عملکرد دســتگاه های اجرایی را به گردن 

نمی گیــرد. ما اصولگرایــان هم به همین 
گونــه عمل کردیــم. آقــای احمــدی نژاد 
رئیس جمهوری شــد، اول امیدوار بودیم 
کــه خوب کار می کند، بعــد که عملکرد او 
را دیدیم مسئولیتش را به عهده نگرفتیم. 
اگــر احمدی نژاد خروجی یــک حزب بود 
آن حزب پاسخگو می بود و نمی توانستیم 

از زیر بار مسئولیت شانه خالی کنیم.

دبیر کل جبهه پیروان خط امام و رهبری: 

در غیبت چند حزب قدرتمند، مردم سااری دینی تهدید می شود

رئیس قوه قضائیه: 
مسئوان صدای مطالبات برحق اقشار مختلف مردم را بشنوند
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پژوهش هــای  مرکــز    / اقتصــادی  گــروه 
گزارشــی  در  اســامی  شــورای  مجلــس 
محورهــای  و  مهــم  نــکات  بررســی  بــه 
تصمیم گیری بودجه ســال 98 کل کشــور 

پرداخته است.
دفتــر مطالعات اقتصــاد بخش عمومی 
ایــن مرکز در گزارشــی با عنوان »بررســی 
کشــور  کل   1398 ســال  بودجــه  ایحــه 
نــکات مهم و محورهــای تصمیم  گیری« 
آورده اســت؛ بررســی ارقــام بودجه ســال 
1398 حاکــی از آن اســت که دولت قصد 
نداشــته ارقام سناریوهای بدبینانه درباره 
مقدار صادرات نفت یا قیمت نفت را در 
ســقف منابع و مصارف بودجه منعکس 
کنــد. بخشــی از این نگاه دولــت می تواند 
ناشــی از ضرورت هــای اقتصــادی باشــد 
که مخــارج دولــت را تنها موتــور تحریک 
ســال 1398  در  اقتصــادی  رشــد   کننــده 
می داند. بخشی از این رویکرد هم به نگاه 
سیاســی دولت، مبنی  بر ضــرورت کنترل 
انتظــارات و مدیریــت تبعــات سیاســی و 
اجتماعی تحریم ها از طریق ایحه بودجه 

بازمی گردد.
مجلــس  پژوهش هــای  مرکــز  گــزارش 
دولــت  اجرایــی  دیــدگاه  از  می افزایــد؛ 
انتظــار دارد در صورت عدم تحقق منابع 
حاصل از صادرات نفت، از طریق سازوکار 

منابــع  حــدود  در  اعتبــارات  تخصیــص 
در دســترس، دولــت را اداره کنــد. برخی 
کارشناســان در مقابل معتقدند در ســال 
آینــده برخاف ســال های گذشــته دولت 
نمی توانــد با تکیــه بر ابــزار »تخصیص« 
که هرســاله با استفاده از آن عمًا مستقل 
از مصوبــه مجلس بــه تخصیــص اعتبار 
را  منابــع  تحقــق  عــدم  می پرداخــت، 

مدیریت کند. 
رویکــرد پیشــنهادی مرکــز پژوهش هــای 
مجلس شــورای اسامی، تهیه و تصویب 
بودجــه بر مبنــای کنترل متغیر »کســری 
بودجــه بدون نفــت« اســت. از این منظر 
ازم است تا منابع در دسترس واقع بینانه 
برآورد شــده و نحوه اســتفاده منابع نفتی 
بــه بودجه اصــاح شــود به گونــه ای که با 
عیان شدن متغیر »کســری بودجه بدون 
نفــت« محور مذاکــرات مجلس شــورای 
اسامی، نحوه کنترل و جبران این کسری 
گــردد. در کنار نکته فــوق پیرامون اصاح 
ارقــام و ســاختار کان بودجــه ازم اســت 
اصاحــات متعــددی در حــوزه منابــع و 

مصارف بودجه انجام شود.
ë 98 اقتصاد در سال

در  اقتصــاد  حقیقــی  بخــش  عملکــرد 
ســال های 1397 و 1398 بیــش از هر چیز 
متأثر از وضع تحریم های جدید و بحران 

ارزی است. 
مشــابه  نســبتاً  ماهیــت  بــه  توجــه  بــا 
تحریم هــای اقتصــادی جدیــد امریــکا با 
واکنش هــای  و  قبلــی  دور  تحریم هــای 
عملی فعاان اقتصادی کشورهای طرف 
معاملــه، انتظــار مــی رود در ســال 1398 
شــاهد وضعیت نســبتاً مشــابهی با سال 
1391 از حیــث تأثیــر بــر عملکــرد بخش 
حقیقــی باشــیم. بررســی وضعیــت کلی 
عملکــرد اقتصــاد در 6 ماهــه اول ســال 

1397 این موضوع را تأیید می کند.
در ایــن دوره شــاهد جهــش ارزی، افــت 
تولیــد برخــی صنایــع و افزایــش ســطح 
عمومــی قیمت هــا بوده ایــم کــه انتظــار 
می رود عملکــرد تولیــد و بخش حقیقی 
اقتصاد را تحت تأثیر قرار دهند. برهمین 
اســاس برای پیش بینی عملکرد اقتصاد 
دو سناریو افت صادرات نفت و میعانات 
وجــود دارد.)بــا باکــس هــای درون متــن 

رجوع شود(
با در نظر گرفتن این ســناریوها و عملکرد 
اقتصــادی،  بخش هــای  انتظــار  مــورد 
پیش بینی می شــود در ســال 1397 رشــد 
اقتصادی ایران در سناریو اول منفی 2.6 و 
در سناریوی دوم منفی 5.5 درصد باشد. 
این میزان برای رشد بدون نفت به ترتیب 

نیم و منفی یک درصد برآورد می شود.

عواملــی  گرفتــن  نظــر  در  بــا  همچنیــن 
همچون وضعیت صادرات نفت، بودجه 
دولــت و در نتیجــه تأثیــر آن بــر بخــش 
ســاختمان و خدمــات عمومــی در طرف 
صــادرات(  و  واردات  اقتصــاد)و  عرضــه 
و  صنعــت  بخش هــای  بــر  آن  تأثیــر  و 
بازرگانی)رشد سال 1398 بین منفی 5.5 

تا منفی 4.5 درصد( پیش بینی می شود.
برآوردهــای انجــام شــده در ســناریوهای 
یــک و دو، با فرض تداوم شــرایط موجود 
صورت گرفته است. این در حالی است که 
به طور بالقوه سیاستگذار خواهد توانست 
بــا اتخــاذ سیاســت های فعاانه مناســب 
در وضعیــت جدیــد و کاهــش تهدیدها و 
بهره گیــری از فرصت هــای ناشــی از آن، 

تبعات منفی را کاهش دهد. 
پیش از این مرکز پژوهش های مجلس، با 
در نظر گرفتن همه تهدیدها و امکانات و 
فرصت هــای موجود، برنامه ای عملیاتی 
با عنــوان »برنامــه فعاانــه ضدتحریم« 
سیاســتگذاران  اختیــار  در  و  کــرده  تهیــه 

ذیربط قرار داده است. 
برآوردهــای انجــام شــده نشــان می دهد 
کــه با فــرض اجــرای برنامه مذکور، رشــد 
اقتصــادی بــدون نفــت تا یــک درصد در 
ســال 1397 و 3 درصــد در ســال 1398 
افزایش یابد. به عبارت دیگر به طور بالقوه 
و بــا فرض اتخــاذ تدابیر فعال سیاســتی، 
رشــد اقتصادی بدون نفت در سال جاری 

و سال 1398 می تواند مثبت باشد.

ë پیش بینی نرخ تورم
مهمترین عوامل افزایش تورم در 9 ماهه 
اول سال 1397، تغییر در ترکیب نقدینگی 
و افزایش ســرعت گردش پول، نقدینگی 
افزایش یافته در سال های اخیر و افزایش 
نــرخ ارز بــوده اســت. تــورم در ادامه ســال 
می توانــد تحت تأثیر عوامــل متعددی از 
جمله رشــد نقدینگــی و ســرعت گردش 
پــول، تحــوات نــرخ ارز، کســری بودجــه، 

افزایش قیمت حامل های انرژی باشد
 از مجمــوع عوامــل مطرح شــده می توان 
نتیجه گرفت که تحوات شاخص قیمت 
و  ســال1397  ادامــه  در  کننــده  مصــرف 
ســال 1398 تــا حــد زیــادی تحــت تأثیــر 

سیاستگذاری ها و انتظارات خواهد بود.
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مرجان اسامی فر
خبرنگار

 درصد 
کاهش در تولید خودرو

براساس جدیدترین آمار وزارت صنعت، 
معدن و تجارت تولید انواع خودرو در آذرماه 
امسال، 71.2 درصد نسبت به مدت مشابه در 

سال گذشته کاهش یافته است.

71
 هزار تن

 کاای اساسی آماده توزیع 
یزدان سیف، معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: 1۴7 

هزار تن برنج، روغن و شکر برای تنظیم بازار شب عید 
ذخیره شده و در زمان مقرر توزیع خواهد شد و هیچ 

مشکلی در این زمینه نداریم.

1۴7
 میلیون 

قطعه مرغ که با آنفلوانزا تلف شد
علی اکبر مهرفرد، معاون توسعه بازرگانی وزارت 

جهادکشاورزی گفت: با وجود اینکه امسال 2 میلیون 
قطعه مرغ به علت بیماری آنفلوانزای فوق حاد 

پرندگان از بین رفته، اما این بیماری کنترل شده است.

2
 درصد 

افزایش نرخ پایه خرید تضمینی برق
بهزاد علی محمدی، عضو انجمن  انرژی های 
تجدیدپذیر ایران گفت: پیشنهاد وزارت نیرو 
برای افزایش نرخ پایه خرید تضمینی برق از 

نیروگاه های خورشیدی تا 30 درصد است.

30 تحریم ها: جنگ مفروضات شطرنجی
 محمد فاضلی، جامعه شــناس اقتصادی و عضو هیأت علمی 
دانشگاه شهید بهشتی در کانال تلگرامی خود نوشت: تحریم 
بــرای هیــچ کشــوری راهگشــا، خوش یمن و رحمت نیســت. 
تحریم ها ضعیف ترین اقشار جامعه را آسیب می زنند، طبقه 
متوســط را تضعیــف می کننــد و توســعه درازمــدت را مختل 
می ســازند؛ اما صرفنظر از اینکه اساســاً نباید اجازه داد کشــور 
تحریم شود، سؤال این لحظه دو چیز است: چگونه تحریم ها 
کم اثــر شــوند؟ راه تعدیــل در وضعیــت تحریــم چیســت؟ 
موضــوع این متن، یکی از پاســخ ها بــه دومی اســت.   امریکایی ها نظام تحریم ها 
را بر مفروضاتی بنا کرده اند. محاســبه امریکایی ها درباره واکنش ایران بر تصمیم 
آنها درباره اعمال، تشــدید یا هر تصمیم دیگری درباره تحریم ها مؤثر اســت. این 
بازی رنج آور برای اقشار مختلف مردم ایران و توسعه درازمدت کشور، شبیه  بازی 
شطرنج است.  »ایرانیان شیوه درستی برای بهره برداری از منابع انسانی، طبیعی، 
فرهنگی و اجتماعی خــود ندارند. آنها به ناکارآمدترین شــیوه های بهره برداری از 
منابع آب و خاک بهره برداری می کنند و مقادیر بســیار زیادی انرژی را ساانه هدر 
می دهند و موجب آلودگی هم می شــوند. ابداعات سیاســتی در نظام بوروکراسی 
ســنگین و محافظه کار جایگاهی نمی یابند و هر نوآور شــجاعی بسرعت سرش به 
دیوار می خورد. این نظام سیاستگذاری به رنجاندن اقشار اجتماعی ادامه می دهد. 
آنهــا روش هــای نوآورانه ســایر کشــورهای جهان بــرای غلبه بر فقــر و فقرزدایی با 
کمتریــن هزینــه بدون پول های بادآورده نفت را نمی شناســند و به کســانی که این 
روش ها را معرفی می کنند اعتنا نمی کنند. سیاستگذاران دائماً به نوآوران می گویند 
شــما واقعیت اجرایی را نمی شناســید و حرف هــای فضایــی غیراجرایی می زنید 
و...«  استراتژیســت های امریکایی فهرســت بلندی از این گونــه مفروضات درباره 
ایــران دارند که در یک پســت تلگرامی همه آنها نمی گنجند. بخشــی از شــطرنج 
تحریــم این اســت کــه ایــن مفروضات شناسایی شــده و بــه گونه ای بــازی کنید که 
مفروضات آنها به هم بریزد. شــطرنج بازان بزرگ در لحظاتی از بازی شطرنج، با 
حرکات هوشــمندانه و ابداعی، گاه با فدا کردن برخی امتیازهای کوچک )گامبی(، 
در موقعیت )پوزیســیون( بهتر قرار می گیرند. تحریم – غیرانســانی و ظالمانه – و 
به همان اندازه، بازی واقعی به هم ریختن مفروضات خصم نیز هســت. تحریم 
عین شطرنج حرفه ای، زمان دارد و وقت هر بازیگر برای حرکاتش مشخص است 
و ترتیــب حرکات اهمیــت دارد. وقت اصاح روش هــا و به هم ریختن مفروضات 
تحریم کنندگان بی پایان نیست. کاری کنید مفروضات شان به هم بریزد تا بازی به 

نحو معناداری تغییر کند.

حذف پول های غیرملی با سوریه
عبدالناصــر همتــی رئیــس کل بانــک مرکــزی در نشســت 
صمیمانه با وزیر اقتصاد سوریه بر گسترش روابط بانکی دو 
کشــور بر مبنای توافقنامه همکاری اقتصادی منعقد شده 
تأکید کرد. همتی در این نشســت گســترش روابط بانکی را 
پیش شرط توسعه مبادات تجاری بین دو کشور در راستای 
اجرای توافقنامه همکاری اقتصادی دانست و گفت: انجام 
و گســترش مبادات تجاری با استفاده از پول های ملی دو 
کشــو در دســتور کار قرار گرفته و بایســتی بتدریج به سمت 
حــذف پول هــای غیرملــی در روابــط بازرگانــی دو طرفــه 
حرکت کنیم. رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به روابط استراتژیک بین ایران و 
سوریه و شکست توطئه های دشمنان علیه مردم سوریه، بر آمادگی ایران برای 
توسعه روابط اقتصادی بین دو کشور تأکید کرد. وی همچنین پیشنهاد تشکیل 
کارگروهی مشترک از کارشناسان بانک های مرکزی و مدیران بانک های تجاری 
دو کشــور برای جمع بندی و اجرای نهایی توافق های بانکی را مطرح کرد که با 

موافقت وزیر اقتصاد سوریه روبه رو شد. / بانک مرکزی

عملیات 14پروژه کان نفتی آغاز می شود
احمــد محمــدی مدیرعامل شــرکت ملی مناطــق نفتخیز 
جنــوب گفــت: عملیــات اجرایــی حداقــل 14 پــروژه کان 
میدان نفتی از بین 28میدان نفتی، در نیمه نخســت سال 
آینــده آغاز می شــود.و ی با اشــاره به پیگیری بــرای نهایی 
کردن هشت تا 10 بسته قراردادی جدید، افزود: این بسته ها 
عاوه بر 6 بســته قبلی در راســتای اهداف فنی و عملیاتی 
این شرکت به منظور ایجاد اشتغال فراگیر در منطقه تهیه شده است. وی بیان 
داشــت: شــرکت ملی نفت ایران با تأکید بر تســریع تکمیل بسته ها و برگزاری 
مناقصــات در قالــب قراردادهــای عملیات محــور EPC، EPD، شــرکت ملی 
مناطق نفتخیز جنوب را مکلف کرد تا در راستای افزایش اشتغال و پویایی بازار 
کار و کاا در کشور بویژه خوزستان، حداقل هشت بسته را تا انتهای امسال نهایی 
و پیمانکاران را مشخص کند تا در نیمه نخست سال 98، حداقل 14 پروژه کان 
آغاز شــود. وی افزود: همه مــا در کنار راهبری تولید و عملیات مرتبط با آن، با 
سرعت و دقت در حال پیگیری و اجرای طرح 28 مخزن هستیم و با حمایت 
شرکت ملی نفت ایران، همه چیز به صورت دقیق در حال انجام است و هیچ 

گونه تأخیری جدی در روند تهیه بسته ها ی قراردادی وجود ندارد. / ایرنا

توزیع 14۷ هزار تن کاای اساسی
یزدان سیف معاون وزیر جهاد کشــاورزی با اشاره به تأمین 
20 میلیون تن کاای اساسی و اینکه هیچ مشکلی در تأمین 
آنهــا وجود ندارد گفــت: 1۴7 هزار تن برنج، روغن و شــکر 
بــرای تنظیم بازار شــب عیــد ذخیره شــده و در زمان مقرر 

توزیع خواهد شد و هیچ مشکلی در این زمینه نداریم.
وی  اعــام کــرد که میزان ذخایر کاای اساســی تــا دو برابر 
افزایــش یافته اســت و از ابتدای امســال تاکنــون 20 میلیون تن انــواع کااهای 

اساسی تأمین شده و تا امروز 8.۵ میلیون تن آن به مصرف رسیده است.
وی افزود: برای تنظیم بازار شب عید نیز از ابتدای ماه جاری برنامه ریزی های 
ازم صــورت گرفتــه و ۵0 هزار تن برنج، ۵7 هزار تن روغــن خام و ۴0 هزار تن 
شــکر برای تنظیم این بازار در نظر گرفته شــده که در موعد مقرر توزیع خواهد 

شد. / ایسنا

دولت و بخش خصوصی در یک کشتی
سیدکمال ســیدعلی معاون ارزی سابق بانک مرکزی که در 
دوره ای مقــررات پیمان ســپاری ارزی را لغو کرد، می گوید 
دولــت و بخــش خصوصی در یک کشــتی نشســته اند؛ در 
شرایط تحریم، باید ساز و کاری برای بازگشت ارز حاصل از 

صادرات و پوشش نیازهای ارزی کشور وجود داشته باشد.
وی  دربــاره اختــاف نظر صادرکننــدگان و دولت در زمینه 
بازگشت ارز حاصل از صادرات و گایه آنها از پیمان سپاری ارزی اظهار داشت: 
در اوایل دهه 80 - که مدیریت اداره صادرات بانک مرکزی را به عهده داشتم- 
مقررات پیمان ســپاری ارزی با امضای من لغو شــد؛ اان هم اعتقاد ندارم که 
پیمان ارزی باید وجود داشته باشد اما اگر اختاف نرخ ارز نیمایی و آزاد از بین 
برود، می توان امیدوار بود که اختاف دولت و صادرکنندگان هم حل می شود.

وی درباره امتناع صادرکنندگان برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات گفت: 
ارز صادراتی به خودی خود به کشور باز می گردد اما کانالیزه کردن نوع مصرف 

ارز صادراتی مهم است.
وی تأکید کرد: تا وقتی که کاای قاچاق وارد کشور می شود، حجم آن روی نرخ 
ارز اثــر دارد؛ تــا وقتی ورود کااهای ممنوعه از طریق قاچــاق وجود دارد اعم از 

مواد مخدر و مشروبات الکلی، یعنی قاچاق به صفر نرسیده است. / ایرنا

چهره هـا

خبرخوان

 

وقتی یــک پیرزن مرزنشــین 700 دســتگاه 
بازرگانــی  کارت  وجــود  کــرد،  وارد  پورشــه 
یکبــار مصــرف رنگ و بــوی جدی بــه خود 
گرفــت. قبــل از ایــن اتفاق با آن کــه فعاان 
اتــاق بازرگانی حــرف از کارت های بازرگانی 
آن  از  تاجرنماهــا  از  برخــی  کــه  می زدنــد 
سوء اســتفاده می کننــد تا مالیــات پرداخت 
نکننــد، کســی جــدی نمی گرفــت. از ســال 
94 واژه کارت بازرگانــی یکبــار مصــرف در 
بیــن فعــاان اقتصــادی شــنیده می شــود. 
کارت هایــی کــه برخــی از تجــار بــا قیمــت 
یک میلیون تا دو میلیون تومان به روستاییان 
می دهنــد و از آنهــا مــدارک بــرای صــدور 
کارت بازرگانی می گیرنــد. از این رو برخی از 
تجارنماهــا با پرداخت حداکثــر دو میلیون 
تومان واردات میلیــاردی انجام می دهند و 
در نهایت فردی که کارت بازرگانی به اســم 
آن صادر شــده باید پاسخگوی مالیات ها و 

حق و حقوق دولت باشد.
وقتــی فــرار مالیاتــی بــه ایــن شــکل رونــق 
گرفــت، اتــاق بازرگانــی تصمیــم گرفــت 
بــرای کارت های بازرگانــی )کارت بازرگانی 
مجــوزی اســت کــه بــه دارنــده آن اعــم از 
شــخص حقیقــی یــا حقوقــی اجــازه داده 
می شــود به امر تجــارت خارجی بپــردازد( 
سختگیری هایی را لحاظ کند. بدین جهت 
در ســال اولــی کــه کارت بازرگانــی صــادر 
می شود فرد مجاز به واردات 500 هزار دار 
و در ســال دوم این سقف به 2 میلیون دار 
می رســد و در صــورت خوش حســابی این 
اعداد ساانه افزایش پیدا می کند. ولی این 
موضوع هم نتوانست مانعی جدی بر سر 
راه کارت بازرگانی یکبار مصرف باشد. حال 
کارت بازرگانــی به غیــر از کاربردی که برای 
واردکنندگان دارد، برای صادرکنندگان هم 
قابلیت مصرف پیــدا کرده اســت. از روزی 
که صادرکنندگان مجبور شــدند ارز حاصل 
از صــادرات را بــه ســامانه نیمــا برگردانند 
کارت هــای بازرگانــی یکبار مصــرف دوباره 
بــه اوج خــود رســید. صادرکننــدگان بــرای 
آن کــه ارز را برای خود نگه دارند و یا صرف 
هزینه هایشــان کننــد، ترجیــح می دهند با 
کارت بازرگانــی دیگران صــادرات را انجام 
دهند و دیگر قید و بندی برای برگشــت ارز 

به سامانه نیما نداشته باشند.
ë هشدار اتاق به کارت های یکبار مصرف

هفته گذشــته بود کــه یکی از اعضــای اتاق 

بازرگانی در گفت و گو با »ایران« هشدار داد 
کــه کارت بازرگانــی یکبــار مصــرف در بین 
صادرکنندگان رواج پیدا کرده است چرا که 
صادرکنندگان تمایلی به پرداخت ارز خود 
به ســامانه نیمــا ندارنــد. بعد از ایــن خبر، 
دوباره اتاق بازرگانی بر ممنوعیت استفاده 
از کارت بازرگانــی دیگــران بــرای واردات و 

صادرات تأکید کرد.
ë  برای خریــد کارت بازرگانی یکبار مصرف

چه کار کنیم؟
روز گذشــته بــرای پیگیــری ایــن موضوع با 
یکی از شــرکت های بازرگانی کــه در صدور 
کارت بازرگانی فعال است، تماس گرفتیم. 
خودمان را صادرکننــده پارچه و واردکننده 
شــال و روســری معرفی کردیم. بــه اپراتور 
توضیــح دادیــم کــه بــرای فــرار مالیاتــی و 
پرداخت نکردن ارز به ســامانه نیما دنبال 
هســتیم.  مصــرف  یکبــار  بازرگانــی  کارت 
کارت  در  کــه تخصــص 13 ســاله  اپراتــور 
بازرگانــی داشــت، گفــت: »تنها دسترســی 
شما به کارت بازرگانی ارائه مدارک و آزمون 
اتــاق اســت.« وی توضیح داد: بــرای کارت 
بازرگانــی مــدارک بســیار کمی ازم اســت 
و همــه می توانند به آن دسترســی داشــته 
باشــند. از این رو مدارک دسته چک)بدون 
برگشــت(، نداشــتن ســابقه کیفــری، ســن 
بیشــتر از 23 ســال، حداقل مدرک دیپلم، 
اجــاره نامــه هولوگــرام دار ملک تجــاری یا 
اداری و یا ســند موارد یاد شــده ازم اســت. 
بــا ارائــه این مدارک و بررســی توســط اتاق 
بازرگانــی کمتــر از 20 روز کارت بازرگانــی 
صادر و بایســتی در کاس آموزشی حضور 
پیدا کنیــد. وی در برابر اصرار ما برای کارت 
بازرگانی یکبار مصرف، اظهارداشت: کارت 
بازرگانی یکبار مصرف هزینه دارد و بایستی 
10 میلیون تومان پرداخت کنید و از طرفی 
تمام مشــکات بعد از آن به شــرکت هیچ 

ارتباطی ندارد.
ë جای هیچگونه دفاع نیست

 بعد از آن با عبداه احمدی یکی از وکایی 
که در پرونده کارت بازرگانی و قاچاق فعال 
اســت، گفت و گــو کردیم. وی توضیــح داد: 
چنــد وقتــی اســت که موضــوع اســتفاده از 
کارت بازرگانی یکبار مصرف و کارت بانکی 
به اسم دیگران ممنوع شده است لذا جای 
هیچگونــه دفاع نیســت و نمی تــوان برای 
کســانی که چنیــن تخلفــی را کردنــد کاری 
کرد اما اگر گیرنده کارت ها مالیات و حقوق 
دولت را پرداخت کنند تا حدودی از جرایم 
آنها کاسته می شــود.  وی توصیه کرد که به 

هیچ عنوان گرفتــن کارت بازرگانی و کارت 
بانکــی دیگــران بــه صاح نیســت چــرا که 
مشکات متعددی به جهت حقوقی ایجاد 
می کند.از آنجا که گرفتــن کارت بازرگانی و 
بانکی آسان اســت هیچ بهانه ای از گیرنده 
کارت هــا مورد قبول دادگاه نیســت و حتماً 

فرد خاطی مجرم است.
ë  وظیفه وزارت صمت

مصطفی رناسی عضو اتاق بازرگانی ایران 
هــم دربــاره رواج پیــدا کــردن کارت هــای 
بازرگانــی یکبــار مصرف به »ایــران« گفت: 
رونــد  و  باشــد  یکپارچــه  سیســتم ها  اگــر 
شــفاف  صــورت  بــه  واردات  و  صــادرات 
باشــد دیگــر شــاهد اســتفاده از کارت هــای 
بازرگانــی یکبــار مصــرف نخواهیــم بــود. 
متأســفانه سیســتم ها هماهنگ نیســت و 
هــر مجموعه ای به صــورت مجزا فعالیت 
می کنــد. وی خاطرنشــان کــرد: کارت های 
بازرگانی که غیرفعال هستند چرا می توانند 
در حجــم انبوه واردات داشــته باشــند. این 
امــر بــه صــاح کشــور نیســت و از طرفــی 
تجــار و فعاان اقتصادی واقعی زیر ســؤال 
می رونــد. کارت هــا اکنــون نقــره ای، برنزی  
و طایــی هســتند لــذا بر اســاس وضعیتی 
فــرد  اعتبــار  دارد  اقتصــادی  فعــال  کــه 
مشخص می شــود. وزارت صمت بایستی 
صاحیت ها را مشــخص کنــد و کارت های 

غیرفعال را  باطل کند.
ë 4 پیشنهاد برای صدور کارت بازرگانی

رناســی پیشــنهاد داد: بــرای صــدور کارت 
اقتصــادی،  فعالیــت  ســال   5 بازرگانــی 
پرداخــت مالیات، داشــتن پرونده مالیاتی 
و تأیید ســه نفــر از اعضــای اتــاق بازرگانی 
ضــروری اســت. اگر این مــوارد مدنظر قرار 
گیرد دیگر با معضــل کارت بازرگانی یکبار 

مصرف روبه رو نخواهیم شد.
ë  کارت های یکبار مصرف در تهران، بوشهر

و بندرعباس
شــعبان فروتن عضــو اتاق بازرگانــی ایران 
هم بــه »ایران« گفــت: کارت های بازرگانی 
یکبار مصرف در شــهرهایی چون بوشــهر، 
تهران و بندرعباس که بیشــترین واردات و 

صادرات را دارد بیشتر استفاده می شود.
وی افزود: اتاق بازرگانی نمی تواند در زمینه 
نظارت بر کارت بازرگانی و یا فعالیت های 
وزارت  جهــت  بدیــن  کنــد.  ورود  اجرایــی 
صمــت بــه عنــوان سیاســتگذار می توانــد 
در ایــن حــوزه ورود کنــد و اجــازه ندهــد که 
کارت های غیر فعــال و کارت های بازرگانی 
یکبــار مصــرف صاحــب جایــگاه و قــدرت 

شــوند. ایــن امــر بــه ضــرر تمــام فعــاان 
اقتصادی و مالیات دهندگان است.

ë شانه خالی نکنید
فروتــن بــا بیــان این کــه سیاســتگذاران از 
وظایفی کــه دارند نباید شــانه خالی کنند، 
گفت: اگر دولت قبل از واردات کاا مالیات 
بگیرد دیگــر فضایی ایجاد نخواهد شــد تا 

واردکننــدگان از کارت هــای بازرگانی یکبار 
مصرف اســتفاده کنند. اواخر اردیبهشــت 
مــاه ســال جاری بود کــه اتاق ایــران عنوان 
کــرد، 2500 کارت بازرگانــی طــی دو ســال 
اخیر باطل شــده اســت. ســازمان توســعه 
تجارت هم در همین زمان از مسدود شدن 
کــرد.  اطاع رســانی  بازرگانــی  کارت   700

چنــدی پیش رحیم زارع عضو کمیســیون 
اقتصادی مجلس شــورای اسامی هم به 
آمار سال 95 بسنده کرد و گفت: در خرداد 
ســال 95 بدهی کارت های بازرگانی 8 هزار 
و 100 میلیــارد تومــان و برابــر 12 درصــد 
مجموع مالیــات مســتقیم کاا و خدمات 

وصول شده در کشور بوده است.

بازار اجاره کارت های بازرگانی
»ایران« در گفت و گو با کارشناسان و فعاان اقتصادی بررسی کرد

سناریوهای بودجه در یک گزارش پژوهشی بررسی شد
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سال هاســت سوء اســتفاده از کارت هــای 
بازرگانــی در جریــان واردات و صادرات 
و  کــرده  خودنمایــی  کشــور  بــه  کااهــا 
حاشــیه های متعددی ایجاد می کند اما 
ریشــه این حواشی تلخ که منجر به فرار 
مالیاتــی، قاچــاق و پولشــویی می شــود 
در قوانیــن ناکارآمد تجارت ماســت. در 
حقیقت چتر نظارتی و مالیاتی به اندازه 
کافی گســترده نیســت که بتوانــد امکان 
سوء اســتفاده در ایــن بــاره را بــه حداقل 
برســاند از همین روســت که پدیــده کارت هــای بازرگانی یک 
بــار مصرف شــکل می گیرد. نقطــه چالش زا این جاســت که 
در کشــور مــا عده ای به ســادگی می توانند سیســتم نظارتی و 
قوانین موجود را دور بزنند و جالب اینجاست که برخی مواقع 
ما نشــانی غلطی در ایــن باره می دهیم. مثــًا صادرکنندگان 
کارت ها یا فناوری به کار رفته در آنها را نشانه می گیریم، کسانی 
را در معرض اتهام قرار می دهیم که منتقدان جدی وضعیت 
موجود هســتند در حالی که شــما به سیســتم مالیاتی برخی 
کشورها نگاه کنید می بینید 70 سال پیش در حالی که فناوری 
آن روزها اصاً قابل مقایســه با اکنون نبود قوانین مالیاتی به 
گونه ای تنظیم و اجرا می شــد که اساســاً فرار مالیاتی را بسیار 
ســخت و دشــوار می کرد. بنابراین جلوگیری از فرار مالیاتی و 
سوء اســتفاده از کارت های بازرگانی بیشتر از آنکه معطوف به 
امکانــات یا فناوری باشــد به عزم و اراده ای وابســته اســت که 
اجازه ســوداگری و تقلب در فضای کســب و کار و اقتصاد را به 
سوداگران ندهند. به طور مثال وقتی اخیراً بحث تعهد ارزی به 
میان آمد گرچه تأمین تعهد ارزی برای تولیدکنندگان واقعی 
ســنگین بود اما مشخص شد که یکسری واسطه با استفاده از 
کارت هــای بازرگانی همان محصوات تولیدکننده ها را صادر 

می کنند و سپس ناپدید می شوند در صورتی که تولیدکننده در 
این رقابت نابرابر عمًا بازنده است.

از طــرف دیگر شــما گاهــی در رســانه ها می بینیــد، می گویند 
فــی المثل به  نام فان چوپان در فان روســتای کشــور کارت 
بازرگانی صادر و به  نام او چند صد میلیارد کاا وارد کشور شده 
اما ســازمان مالیاتی وقتی برای وصول مالیــات به آن چوپان 
مراجعه کرده دست خالی مانده است، در حالی که مسأله به 
این سادگی نیست حتی اگر وجود این تقلب ها و شرکت های 
صوری و کاغذی را بپذیریم کاایی که وارد کشور شده چندین 
بار چرخیده و دســت به دســت شــده بنابراین کسی که پشت 
آن چوپان یا شــرکت کاغــذی بوده از طریق خریــد و فروش و 
گــردش بانکی نمی توانــد نامرئی بماند و ســرنخ های جدی 
از فعالیــت او براحتــی قابــل رصــد و ردیابی اســت اما گاهی 
متأسفانه به دایل مختلف که احتمااً بر کسی پنهان نیست 
عزم و اراده ای برای ردیابی و شناســایی سوء استفاده کنندگان 
از کارت های بازرگانی وجود نــدارد. اتاق های بازرگانی ایران و 
تهران در این سال ها پیشنهاد خوبی برای کاهش سوء استفاده 
از کارت هــای بازرگانــی و بــاا بردن اعتبــار این کارت هــا ارائه 
کرده انــد کــه یکی از بهتریــن و کاربردی ترین این پیشــنهادها 
رتبه بنــدی کارت هاســت، یعنــی کارتی که اولین ســال اســت 
صادر می شود ارزشی همسان با کارتی که پشتوانه آن 30 سال 
گردش بانکی و مفاصا حساب مالیاتی است یکسان نباشد. اگر 
کارت ها امتیازبندی شود خود به خود کارت های یکبار مصرف 
بازرگانــی از بیــن خواهــد رفــت. از ســوی دیگــر در اتاق هــای 
بازرگانی پیشنهاد مؤثر دیگری در این باره مطرح شده که هم 
بتواند این حاشــیه پررنگ را از میان بردارد و هم مخل کسب 
و کار و پیشرفت فعاان اقتصادی نباشد اما این پیشنهادها در 
تعارض با قوانین موجود هســتند بنابراین نهادهای مسئول 
باید در به روزرسانی قوانین مساعدت بیشتری به خرج دهند.

پیشنهادی برای مهار سوء استفاده از کارت های بازرگانی

یادداشت

سیدبهادر احرامیان
 عضو اتاق 
بازرگانی تهران

سناریو دوم: افت میانگین حدود 1.6 میلیون 
بشکه در روز برای صادرات نفت و میعانات گازی 

در نیمه دوم سال 1397)میانگین حدود 1.5 
میلیون بشکه در روز صادرات نفت و میعانات 

در کل سال( و میانگین روزانه 900 هزار بشکه 
صادرات نفت و میعانات گازی در سال 1398

سناریو اول: افت میانگین حدود 800 هزار بشکه 
در روز برای صادرات نفت و میعانات گازی در 

نیمه دوم سال 1397)میانگین 1.9 میلیون بشکه 
در روز صادرات نفت و میعانات در کل سال( و 

میانگین روزانه یک میلیون بشکه صادرات نفت 
و میعانات گازی در سال 1398

عملکرد اقتصاد در دو سناریو
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و  درک  ایرانــی  هــر  اقتصــادی/  گــروه 
دارد.  تــورم  نــرخ  از  متفاوتــی  احســاس 
بســته بــه اینکــه در کدام روســتا، شــهر یا 
استان زندگی می کنیم یا متعلق به کدام 
دهــک درآمــدی هســتیم، میــزان دمای 
تــورم متفاوت اســت. این درحالی اســت 
کــه به طــور معمول طبقه متوســط تورم 
بااتری نســبت به تــورم میانگین و حتی 
درمقایسه با ثروتمندان تحمل می کنند. 
درهمین راستا رهگیری تورم منطقه ای و 
استانی نیز نشــان می دهد که استان های 
اســتان های  بــه  برخوردارنســبت  کمتــر 
برخوردارتــورم بااتــری دارند. براســاس 
گزارش مرکــز آمار ایران درخصوص نرخ 
تورم آذرماه امسال در استان های مختلف 
تورم کل در ماه آذر 2.6 درصد، نسبت به 
آذر سال گذشته )نقطه ای( 37.4 درصد 
و نســبت به 12 ماهه منتهی به آذرماه 18 
درصد محاسبه شــده است. این درحالی 
است که بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه 
مربوط به استان لرســتان با 21.9 درصد و 
کمترین آن مربوط به اســتان کرمان 14.2 
درصد اســت. شــکاف نــرخ تــورم دوازده 
ماهــه اســتان ها در آذر مــاه 7.7 درصــد 
اســت که نســبت به مــاه قبــل 0.7 واحد 

درصد افزایش نشان می دهد.
ë تورم خانوارها 

در آذر مــاه 1397 عــدد شــاخص کل تورم 
برای خانوارهای کشوربراســاس ســال پایه 
1395 نســبت بــه مــاه قبــل 2.6 درصــد 
افزایش نشان می دهد. دراین ماه بیشترین 
نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشــور مربوط 
به اســتان بوشــهر با 4.4 درصــد و کمترین 
نرخ تورم ماهانه مربوط به استان سیستان 

وبلوچستان با 1.7 درصد بوده است.
درصد تغییر شــاخص کل نسبت به ماه 
مشــابه ســال قبل )تورم نقطه به نقطه( 
برای خانوارهای کشور 37.4 درصد است. 
بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط 
به اســتان ایــام )44.4 درصد( و کمترین 
آن مربــوط به اســتان قــم )30.9 درصد( 
است. یعنی خانوارهای ساکن استان ایام 

به طور متوسط 7 درصد بیشتر از میانگین 
کل کشور و خانوارهای ساکن استان قم به 
طور متوسط 6.5 درصد کمتر از میانگین 
کل کشور نسبت به آذر 1396 برای خرید 
یک »مجموعــه کاا و خدمات یکســان« 
هزینــه کرده اند. نــرخ تــورم دوازده ماهه 
منتهی به آذر ماه 1397 برای خانوارهای 
کشــور به عدد 18 درصد رسید. بیشترین 
نرخ تــورم دوازده ماهه مربوط به اســتان 
آن  کمتریــن  و  درصــد(   21.9( لرســتان 
مربــوط بــه اســتان کرمــان )14.2 درصد( 
اســت. شــکاف نــرخ تــورم دوازده ماهــه 
اســتان ها در آذر مــاه 7.7 درصــد اســت 
که نســبت به ماه قبــل 0.7 واحــد درصد 
افزایش نشــان می دهد. این درشــرایطی 
اســت که تورم اســتان تهــران ماهانه 2.3 
و ســاانه 20.2  نقطــه ای 39.4  درصــد، 

درصد رشد داشته است.
ë خانوارهای شهری

در آذر مــاه 1397 عــدد شــاخص کل برای 
خانوارهای شــهری نسبت به ماه قبل 2.5 
درصــد افزایــش نشــان می دهــد. در ایــن 
ماه بیشــترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای 
شــهری مربــوط به اســتان بوشــهر بــا 4.4 
درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه 
مربوط به اســتان کرمانشــاه بــا 1.6 درصد 
افزایش اســت. درصد تغییر شــاخص کل 
نسبت به ماه مشابه سال قبل )تورم نقطه 
بــه نقطه( برای خانوارهای شــهری کشــور 
36.9 درصــد اســت. بیشــترین نــرخ تورم 
نقطه به نقطه خانوارهای شــهری مربوط 
به اســتان ایــام )44.9 درصــد( و کمترین 
آن مربوط به استان کرمان )30.8 درصد( 
اســت، یعنــی خانوارهای شــهری ســاکن 
استان ایام به طور متوسط 8 درصد بیشتر 
از میانگین کل کشــور و خانوارهای شــهری 
ســاکن اســتان کرمان به طور متوســط 6.1 
درصد کمتر از میانگین کل کشور نسبت به 
آذر 1396 برای خرید یک »مجموعه کاا و 
خدمات یکسان« هزینه کرده اند. نرخ تورم 
دوازده ماهه منتهی به آذر ماه امسال برای 
خانوارهای شهری به عدد 18 درصد رسید. 

بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به 
استان لرستان )21.9 درصد( و کمترین آن 
مربوط به اســتان هرمــزگان )14.9 درصد( 
تــورم دوازده ماهــه  نــرخ  اســت. شــکاف 
اســتان ها در آذر مــاه 7 درصــد اســت کــه 
نسبت به ماه قبل 0.5 واحد درصد افزایش 

نشان می دهد.
ë خانوارهای روستایی

در آذر ماه 1397 نرخ تورم برای خانوارهای 
روستایی کشور نسبت به ماه قبل 3درصد 
افزایش نشان می دهد. در این ماه بیشترین 
نــرخ تــورم ماهانــه خانوارهــای روســتایی 
مربوط به اســتان قم با 5 درصد افزایش و 
کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان 
اردبیل با 1.4 درصد افزایش است. درصد 
تغییر شــاخص کل خانوارهای روســتایی 
نسبت به ماه مشابه سال قبل )تورم نقطه 
به نقطه( 39.9 درصد است. بیشترین نرخ 
تورم نقطه به نقطه خانوارهای روســتایی 
مربوط به استان کردستان )47.6 درصد( و 
کمترین آن مربوط به استان کرمان )32.4 
درصد( است، یعنی خانوارهای روستایی 
ســاکن اســتان کردســتان به طور متوســط 

7.7 درصد بیشــتر از میانگین کل کشــور و 
خانوارهای روستایی ساکن استان کرمان به 
طور متوسط 7.5 درصد کمتر از میانگین 
کل کشور نسبت به آذر 96 برای خرید یک 
»مجموعه کاا و خدمات یکســان« هزینه 
کرده اند. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به 
آذر ماه 97 برای خانوارهای روستایی کشور 
به 18 درصد رســید. بیشــترین نــرخ تورم 
دوازده ماهه مربوط به اســتان چهارمحال 
وبختیــاری )22.1 درصــد( و کمتریــن آن 
مربــوط بــه اســتان کرمــان )11.9 درصــد( 
اســت. شــکاف نــرخ تــورم دوازده ماهــه 
اســتان ها در آذر مــاه 10.2درصد اســت که 
نسبت به ماه قبل 0.9 واحد درصد افزایش 

نشان می دهد.
ë پیشتازان تورم خوراکی

درکنــار تورم کل، نرخ تورم مــواد خوراکی و 
آشــامیدنی نیز برای اســتان های مختلف 
تفاوت زیــادی دارد. براســاس این گزارش 
درتــورم نقطــه به نقطــه که میــزان تغییر 
تورم را نســبت به ســال مشــابه ســال قبل 
اندازه گیری می کنــد، درحالی که نرخ تورم 
کل 53.9 درصــد بــوده اســتان بوشــهر بــا 

68.9 درصد بااترین نرخ را داشــته است. 
در رتبه دوم و سوم نیز به ترتیب استان های 
هرمزگان و چهارمحال و بختیاری با 61.2 و 
60.6 درصــد قــرار دارند. درمقابل اســتان 
تــورم  بــا 44.7 درصــد کمتریــن  زنجــان 
نقطــه ای را تجربه کرده اســت. پــس از آن 
اســتان قزوین بــا 46.9 و مازنــدران با 48.1 

درصد قرار گرفته اند.
درتورم ماهانه مواد خوراکی نیز بیشــترین 
افزایــش بــا 7.6 درصد به اســتان بوشــهر 
اختصــاص دارد. همچنیــن یــزد بــا 6.8 
درصــد و چهارمحــال و بختیــاری بــا 5.7 
درصــد در رتبه های بعدی قــرار گرفته اند. 
امــا کمترین تورم ماهانه به اســتان زنجان 
اختصــاص دارد که 2.6 درصد ثبت شــده 
اســت. پس از آن سیســتان و بلوچستان با 
2.7 درصد و هرمزگان با 2.8 جزو کمترین 
دارنــدگان تورم ماهانــه خوراکــی بوده اند. 
این درحالی است که در استان تهران تورم 
خوراکی در آذر 4.9 درصد رشد داشته است 
که این نرخ نســبت به ماه مشابه سال قبل 
51 درصد و در 12 ماهه منتهی به آذر 24.1 

درصد اعام شده است. 

یرنا
ا

طرح مطالعاتی توسعه ســواحل مکران از 
میناب تا گوادر به پایان رسیده و نقشه نهایی 
رونــق بخشــی ســواحل جنوبــی در انتظــار 
تأییــد دولت اســت تا به عنوان ســند نهایی 
توســعه در مکران مورد استفاده قرار گیرد. 
برای ارزیابی عملکرد بخش های مختلف 
در مکران روز گذشــته اســحاق جهانگیری 
معــاون اول رئیــس جمهوری در نشســت 
بــا وزیران اقتصــاد، راه و شهرســازی، جهاد 
کشاورزی و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح 
به  ظرفیت کم نظیر ســواحل مکــران برای 
توسعه اســتان های سیستان و بلوچستان و 
هرمزگان، اشاره کرد و گفت: سواحل مکران 
باید به نقطه ای کانونی برای توســعه و رفع 

محرومیت از این دو استان تبدیل شود.
معــاون اول رئیــس جمهــوری با اشــاره به 
وجــود محرومیــت در اســتان سیســتان و 
بلوچســتان و فاصلــه زیــاد شــاخص های 
توســعه در این اســتان با ســایر اســتان های 
کشــور، تصریــح کــرد: حل مســائل اســتان 
سیســتان و بلوچســتان نیازمنــد طرحی نو 
و نگاهــی ملــی اســت و ایــن موضــوع باید 
در دســتور کار همــه دســتگاه های اجرایــی 
قرار گیرد. وی همچنین با اشــاره به تدوین 
طرح جامع برای توســعه سواحل مکران و 

برنامه ریزی برای اجــرای چند پروژه بزرگ 
در این منطقه، خاطرنشان کرد: برنامه ها و 
پروژه های خوبی بــرای اجرا در این منطقه 
تهیــه شــده اســت کــه می تواند به توســعه 
ســواحل مکــران کمــک کند. برای توســعه 
ســواحل مکــران بایــد همــه جوانــب نظیر 
مسائل زیست محیطی و مسائل اجتماعی 
دیده شود و سیاســت روشن و دقیقی برای 
اجرای طرح جامع توســعه سواحل مکران 
تدویــن شــود.باید بــا برنامه ریــزی دقیــق 
و سیاســتگذاری صحیــح، ضمــن اجــرای 
پروژه هــا و عمــل بــه وعده های داده شــده، 
نسبت به محرومیت زدایی و توسعه استان 

اقدام شود.

ë 55 درصد صید و صیادی در مکران
محمــود حجتــی وزیر جهــاد کشــاورزی در 
نشســت با معاون اول رئیــس جمهوری با 
اشاره به شرایط اقلیمی مناسب در سواحل 
مکــران و بخصــوص چابهــار برای کشــت 
گلخانــه ای، گفــت: چابهــار ایــن ظرفیــت 
را دارد کــه بــه میــزان 10 هزار هکتار کشــت 
گلخانه ای با 100 هزار فرصت شغلی در آن 

ایجاد شود.
حجتی با یــادآوری اینکــه 55 درصد صید 
و صیادی کشــور در ســواحل مکــران انجام 
می شود، خاطرنشان کرد: سواحل مکران از 
ظرفیت گســترده ای برای پرورش ماهی در 

دریــا و پرورش میگو برخوردار اســت که اگر 
حمایت های ازم صورت گیرد با مشارکت 
بخش خصوصی شاهد توسعه در این گونه 

فعالیت ها خواهیم بود.

ë 12 محور توسعه
محمد اسامی وزیر راه و شهرسازی هم در 
این جلســه با اشاره به تدوین برنامه جامع 
توســعه ســواحل مکران گفت: ایــن برنامه 
در 12 محــور تهیــه شــده کــه 38 محــرک 
اقتصــادی در آن وجــود دارد و اجــرای ایــن 
برنامه هــا همــت و تاش همه دســتگاه ها 
توســعه ای  برنامــه  ایــن  در  می طلبــد.  را 
ظرفیت های بومی ســواحل مکــران با نگاه 
درون زا و برون نگر دیده شــده و احداث دو 
شــهر جدید نیــز در این برنامــه پیش بینی 
شــده اســت که بــزودی ســاخت واحدهای 

مسکونی برای ساکنین آن آغاز خواهد شد.
در این جلســه که وزیران امــور اقتصادی 
و دارایــی و دفــاع و پشــتیبانی نیروهــای 
مســلح نیز حضــور داشــتند، گزارشــی از 
عملکرد پروژه های طرح توسعه سواحل 
مکــران طی 9 ماهه ســال 97 ارائه شــد و 
توضیحاتی نیــز در خصــوص پروژه های 
زیرســاختی طرح توسعه سواحل مکران 
راه آهــن، جــاده ســازی،  نظیــر احــداث 
توســعه بندر شهید بهشتی، انتقال آب و 

احداث سد و نیروگاه بیان شد. 

معاون اول به همراه 4 وزیر توسعه  سواحل جنوب را بررسی کردند

تلنگر سیاستگذار به مکران

پیشتازان رشد نرخ تورم در آذر97 معرفی شدند

اطلس استانی تورم
 صعود داخلی ها 
ثبات خارجی ها

خودروهــای داخلــی روز گذشــته 
میلیــون  یــک  تــا   500 افزایــش 
در  و  کردنــد  ثبــت  را  تومانــی 
مقابــل خودروهــای خارجــی در 
قیمت هایــی که داشــتند ماندند. 
خودروهــای خارجــی بــا کاهــش 
قیمــت ارز بین 20 تــا 50 میلیون 
تومــان ارزان شــد و اکنــون چنــد 
قیمت هــا  کــه  اســت  هفتــه ای 
در  اســت.  نداشــته  تغییــری 
ایــن میــان خودروهــای داخلــی 
بیشترین نوســان قیمت را تجربه 
چانــگان،  خودروهــای  کردنــد. 
ســمند   ،2008 صندوقــدار،   206
خودروهایــی  جملــه  از  ســاینا  و 
بودنــد کــه در بــازار گــران شــدند. 
فعــاان بــازار خــودرو پیش بینی 
داخلــی  خودروهــای  کــه  کردنــد 
چــرا  شــد  خواهــد  گــران  دوبــاره 
کــه تولیــد بــه جــای آنکــه رونــد 
افزایشــی بگیرد در مســیر کاهش 
اســت. امــا با رشــد قیمــت بیش 
از 7 خــودرو توســط شــرکت های 
خودروســازی، ســازمان حمایــت 
شــده  بلنــد  اعتراضــش  صــدای 
بــه  خــود  نامه نگاری هــای  و 
را  خودروســازی  شــرکت های 
آغــاز کرده اســت. براســاس نامه 
بــه  حمایــت  ســازمان  اخطــاری 
هنــوز  خودروســاز  شــرکت های 
شــرکت  دو  ایــن  قیمت هــای 
قیمت گــذاری  ضابطه هــای  بــا 
داده  تطبیــق  حمایــت  ســازمان 
نشــده و بــر همیــن اســاس نباید 

اجرایی شود. 

 افزایش قیمت نفت 
در آخرین روز 2018

در  )برنــت(  خــام  نفــت  قیمــت 
آخریــن روز ســال 2018 میادی با 
بیــش از یــک دار افزایــش بــه 54 
دار و 47 ســنت برای هر بشکه در 
زمان تنظیم این گزارش رسید. این 
رشــد به دنبال افزایش شاخص ها 
در بازارهــای بــورس اتفــاق افتــاد. 
از  نشــانه هایی  بــروز  همچنیــن 
تجــاری  مذاکــرات  در  پیشــرفت 
موجــب  چیــن  و  امریــکا  میــان 
تقویت احســاس حاکم بــر بازارها 
شده اســت. با وجود این نگرانی ها 
در مــورد تضعیــف رشــد اقتصــاد 
جهانی و تــداوم مازاد عرضه هنوز 

وجود دارد.
با این حال مصطفی قیتونی، وزیر 
انــرژی الجزایر معتقد اســت که با 
توجه به توافق اخیر اوپک، قیمت 
نفت تا ماه آوریل افزایش می یابد 
و به رقمی بین 65 تا 70 دار برای 
هر بشکه می رسد. کشورهای عضو 
اوپــک و غیــر اوپک چنــدی پیش 
توافق کردند از ابتدای ژانویه ســال 
2019 تولیــد نفــت را به میزان یک 
میلیــون و 200هــزار بشــکه در روز 
کاهش دهنــد که 800هزار بشــکه 
این کاهش، سهم اوپک و 400هزار 

بشکه سهم خارج از اوپک است.
نشــان  بــازار  کلــی  بــرآورد  البتــه 
می دهد که در ســال 2018 قیمت 
نفــت خــام رونــد نزولــی داشــته 
اســت. بــه ایــن ترتیب کــه قیمت 
شاخص نفت خام برنت در پایان 
 20 حــدود  میــادی   2018 ســال 
درصــد کاهش یافته که نخســتین 
افت قیمت ساانه آن پس از سال 

201۵ میادی به شمار می آید.
قیمت نفــت خام وســت تگزاس 
اینترمدیــت نیــز بــه 46 دار و 36 
سنت برای هر بشکه در روز گذشته 

رسیده بود.

بـــازارنامه

71 میلیونپژو 206 تیپ 5
56 میلیونGLX 405 پژو

71 میلیونپژو پارس
 38.5 میلیونسایپا 111

58 میلیونساینا اتوماتیک 

330 میلیونهیوندای النترا
840 میلیونکیا سورنتو

565 میلیونرنو کولئوس
HNX300T یک میلیارد لکسوس

325 میلیوننیسان جوک 
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خودروهای داخلی

خودروهای خارجی

استان لرستان 
بااترین تورم 

ساانه

21/9
درصد

استان کرمان 
کمترین تورم 

ساانه

14/2
درصد

 شکاف 

نرخ تورم ساانه 
استان ها

7/7
درصد

استان بوشهر 
بااترین تورم 

خوراکی

68/9
درصد

استان زنجان 
کمترین تورم 

خوراکی

44/7
درصد

ســواحل  توســعه  ســتاد  دبیرخانــه 
مکــران گــزارش اجمالــی از آخریــن 
پروژه هــای صنعتی و عمرانــی را در 
نشست روز گذشــته ارائه کرد. تمرکز 
دبیرخانه بــر پروژه های زیرســاختی 
طــرح  کل  اســت.  شــده  معطــوف 
توسعه سواحل مکران تاکنون پیشرفتی 17 درصدی داشته 
اما کندی پیشرفت به دلیل کارهای مطالعاتی است. مطالعه 
توسعه مکران دو سال زمان برد هنگامی که کار مطالعاتی در 
حال انجام است نباید انتظار پیشرفت سریع توسعه را داشته 
باشیم. مطالعات توسعه مکران در دانشگاه شهید بهشتی 
به کارفرمایی وزارت راه و شهرسازی و اسپانسری وزارت نفت 
انجام شــد. در حال حاضر نقشــه توسعه مکران آماده شده 
و این نقشــه توســعه در میــان مدت و بلند مــدت را مد نظر 
قرار داده اســت. این برنامه شامل توسعه درون زا و بیرون زا 
اســت. رویکرد دبیرخانه تاش در جهت محرومیت زدایی 
پیش از آغاز روند توسعه این سواحل بوده است و دبیرخانه 
ستاد توسعه اجتماع محور جهت افزایش توانمندی جوامع 
محلی و توسعه پایدار و متوازن و همراهی جوامع در فرآیند 

توسعه صنعتی و عمرانی را دنبال می کند. 

سرمایه گذاری در اسکله و موج شکن 
بندر چابهار، مستقر شدن بخشی از 
نیروی انتظامی در منطقه، ساخت 
واحدهای فوادی، پتروشیمی، لوله 
کشــی از ســواحل جنوب به ســمت 
ســواحل مکــران در خشــکی بــرای 
انتقال نفــت و صــادرات از مهم ترین برنامه های توســعه 
ســواحل مکــران اســت. بهره بــرداری از این پروژه هــا رونق 
ســواحل را ســرعت می بخشــد. در برنامه ششــم توســعه 
و برنامه هــای ســاانه دولــت به ســمت عمــران و آبادانی 
سواحل مکران است. توسعه پایدار در گرو توسعه سواحل 
بخصــوص توســعه ســواحل جنوبــی اســت. توســعه این 
ســواحل به خاطر ســاختار زیســت محیطی و قــرار گرفتن 
در حاشیه ساحل از توســعه شهرهای مرکزی کم هزینه تر 
اســت. هدف از توســعه مکران این اســت که به جای بردن 
آب و نفــت و محصــوات پتروشــیمی از ســواحل به مرکز 
معکــوس عمل کنیم. توســعه ســواحل به نفــع اقتصاد و 
امنیت ملی است.اجرای برنامه مطمئناً زمانبر خواهد بود. 
جهت گیری توسعه کشور بعد از سال ها خطا اان در جهت 

درستی است.

هزینه اندک توسعهکندی پیشرفت

یادداشت
بابک نوری
رئیس دبیرخانه 
ستاد توسعه 
سواحل مکران

1
یادداشت
هادی حق شناس
 معاون 

 سازمان بنادر 

و دریانوردی

2

افزایش پلکانی حقوق منوط به تصمیم مجلس
محمدباقر نوبخت رئیس ســازمان برنامه و بودجه کشور گفت: 
یــک ریــال از هر آنچــه از یارانــه نقدی حذف می شــود به تهران 
بازنمی گــردد و برای همان اســتان خرج می شــود؛ ضمن آنکه 
استان ها به افرادی که نیاز بیشتری دارند یارانه بیشتری پرداخت 
می کنند. به گزارش ایسنا،  طبق اعام سازمان برنامه و بودجه، 
رئیــس این ســازمان بــا بیان اینکــه بــرای عادانه توزیع شــدن 
افزایش حقوق در ســال آینده پیشــنهاد تسهیم پلکانی مطرح 
می شود، اظهار کرد: امســال برهمین اساس حقوق ها افزایش 
یافــت اما آنچه از ســوی دولت باید بــرای افزایش حقوق ها دیده می شــد 20 درصد 
بوده که حدود 3۴ هزار میلیارد تومان اســت که مجلس می تواند درباره هر آنچه به 
عدالت نزدیک تر است، تصمیم گیری کند. وی ادامه داد: در سال های گذشته بیش 
از ۴,۵ میلیون خانوار از دریافت یارانه نقدی حذف شــدند اما با توجه به مدارکی که 
ارائــه کردنــد یارانه بخــش بزرگی از آنها برقرار شــد کــه این موضوع نشــان می دهد 
تصمیم گیری در تهران کار دشــواری بوده و اگر قرار اســت حذفی براســاس عدالت 

انجام شود در استان ها در این خصوص اقدام شود.

دلیل تأخیر در اعام نرخ تورم
محمــود چلویــان مدیــر اداره آمــار اقتصــادی بانــک مرکزی 
اعــام کرد: بانــک مرکزی به منظور بررســی های تخصصی 
و کارشناســی دو جانبه بــا مرکز آمار در خصــوص به حداقل 
رساندن اختافات آماری، نرخ تورم را بررسی و منتشر خواهد 
کرد. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، وی با بیان اینکه بانک مرکزی و مرکز 
آمارایران دو نهاد اصلی تولید کننده آمار در کشور هستند گفت: آمارهای تولید شده 
توسط این دو نهاد طیف گسترده ای از موضوعات و متغیرها را پوشش می دهد و 
در مواردی هم آمارهای مشترکی تولید می شود که به عنوان مثال می توان به نرخ 

تورم شاخص بهای کااها و خدمات مصرفی اشاره کرد.
وی با اشاره به تفاوت نتایج نرخ تورم بانک مرکزی و مرکز آمار تأکید کرد: در برخی 
از مقاطع زمانی بین نتایج نرخ تورم بانک مرکزی و مرکز آمار اختاف محسوسی 
رخ می دهد و در بررســی های انجام شــده عمده دایل این امر مربوط به تفاوت 
سال پایه، دوره های احصای هزینه های خانوارها، تناسب نظام جمع آوری داده ها 

به منظور کاهش خطای غیر نمونه گیری و عوامل دیگر بوده است. 

 914 هزار تن مواد پتروشیمی 
در شرکت امیرکبیر تولید شد

 سیدجواد ســلیمانی مدیر عامل و عضو هیأت مدیره شرکت 
پتروشــیمی امیرکبیر گفــت: 914 هزار تن مواد پتروشــیمی در 
یک دوره هشــت ماهه طی امســال در این واحد تولید شده که 
بیانگر تحقق 85 درصد برنامه تولید امسال در این شرکت است. در این راستا تولید 
محصوات پلیمری با تولید 345 هزار تن و تحقق 86 درصد برنامه تدوین شــده 
کــه شــامل تولید در واحد HD  به میــزان 82 درصد، تولیــد در واحد LLD به میزان 
89 درصد، تولید در واحد LD به میزان 86 درصد برنامه پیش بینی شــده اســت. 
سلیمانی همچنین توضیح داد: این شرکت در فروش ریالی با تحقق 115 درصدی 
برنامه در کل و 108 درصدی برنامه در فروش انواع محصوات پلیمری توانســته، 
به ترتیب رقم های 31 هزار میلیارد ریال و 22 هزار میلیارد ریال فروش را ثبت کند 
که به نسبت دوره های مشابه سال های قبل جهش قابل توجهی را نشان می دهد.  

چهره ها

بنگاه ها

سهیا یادگاری
خبرنگار
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کمی پس از آنکه دبیر شورای عالی امنیت 
ملــی ایــران در خــال ســفر اخیــرش بــه 
افغانســتان بر خبر انجام مذاکرات پنهان 
ایــران و طالبــان صحــه گذاشــت، بهــرام 
قاســمی، ســخنگوی وزارت امــور خارجــه 
ایــران در نشســت دیــروز بــا خبرنــگاران از 
دیــدار و گفت و گــوی هیأتــی از طالبــان بــا 
معاون سیاسی وزیر امور خارجه در تهران 
خبر داد. بهرام قاسمی  گفت: »این هیأت 
روز یکشــنبه مذاکــرات مفصلــی بــا هیأت 
ایرانــی به ریاســت ســید عبــاس عراقچی 

انجام داد.«
به گزارش ایرنا، قاســمی با بیان اینکه این 
هیأت مذاکرات و گفــت و گوهای مفصلی 
را با هیأت ایرانی به ریاست عراقچی انجام 
داد، به دایل انجام این گفت و گوها اشــاره 
کــرد و افزود:»با توجه بــه اینکه بیش از 50 
درصد از خاک افغانستان در اختیار طالبان 
است و باتوجه به وجود ناامنی، بی ثباتی و 
مشــکاتی کــه در داخــل این کشــور وجود 
دارد، آنها تمایل به مذاکره با ایران داشتند 
و مذاکــرات بــا اطــاع دولــت افغانســتان 
انجام شد.« سخنگوی دستگاه دیپلماسی 
هدف اصلی این مذاکرات را یافتن راهکار 
و زمینه هــای تســهیل کننده بــرای کمک و 

مســاعدت به گفت و گوهای بین گروه های 
بــرای  کشــور  ایــن  دولــت  و  افغانســتانی 
پیشــبرد روند صلح در این کشــور ذکر کرد. 
سخنگوی وزارت خارجه افزود: »جمهوری 
اســامی ایران با توجه به مرزهای طوانی 
با افغانســتان و پیشینه فرهنگی و تاریخی 
به عنوان یک نقش آفرین مهم در منطقه 
کــه صلح، ثبــات و امنیت را بــرای منطقه 
جســت و جو می کنــد بعــد از مذاکــرات بــا 
دولت افغانستان این عاقه مندی را برای 
ورود بــه این مذاکرات داشــت تــا بتواند به 
ســهم خود نقــش اساســی و مهم تــری را 
در ایجــاد ثبــات و امنیــت در افغانســتان 
ایفا کنــد. این یک گامی اســت کــه اهداف 
وزارت  ســخنگوی  اســت.«  مشــخص  آن 
خارجه همچنین تأیید کرد که گفت و گوها 
با طالبان با اطاع دولت افغانســتان بوده 
و ایــران تــاش خواهــد کرد برای تســهیل 
گفت و گوهــای بیــن افغانــی و کمــک بــه 
دولــت افغانســتان بــرای اینکــه گروه های 
افغانــی و دولــت بتوانند پای میــز مذاکره 
مشــکات خــود را حل کنند.« قاســمی در 
عین حال افزود : »ما تنها کشوری نیستیم 
که با طالبان گفت و گو کرده ایم. بســیاری از 
کشــورها با طالبان مراودات، گفت و گوها و 

تماس هایــی  دارند.« پیشــتر خبر رســمی 
مذاکــره ایــران بــا طالبــان از ســوی علــی 
شمخانی، دبیر شــورای عالی امنیت ملی 
ایران در خال سفر اخیرش به افغانستان 
مطرح شد که تأکید کرد دولت افغانستان 
گفت وگوهــای  و  ارتباطــات  مجموعــه  از 
ایــران با طالبان اطــاع داشــته و این روند 
همچنــان ادامــه خواهد یافت. شــمخانی 
گفت وگوهای جــاری بین ایران و طالبان را 
راهی برای کمک به رفع مشکات امنیتی 
موجود در افغانســتان دانســت و بــر لزوم 

تداوم یافتن آن تأکید کرد.
ë  »سرنوشت خود را به »اس پی وی 

گره نزده ایم
ســخنگوی وزارت خارجه در اشاره به روند 
کنونی تاش اروپا برای نهایی کردن »اس 
پی وی«، ســازوکار انتقال مالــی بین اروپا و 
ایران زمانبر شــدن این پروســه را در نتیجه 
فشار امریکا بر کشــورهای اروپایی دانست 
که باعث شده مذاکرات به طول بینجامد. 
قاســمی بــه اراده سیاســی قاطعانــه اروپا 
بــرای حفظ برجام و در عیــن حال ناکافی 
بودن تــوان آنها در برابر امریکا اشــاره کرد 
و گفت:»مــا هنــوز ایــن موضــوع را دنبــال 
می کنیــم و امیدواریــم کــه اروپــا بتواند در 
ایــن آزمون جدی تــر از هویت و اســتقال 

خودش در مقابل امریکا دفاع کند.«
ســخنگوی وزارت خارجه کشــورمان تأکید 
کرد که »اگر اروپا نتواند در این برهه خاص و 
آزمون موضوع را به سرانجام برساند، باید 
منتظر عواقب فشار امریکا بر خود باشد.«  
سخنگوی دستگاه دیپلماسی این را افزود 
که ایــران به طور صد درصدی به ســازوکار 
»اس پی وی« دل نبســته و سرنوشت خود 
را به آن گره نزده اســت. او گفت:»از همان 

ابتدا با بسیاری از کشورها برای همکاری در 
زمینه مختلف از جمله اقامی مانند دارو 
وارد گفت و گو شدیم، اما بنا به ماحظاتی 
جزئیــات را اعام نمی کنیم. آنچه برای ما 
مهــم اســت، تأمیــن منافع مردم و کشــور 
اســت.«  قاســمی دربــاره ایــن اظهارنظــر 
ظریف که گفته هــدف از برجام اقتصادی 
نبــود، این طور توضیــح داد:»هدف برجام 
یــک هــدف نبــود و موضوعــات مختلفی 
را دنبــال می کــرد. براســاس موضوعات و 
مقاطع مختلف می شود اهداف مختلفی 
را بــرای برجــام بیــان کرد. قطعــاً عاوه بر 
رفع تحریم ها، مباحث اقتصادی، سیاسی 
و مباحــث امنیتی هــم در این زمینــه قرار 

می گیرد.«
ë  از بازگشایی سفارتخانه کشورها در سوریه 

استقبال می کنیم
ســخنگوی وزارت امور خارجه درباره روند 
مذاکرات منطقه ای ایران پیرامون ســوریه 
نیــز گفــت:» ســیر تحــوات رونــد آســتانه 
مشخص است و گام های بلندی برداشته 

شــده و قــرار اســت ایــن رونــد تــا رســیدن 
بــه اهــداف کار خــود را دنبــال کنــد. برخی 
مباحــث باقی مانــده، موضوعاتــی مانند 
کمیته قانون اساســی ســوریه. موضوعات 
کــه  دارد  وجــود  هنــوز  زیــادی  مســائل  و  
می تواند توسط روند آستانه ادامه پیدا کند 
تا وضعیت ســوریه به ثبــات و امنیت ازم 
برســد.« قاســمی همچنیــن در خصوص 
مواضــع ایــران در قبــال آخریــن تحــوات 
سوریه گفت: »وضعیت سوریه امروز برای 
جامعه جهانی روشــن اســت و با توجه به 
حضــور ســازنده و کمک هــای مستشــاری 
ایران، در دوران بازسازی ایران می تواند در 
کنار دولت و مردم این کشــور نقش آفرین 
باشــد. من به آینــده روابط ایران و ســوریه 
خــوش بیــن هســتم، اگرچــه کشــورهای 
دیگری با  ســوریه ارتباط خواهند داشــت. 
ما از بازگشــایی سفارتخانه های کشورها در 

دمشق استقبال می کنیم.«
ë امید به نگاه واقع بینانه عربستان

ســخنگوی وزارت امــور خارجــه  در ارتباط 

بــا تغییرات ایجاد شــده در هیــأت حاکمه 
عربســتان از جمله تغییر وزیر خارجه این 
کشــور عربی و اینکه آیا می توان با توجه به 
این تغییرات امیدی به تغییر سیاست های 
عربســتان در منطقه بخصوص نسبت به 
ایران داشت، گفت: »انجام تغییرات بدین 
ســان در عربســتان امــر جدیدی نیســت و 
در گذشــته هر از گاهی تغییراتی در سطح 
وزیران و مقامات کشــور عربســتان شــاهد 
بوده ایم. البته شاید این تعبیر وجود داشته 
باشد که تحوات در منطقه و دیگر مسائلی 
که در عربســتان به وقوع پیوسته در انجام 
ایــن تغییــرات مؤثر بوده ولــی در مجموع 
این یک مســأله داخلی عربســتان است.« 
قاســمی همچنیــن افــزود: »امیــدوارم که 
وضعیت جدید در منطقه از جمله انجام 
مذاکــرات یمنــی - یمنــی در اســتکهلم، 
وضعیت ســوریه و این تحــوات درونی در 
عربســتان بتوانــد یک نــگاه واقــع بینانه و 
دقیق تــری را برای دولتمردان عربســتانی 
بــه ارمغان بیاورد و آنهــا با نگاه دقیق تری 
تحوات منطقه را مورد بررسی قرار بدهند 
و متوجه شــوند که هیچ کشوری در منطقه 
نمی توانــد کشــور دیگــری را حــذف کنــد و 
خــود را جایگزین آن کنــد.« این دیپلمات 
ارشد کشــورمان تأکید کرد: »تحوات اخیر 
در منطقــه بخصــوص تحوات در ســوریه 
و یمــن نشــان می دهد که دیگــر نمی توان 
بــا ابزارهایی مثــل به کارگیــری درآمدهای 
نفتی، ســاح و جنگ سرنوشت یک کشور 
را تغییر داد. لــذا امیدواریم این واقع بینی 
در مجموعــه کشــورهای منطقــه از جمله 
عربستان به وجود آید تا فضایی جدید در 
راستای همزیستی مسالمت آمیز و تحقق 

امنیت در منطقه ایجاد شود.«

مذاکره هیأت طالبان با عراقچی در تهران
سخنگوی وزارت خارجه خبر داد:

رئیس مجلس با اشــاره بــه ظرفیت ویژه 
اقوام ایرانی و همبستگی شــان در پیروزی 
انقاب اســامی و عبور از بحران ها گفت: 
در طول ۴0 ســال انقاب اســامی عده ای 
ســعی داشــتند تا با نفــوذ در اقــوام ایرانی 
مشــکاتی را بــرای کشــور ایجاد کننــد اما 
همبســتگی و همزیســتی اقــوام ایرانی در 
کنــار یکدیگــر آنهــا را بــا ناامیــدی مواجه 
کــرد. بــه گــزارش ایســنا، علــی اریجانــی 
در گردهمایــی اقــوام غرب اســتان تهران 

مناطــق  فرصت هــای  و  چالش هــا   -
مهاجرپذیر که در شــهر قدس برگزار شد، 
بیان کرد: هر یک از اقوام ایرانی از قوم های 
مختلف دارای یک ریشه ایرانی هستند که 

به آن افتخار می کنند.
وی در ادامه خاطرنشــان کرد: در خیلی از 
کشــورها وجــود اقوام مختلف منشــأ نزاع 
است و حتی می تواند روحیه جدایی طلبی 
را به دنبال داشــته ولی این سؤال در ذهن 
خیلی ها مطرح اســت که چطــور در ایران 

ایــن گونــه نیســت. از اول انقــاب افرادی 
که اطاعــات کاملی در زمینه اقوام ایرانی 
نداشــتند با ســرمایه گذاری غلط به دنبال 
ایجاد رخنه در کشور بودند. در قسمت های 
کمک هــای  بــا  گروهک هایــی  مختلــف 
خارجــی بــه دنبال ایجــاد تحرکاتــی برای 
ایجاد روحیه جدایی طلبی بودند اما چون 
هــر یــک از اقــوام ایرانی یک ریشــه ایرانی 
دارنــد و به آن افتخار می کنند راه به جایی 
نبردنــد. نماینــده قــم در مجلس یــادآور 

شــد: در طول تاریخ نیز هیچ گاه دشمنان 
نتوانســتند با نفوذ در اقوام ایرانی بخشــی 
از ســرزمین ما را جدا کنند. اگر جدایی هم 
صــورت گرفته بــه دنبال مســائل دیگری 
بوده است. این موضوع به فرهنگ ایرانی 
و ریشه اســام در اقوام ایران باز می گردد. 
با اینکه دشــمنان در نفــوذ در اقوام ایرانی 
بــرای ایجــاد مســائلی در کشــور شکســت 
خوردنــد اما عده ای باز به دنبال تکرار این 
کار غلــط هســتند. وی در بخش دیگری از 

سخنانش با اشاره به موضوعات اقتصادی 
کشور گفت: تحریم ها مسأله بدی است که 
دشمن اهدافی را در اعمال آنها به دنبال 
دارد اما می تــوان از این تحریم ها فرصت 
ایجــاد کــرد. بــا توجــه به نیــروی انســانی 
خاقی که در کشــور وجــود دارد اگر زمینه 
حضور آنها را در بخش های مختلف کشور 
فراهم کنیم می توانیم فرصت مناسبی را 
در کشــور ایجاد کنیم. متأسفانه در خیلی 
از بخش هــای تولیــدی کشــور در زنجیــره 

تولیــد یــک فقــدان دیــده می شــود و ما را 
بــه خارج وابســته می کنــد. وی در ادامه با 
اشــاره به دیده شــدن بخش های فقدانی 
در تولیــد در بودجــه ۹۸ بیان کرد: امســال 
در بودجه کشــور به این نکته توجه کردیم 
که برای ســاماندهی اشتغال بخش هایی 
کــه در تولیــد دچار فقدان اســت را به طور 
خــاص چــه از لحــاظ تســهیاتی و چــه از 
لحــاظ معافیت های مالیاتــی مورد توجه 

قرار دهیم.

رئیس مجلس: ایران در عین کثرت اقوام از وحدت پایدار برخوردار است

یرنا
ا

 مجمع اصاح طلبان؛ 
حزب فراگیر جایگزین پارلمان

 کلیــات طــرح پیشــنهادی تشــکیل مجمــع عالــی )پارلمان( 
اصاحات در جلســه شــورای هماهنگی احــزاب اصاح طلب 
تصویــب شــد. یکــی از اعضــای شــورای عالــی سیاســتگذاری 
اصاح طلبان از تغییــر نام »پارلمان اصاح طلبان« بــه »مجمع اصاح طلبان« 
خبــر داد و گفــت: این مجمع قرار اســت حزبی فراگیر باشــد که تمامــی احزاب و 
گروه های مختلف اصاح طلب را در برگیرد. این در حالی است که تشکیل پارلمان 
اصاح طلبان بهمن ســال گذشــته در شــورای سیاســتگذاری جبهه اصاحات به 

ریاست عارف به تصویب رسیده بود.
به گــزارش ایرنا، محمود میرلوحــی با بیان اینکه عاوه بر کلیــات آیین نامه نحوه 
تشــکیل مجمع عالی اصاح طلبان در جلسه ای که ریاست آن را الیاس حضرتی 
بر عهده داشــته چهار ماده اول این آیین نامه نیز به تصویب اعضا رســیده است، 
در مورد ســاختار این تشــکل جدید گفت: »وقتی می گوییم مجمع اصاحات در 
مورد یک حزب فراگیر صحبت می کنیم که دبیر کل آن خاتمی باشد. و این حزب 
منتخبان همه استان ها و مراکز و بخش ها را در بر بگیرد. این ایده آلی است که ما 
باید روی آن کار کنیم. اما این کار موانع زیادی پیش روی خود دارد به همین دلیل 
بعضــی دوســتان معتقدند که ما همچنان تــا انتخابات ۹۸ کار جبهــه ای را ادامه 
دهیــم، چــون برای وصول و ورود به یک چارچوب حزب علنی و همه جانبه هنوز 
شرایط فراهم نیست.« میرلوحی در پاسخ به این سؤال که آیا احزاب اصاح طلبی 
مثــل حــزب اتحــاد ملت منحــل می شــوند و عضو حــزب مجمــع اصاح طلبان 
می شوند؟ پاسخ داد: »بله این اتفاق باید بیفتد در غیر این صورت ما همین حاا 
هم شــورای عالی سیاســتگذاری اصاح طلبــان را داریم.« او با بیــان اینکه »وقتی 
قرار باشد ما یک حزب بزرگ و فراگیر داشته باشیم، احزاب کوچک اصاح طلب 
با هم متحد می شــوند«، درباره برنامه زمانی تشــکیل این حزب نیز گفت: »هنوز 
شــرایط آنگونه که باید فراهم نشده اســت اگر شرایط فراهم شود، ما شروع به کار 
می کنیم در واقع به خاطر شرایط سیاسی کنونی ما این مسیر جبهه ای را انتخاب 
کرده ایم اما مطلوب اصاحات این است که شرایطی فراهم شود که بتوانیم بدون 

محدودیت و موانع کار کنیم.«
بــه گزارش ایســنا، با انتخــاب یداه طاهرنــژاد به عنوان رئیس کارگروه اســتان ها، 
الهــه کوایی به عنــوان رئیس کارگــروه سیاســتگذاری، محمود صادقــی به عنوان 
رئیــس کارگروه پایش و ارزیابی و فاطمه راکعی به عنوان رئیس کارگروه ارتباطات 
و رسانه در جلسه شامگاه یکشنبه اعضای هیأت رئیسه شورای عالی سیاستگذاری 
اصاح طلبان تکمیل شدند. پیشتر محمدرضا عارف، حجت ااسام والمسلمین 
ســیدعبدالواحد موســوی اری، الیــاس حضرتــی، شــهیندخت مــواوردی و آذر 
منصــوری به عنــوان رئیــس، نــواب رئیــس و دبیران شــورای عالــی اصاح طلبان 

انتخاب شده بودند.

خــــــبر

یــادگار امــام راحــل بــا تأکیــد بــر »کنار 
زدن یــأس از جامعــه« در 40 ســالگی 
انقــاب اســامی گفت: یکی از شــروط 
اصلی وجود امید، این اســت که مردم 
احســاس کنند اگر باید تغییری دهند، 
توانایــی چنیــن کاری را دارنــد؛ اینکــه 
جلوی تغییراتی که به هر علتی خواسته 
جامعه اســت -ولو من نمی پســندم- 
گرفتــه شــده و مقابــل آن تغییــرات با 
روشی آمرانه ایستادگی شود، نتیجه ای 

دربر ندارد.
بــه گــزارش جمــاران، حجت ااســام 
والمســلمین ســید حســن خمینــی در 
دیدار مدیرمسئول، ســردبیر و اعضای 
تحریریــه روزنامــه 1۹ دی قــم، ترویــج 
باطــل یا تهدیــد بــه غوغاســااری را از 
آفت هــای امروزین برخی رســانه های 
بــه  اشــاره  بــا  و  کــرد  عنــوان  مکتــوب 
تأثیرپذیری این رسانه ها از واسطه های 
جدیــد ارتباط جمعی گفــت: در دوران 
قدیم تنها روزنامه ها وظیفه خبررسانی 
را برعهده داشــتند، اما بعدها که رادیو 
و تلویزیــون آمــد، آنهــا ایــن کار را بهتر 
انجام می دادند؛ به نحوی که مخاطب 
خبــر را می خواند، فیلم آن را می دید و 
ضمناً زودتر از روزنامه ها باخبر می شد؛ 
انتشــار  روزنامه هــا وظیفــه  نتیجــه  در 
و  گرفتنــد  برعهــده  را  خبــر تفصیلــی 
خبرهای اجتماعی تر و با جهت دهی و 
مخاطبان خاص تری را انتخاب کردند. 
در این میدان جدیــد، روزنامه هایی در 
این زمینه موفق بودند که تکلیف خود 

را با مخاطبان شان مشخص کردند. 
وی ســپس به ســیر تاریخی سرنوشــت 
بــا  رقابــت  جریــان  در  مطبوعــات 
شــبکه های  و  تلویزیونــی  شــبکه های 
اجتماعی اشــاره کرد و با اشاره به اینکه 
تدریجــاً رســالت رســانه های کاغذی از 
»خبررسانی« به »تحلیل« تغییر یافت، 
گفــت: ســؤال اینجاســت کــه در چنین 

فضایــی باید چــه اقدامی انجــام داد؟ 
آیا این به معنای پایــان روزنامه نگاری 
است؟ یعنی باید بگوییم عصر روزنامه 
و روزنامه نــگاری تمــام شــده؟ یــا باید 
بگوییــم کــه روزنامه نــگاری خبرمحور 

تمام شده است؟
وی افــزود: امــروز مشــکلی کــه وجــود 
دارد، بحــث »اعتمــاد به خبر« اســت. 
شــبکه های اجتماعــی علیرغم قدرتی 
که دارند، اما در اینکه کدام خبر در آنها 
راست و کدام دروغ است، تردید وجود 
دارد. مثًا در امریکا وقتی کسی به طور 
قطع قسم می خورد، باید قسم بخورد 
که اواً راست می گوید، دوم همه راست 
را می گویــد و ســوم اینکــه جــز راســت 
نمی گویــد. ولــی مــا امــروز در فضــای 
مجــازی، بــا مجموعــه ای از راســت ها 
مواجهیم کــه دروغ نیســتند و می توان 
تصویر آنها را نیز مشاهده کرد؛ آنهایی 
هم که دروغ هســتند، معمواً کسی به 

آنها اعتنایی نمی کند. 
امــا آیــا همــان خبرهــای درســت نیــز 
»همــه«ی خبــر راســت اســت؟ یعنی 
اگــر دوربین را عقب تــر ببریم نیز فقط 
همین است یا اینکه تنها قسمتی از آن 

است؟!

یــادگار امــام اظهار داشــت: رســانه اگر 
بتوانــد راجع بــه هر موضوع، گزارشــی 
غیرمتخصــص  مخاطبــان  کــه  دهــد 
را  آن  محتــوای  و  موضــوع  بتواننــد 
دریابنــد، کاری ارزشــمند کرده اســت و 
در اینجاســت که نقــش خبرنگار مهم 
می شــود.  اگر رســانه ها چشــم و گوش 
مخاطبــان  جــای  بــه  و  شــوند  مــردم 
اخبــار را رصــد کــرده و مــوارد مهــم را 
دســته بندی کننــد و گــزارش آن را ارائه 
دهند، خبرنگار تبدیل به یک کارشناس 
خواهــد شــد که البتــه این کاری دشــوار 
اســت. وی بــا بیــان اینکــه امــروز عمًا 
تلویزیون ها چنین نقشی ایفا می کنند، 
افزود: مردم اگر به کسی اعتماد داشته 
باشــند، حرف هایــش را گــوش داده و 

برنامه اش را تماشا می کنند. 
اما اگر اعتماد نداشــته باشــند، شبکه را 
عوض می کننــد. آنقدر گــوش ما غرق 
مطالب شــده که دیگر حتی تخریب ها 
نیز اثــر نمی کنند. زیرا از صبح تا شــب 
در رابطــه با شــخصیت ها و چهره های 
زیــاد  اتهام زنــی  و  مختلــف، فحاشــی 
شــده اســت. بنابراین مردم در مقاطع 
مختلف و برای پی بردن به نتیجه یک 
رخــداد، به یک »خبرنگار کارشــناس« 

مراجعــه می کننــد. آن وقت اســت که 
برای خواندن تحلیل هــا و گزارش های 
این کارشناسان در روزنامه ها، حاضر به 

پرداخت هزینه نیز هستند.
سیدحســن خمینــی گفــت: بــا اینکــه 
رسانه شرط ازم دموکراسی است، ولی 
شــرط کافی تحقــق آن نیســت؛ یعنی 
نمی تواند به تنهایی عامل فسادزدایی 
باشــد، بلکه بعضی مواقــع اگر مراقب 
نباشــید، خــودش می توانــد تبدیــل به 
عامل ریشــه بخشــی برای فســاد شود، 
چرا که وقتی صاحب قلم فاســد شــد، 
خیلی بهتر می داند که چگونه می توان 

یک مسأله را اپوشانی کند.
یــادگار امــام در ادامــه ســخنان خــود 
بــا تأکیــد بر اینکــه »کنــار زدن یــأس از 
جامعــه« یکــی از وظایف اصلــی ما در 
40 ســالگی انقاب اســت، اظهــار کرد: 
امروز یأس بشــدت در فضای عمومی 
جامعــه توســط همــه پمپاژ می شــود. 
البته در اینکه نقاط ضعفی وجود دارد 
تردیــدی نیســت، ولــی نقاط قــوت نیز 

باید بیان شود. 
بیــان  بــا  پایــان ســخنان خــود  وی در 
اینکــه با یأس بــه هیچ جا نمی رســیم 
و باید مانع شــدت آن در جامعه شــده 
و مــردم را امیــدوار نگــه داریــم، گفت: 
یکــی از شــروط اصلی وجــود امید، این 
اســت که مردم احســاس کنند اگر باید 
تغییــری دهند، توانایی چنیــن کاری را 
دارنــد؛ اینکه جلوی تغییراتی که به هر 
علتی خواســته جامعه اســت- ولو من 
نمی پســندم- گرفته شــده و مقابل آن 
تغییــرات، با روشــی آمرانه ایســتادگی 

شود، نتیجه ای دربر ندارد.
در آغــاز این دیــدار مرتضی داســتانی، 
و  قــم  دی   1۹ روزنامــه  مدیرمســئول 
برخــی اعضای تحریریه آن، ســخنانی  
ایــراد کردنــد و دغدغه هــای خــود را با 

یادگار امام در میان گذاشتند.

سید حسن خمینی: 

مردم باید احساس »توانایی تغییر« داشته باشند

ران
جما



در خیابــان میــرزای شــیرازی هــم پــای 
کاج هــای  از  اســت.  میــان  در  چینی هــا 
ســبز تا کاج های بــرف گرفتــه را از چین 
و  بابانوئل هــا  و  گوی هــا  می آورنــد. 
ســورتمه ها هــم کار ایــن کشــور آســیای 
شرقی اســت. تنها یک مغازه هست که 
رومیــزی یا آن طور کــه خودش می گوید 
»رانر« ایرانی را به فروش می رساند. آن 
هم کار دست نیست. ماشینی است. در 
دی ماه معتدل تهران برف از سر و روی 
ویترین بعضــی از مغازه ها باا می رود. 
هیچ کــدام از فروشــنده ها عاقــه ای به 
گفت و گــو ندارنــد. دیوار ســکوت برخی 
از آنهــا در مقابل هیچ ســؤالی شکســته 
نمی شــود. بعضی با جملــه خانم فردا 
برای ما مشــکل ســاز می شــود راه ورود 
را ســد می کننــد. یکــی از آنهــا می گوید: 
»خانــم من همه ســال را بــه خاطر این 
دو مــاه مغــازه را بــاز می گــذارم.« البته 
بــرای  بــازار خیابــان میــرزای شــیرازی 
ولنتاین هم داغ است اما دو ماه فروش 
کریسمس در اقتصاد آنها نقش ویژه ای 
مســلمان  فروشــنده های  تعــداد  دارد. 
از ارمنی هــا بیشــتر اســت. در نهایت دو 
یا ســه مغــازه ایــن خیابــان متعلــق به 

همشــهریان ارمنــی اســت. اکثریت هم 
بویــژه  اســت.  مســلمان  خریــداران  بــا 
مشــتری کاج های مصنوعی مسلمان ها 
هســتند. یکــی از فروشــنده ها می گویــد: 
»ارامنــه از همــان کاج هــای ســال قبــل 
اســتفاده می کنند، مگــر اینکه عروس و 
دامادهای تازه برای خرید کاج بیایند.« 
یکی از خانم های ارمنی حرف او را تأیید 
می کند و می گوید: »من ۱۵ ســال اســت 
کــه از یــک کاج اســتفاده می کنــم. فقط 
هر ســال تزئیناتش را عــوض می کنم.« 
و  می دهــد  نشــان  را  رنگــی  گوی هــای 
می گویــد: »هرســال همــه را یــک رنگ 
می گیرم و ســت می کنــم.« داخل چند 
و  فروشــنده ها  برخــورد  شــاهد  مغــازه 
بی میلــی آنهــا بــرای گفت و گــو بــود. بــا 
حوصلــه درباره ماهی دودی شــب عید 
صحبــت می کند و نان مقدس که پیش 
از آمــدن از کلیســا گرفتــه بــود. نــان را 
تعارف می کند و می گوید: »ماهی حتماً 
بایــد ماهی دودی باشــد. البتــه خارج از 
ایران ماهی دیگری اســتفاده می کنند.« 
کمــی مکــث می کنــد و می گوید:»ولــی 
بیشــتر در ایران ماهی مصرف می کنند. 
مثــل عید نوروز. همان کــه در تلویزیون 

نشان می دهد.«
زن و شــوهر جــوان در حــال قیمــت 
کردن کاجی بزرگ با تمام تزئیناتشــان 

هســتند. یک عروســک بزرگ بابانوئل 
فروشــنده  می کننــد.  انتخــاب  هــم  را 
می گویــد: »قیمــت تمــام شــده کاج بــا 
تومــان  میلیــون  دو  تزئیناتــش  همــه 
می شــود.« بابا نوئــل تصویــر مشــترک 
همه وسایلی است که به نام کریسمس 
فروختــه می شــود. از کارت تبریــک تــا 
بشــقاب و فنجان. قندان هایی به شکل 
دانه هــای  دارد.  وجــود  هــم  بابا نوئــل 
مختلــف  شــمایل  و  شــکل  در  بــرف 
هــم بــه فــروش می رســد. گوزن هــا بــا 
سورتمه هایشــان هــم جای ویــژه ای در 
شــوهرجوان  و  زن  دارنــد.  ویترین هــا 
یــا  کاج  درخــت  هســتند.  مســلمان 
»درخــت نوئــل« را بــرای ســالن محل 

کارشان می خواهند. 
فروشــنده ها،  از  یکــی  گفتــه  بــه 
مختلــف  ســالن های  و  هــا  فروشــگاه 
همیشــگی  مشــتری های  جملــه  از 
شــیرازی  میــرزای  خیابــان  کریســمس 
هســتند. او بیشــترین پولی که گرفته ۲۰ 
میلیــون برای درخــت کاج بــا تزئینات 
کامــل بوده... هرســال دو مــاه مانده به 
کریســمس و سال جدید برای کمک به 
پســرش به مغازه می آید. پسرش هیچ 
عاقــه ای بــه صحبــت با یــک خبرنگار 
را نــدارد خــودش امــا از خواننده هــای 
او  اســت.  ایــران  روزنامــه  قدیمــی 

می گوید: »بیشــتر مشــتری ها مسلمان 
هســتند. از نحــوه انتخــاب وسایل شــان 
هــم متوجــه می شــویم کــه ارمنــی یــا 
آشــوری نیســتند.« نگاهــی بــه اطــراف 
می کنــد و می گویــد: »چــون نمی دانند 
چــه می خواهند ولی یک ارمنــی دقیقاً 
می دانــد به دنبــال چــه چیزی اســت.« 
نگاهی به پســرش می کند و می افزاید: 
»دوســت نــدارد با شــما حــرف بزنم.« 
پســر ســکوتش را می شــکند و می گوید: 
»اینجا مغازه ما نیست. صاحب مغازه 

دوست ندارد مصاحبه کنیم.«
مســلمان  فروشــنده های  از  یکــی 
می گویــد: »آنچــه در ایــران بــه فروش 

بازارهــای  فــروش  درصــد   ۵ می رســد 
او  گفتــه  بــه  نیســت.«  هــم  جهانــی 
کریسمس شکات های خاصی دارد که 
وارد ایران نمی شود. زن جوان مسلمان 
کاج  بــه  »پســرم  می گویــد:  اســت. 
کریسمس خیلی عاقه دارد.« به جای 
رومیــزی مخصــوص کریســمس، یــک 
کاغذ کادوی قرمز برمی دارد و می گوید: 
»زیباســت. بــه جــای رومیزی اســتفاده 
می کنم.« قیمت کاج ها را نمی پسندد. 
چنــد زن ارمنــی بشــقاب هایی با نقش 
می برنــد.  و  می کننــد  کادو  را  بابانوئــل 
بابانوئــل  از آنهــا هــم عروســک  یکــی 
فروشــنده  می خــرد.  نــوه اش  بــرای  را 

دیگــری می گوید: »وســایلی که امســال 
بــه فــروش می رســاند را پارســال وارد 
نخریــدم.«  چیــزی  امســال  کــرده ام. 
گرانــی دار و افزایــش قیمت هــا بــازار 
نوســان  دچــار  را  کریســمس  واردات 
کــرده. فروشــنده دیگری هــم می گوید: 
»من اوایل ســال که هنــوز دار افزایش 
پیــدا نکــرده بود وســایل را وارد کردم با 
همان قیمــت هم دارم می فروشــم. « 
همــه وســایل از چیــن می آینــد. یکی از 
فروشــنده ها می گویــد: »واردات دیگــر 
آخریــن  امســال  قطعــاً  نمی صرفــد. 
ســالی است که وســایل کریسمس وارد 

می شود!«
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گزارش »ایران« از  حال و هوای خرید به مناسبت  سال نو میادی

 بازار کریسمس تهران  در تسخیر محصوات چینی
ران

ای

 زهرا کشوری
خبرنگار

بـــرش

وزیر آموزش و پرورش: مدرسه پادگان نیست
وزیر آموزش و پرورش گفت: متأسفانه 
گاهــی اوقات با رفتارهای ســختگیرانه، 
تمــام احساســات کودکانــه را در وجود 
هیــچ  می کشــیم،  دانش آموزانمــان 
کجای دنیا این کار را نمی کنند، مدرسه 

که پادگان نیست.
محمــد  ســید  ایســنا،  گــزارش  بــه 
بطحایــی، بــا اشــاره بــه برخــی نقــاط 
ضعــف موجــود در مــدارس به لحاظ 

کــرد:  اظهــار  آموزشــی  و  تربیتــی 
نمــره خوبــی در همــه امــور مــدارس 

نمی توانیم کسب کنیم.
بــه  بــرای بازدیــد   ۱۰ ســال پیــش 
کشــوری که از حیــث فرهنــگ، تمدن 
اقتصــادی  و  حکومتــی  زیربناهــای  و 
کیلومترهــا از مــا عقب تــر اســت رفته 

بودم.
در  دانش آمــوزان  حــال  ایــن  بــا   

مدرســه زنده بودند، زندگی می کردند 
و شــور و اشــتیاق در کاس درس موج 
مــی زد. نمــره مــا از این جهــت خوب 
نیست.وی افزود: در این میان تقویت 
تربیــت بدنــی و فعالیت های ورزشــی 

بسیار کمک کننده است. 
نیــاز  چقــدر  امــروز  مــا  بچه هــای 
تابــع  در  حــد  مدل هــای  کــه  دارنــد 
بداننــد  را  یــا فرمول هــای شــیمیایی 

و چقــدر نیــاز دارنــد کــه اگــر بــه کار 
»نــه«  کردنــد،  دعوتــش  نادرســتی 
بگوینــد؟ چنــد نفــر از دانش آمــوزان 
مــا می تواننــد چندصــد متــر بدوند و 
گرفتــاری عضانــی پیدا نکننــد؟ چه 

تعداد با ضعف قامتی مواجهند؟ 
وزیــر آمــوزش و پــرورش بــا بیــان 
اینکــه البتــه نبــود امکانات، نداشــتن 
منابع، زمین، باشــگاه و معلم تربیت 

بدنی نیــز در این زمینه دخیل اســت، 
فیزیــک  معلــم  اول  معمــوًا  گفــت: 
بعــد  می کننــد  تأمیــن  را  ریاضــی  و 
ســراغ مربی بهداشــت و تربیت بدنی 
می رونــد. گاهــی اوقــات نیــاز بچه هــا 
را ســرکوب می کنیــم. بــا نشاط ســازی 
مدارس، کار بســیار ســختی اســت و با 
یک دســتورالعمل و بخشــنامه انجام 
نمی شــود؛ تــا مــدارس بــه ایــن نقطه 

برسند مسیر سختی پیش رو داریم.
وی بــا بیــان اینکه نظــام آموزش و 
پــرورش ما بــا انحراف هــا و خطاهایی 
مواجه شــده و ریشه بسیاری آسیب ها 
در سطح جامعه به غفلت در مدرسه 
برمی گردد، گفت: گاهی نخواســتیم و 
گاهی نتوانســتیم؛ اما بایــد مدارس را 
به ســمت مطلوب هدایــت کنیم، ولو 

شده یک قدم به جلو برویم.

ابتکار: اگر ۱۳ سال برای »ازدواج« خوب 
است، پس  کودکان  می توانند  رأی دهند

معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده در خصوص 
رد ایحــه مربوط به کودک همســری در کمیســیون قضایی 
مجلس گفت: اگر سن ۱۳ سال برای ازدواج خوب است پس 
همه قوانین دیگر هم روی همین سن آورده شود تا کودکان ۱۳ ساله بتوانند رأی 

دهند، گواهینامه بگیرند و درخواست طاق دهند.
به گزارش ایســنا، معصومه ابتکار در حاشــیه ســفر یکروزه به استان البرز که 
دیروز ۱۰ دی ماه انجام شــد، با اشــاره به بازدید از شیرخوارگاه امام علی)ع( 
کــرج در جمــع خبرنــگاران گفت: نگهــداری از کودکان یکــی از فعالیت های 
مهم بهزیســتی اســت و امیدواریم نقش سمن ها و خیریه ها در این موضوع 
بیشتر شود.ابتکار افزود: برون سپاری این فعالیت ها تا جایی که قانون اجازه 
دهد ضروری است و امیدواریم در البرز با سرمایه اجتماعی خوبی که داریم 

این کار انجام شود.
معــاون رئیــس جمهوری با بازدیــد از اورژانــس اجتماعی البــرز اعام کرد: 
اورژانــس اجتماعی مهم ترین مرحله مداخله اجتماعی اســت و این امکان 
را می دهــد کــه هــر فــردی که در معــرض خطر اســت یا از یــک خطر اطاع 
دارد بتوانــد با شــماره ۱۲۳ تماس بگیرد و وضعیــت خود را گزارش و کمک 
درخواســت کنــد.وی ادامه داد: یکی از موضوعاتی کــه در این زمینه اهمیت 
دارد، بحث کودک آزاری اســت. در فرهنگ و دین ما رعایت حقوق کودکان 
اهمیت زیادی دارد، ما در این مورد قانونی را تحت عنوان قانون حمایت از 

حقوق کودکان و نوجوانان داریم که در مرحله نهایی است.
ابتکار افزود: در هر حال اورژانس اجتماعی این فرصت را به کودکان هم می دهد 
که با یک تماس آسیب احتمالی را اطاع دهند و بتوانند از خود محافظت کنند.

وی تصریح کرد: آگاهی از اورژانس اجتماعی باعث می شــود افرادی که مجرم 
هستند و نیت مجرمانه دارند بدانند که چنین امکان و مداخله ای وجود دارد که 

این برای مردم امنیت و برای مجرم ناامنی می آورد.

 رونمایی از سردیس استاد قانعی راد 
با حضور شهردار تهران 

حناچــی  با بیــان اینکه پروژه گیشــا درگیر مشــکات مالی اســت، گفت: تاش 
می کنیم این پروژه تا اول مهرماه سال آینده به بهره برداری برسد.

به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان، پیروز حناچی  شــهردار تهران در حاشــیه 
رونمایی از ســردیس  اســتاد محمدامین  قانعی راد جامعه  شناس پیشکسوت 
کشــورمان گفــت: قانعی  راد یکی از شــخصیت های تأثیرگــذار  در حوزه علمی 

کشور بود که امروز به منظور گرامیداشت او این سردیس  رونمایی  شد.
شهردار تهران با بیان اینکه ارزشگذاری برای ارزش های شهر یکی از وظایف 
مدیریت شــهری است، گفت: شورای شــهر تهران به همین منظور خیابانی 
را به نام او ثبت کرده و تاش بر این است که با اسامی تکراری شهر برخورد 
شــود و امروز هم به مناســبت بزرگداشت قانعی راد خیابان شیراز جنوبی به 

نام او تغییر یافت.
حناچی  در ادامه با اشاره به بازدیدی که از پروژه  زیرگذر  گیشا داشت، گفت: 
این پروژه  درگیر مشــکات مالی اســت و تاش می کنیــم با تخصیص منابع  
تا اول مهر ســال آینده به بهره برداری  برسد.وی درخصوص تغییر نام برای 

پل گیشا  گفت: این موضوع بستگی به نظر شورای شهر دارد.
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از  را  طباطبایــی  ناهیــد  نتــوان  شــاید 
دانســت  پــرکاری  نویســندگان  جملــه 
کــه هرازچنــدی شــاهد انتشــار رمــان یا 
مجموعــه داســتان تازه ای از ســوی آنان 
هســتیم، با این حال همــان معدود آثار 
منتشــر شده این نویسنده نیز با استقبال 
خوبی روبه رو شده؛ استقبالی که گاه فراتر 
از عرصــه کتــاب بــه ســینما هم کشــیده 
شــده و نمونــه اش هــم ســاخت فیلمی 

ســینمایی از رمــان »چهــل ســالگی« او 
و  رئیســیان«  »علیرضــا  کارگردانــی  بــه 
همچنین فیلم ســینمایی»جامه دران« 
از  او  »همایــون«  داســتان  از  برگرفتــه 
او  دران«  »جامــه  داســتانی  مجموعــه 
است. آن طور که طباطبایی به ایبنا گفته 
»دختــر ذرت، یــک داســتان عاشــقانه« 
عنــوان تازه ترین اثری ســت که به تازگی 
روانــه بــازار نشــر کــرده؛ البته ایــن کتاب 

طباطبایــی  و  نیســت  او  خــود  نوشــته 
ترجمــه اش را بــه عهــده داشــته اســت. 
»دختــر ذرت، یــک داســتان عاشــقانه« 
نوشــته »جویــس کرول اوتــس« فضایی 
آن  و  دارد  تعلیــق  و  توطئــه  از  مملــو 
را می تــوان بــه نوعــی آســیب شناســی 
جامعه فعلــی امریکا دانســت. آن طور 
که طباطبایی در تشــریح بیشتر موضوع 
کتاب گفته، قهرمانان این داســتان چند 

دختر جوان هســتند که ماجراهای پیش 
روی آنــان منجر به شــکل گیری اتفاقات 
ایــن کتاب می شــود. البتــه او ایــن روزها 
ترجمــه کتــاب دیگــری را هم در دســت 
دارد کــه ســفرنامه ای به »نیکــوا بوویر« 
و بــا نــام »شــیر و خورشــید« نــام دارد. 
»شــیر و خورشــید« بخشــی از ســفرنامه 
بزرگ تــری اســت کــه او تنهــا قســمت 
انتخــاب  از آن  را  بــا کشــورمان  مرتبــط 

کــرده و بــه فارســی بازگردانده اســت. از 
ایــن نویســنده و مترجــم کشــورمان کــه 
دانش آموخته رشــته ادبیات دراماتیک 
و نمایشنامه نویســی اســت تــا بــه امروز 
چندیــن رمــان و مجموعــه داســتان در 
اختیــار عاقه منــدان قــرار گرفتــه کــه از 
جمله آنها می توان به مجموعه داستان 
»بانو و جوانی خویش« و همچنین رمان 

»خنکای سپیده دم سفر« اشاره کرد.

کتابی تازه از خالق »چهل سالگی«

هدیه »مرد عنکبوتی« برای طرفدارانش
کمپانی سونی پیکچرز در اقدامی غافلگیرکننده متن کامل 
فیلمنامه آخرین انیمیشــن خود یعنی »مرد عنکبوتی: به 
درون دنیــای عنکبوتــی« را به صورت آناین منتشــر کرد. 
خبر انتشــار این فیلمنامه را اولین بار رودی راتمن یکی از فیلمنامه نویســان 
این انیمیشــن در توئیتر خــود اعام کرد. مردعنکبوتی از ســاخته های مارول 
اســت که توســط اســتودیوی کلمبیا شاخه فیلمســازی کمپانی سونی ساخته 
شــد. کارگردانــی این انیمیشــن برعهده رادنــی راثمن، باب پرشــچتی و پیتر 
رمــزی بــوده اســت و کار نــگارش فیلمنامــه آن را فیــل لــرد و رودی راتمــن 
انجــام داده اند. داســتان فیلــم درباره نوجوانی بــه نام مایلز مورالس اســت 
کــه توســط عنکبوتــی رادیواکتیوشــده گزیــده می شــود و قدرت هــای خاصی 
پیــدا می کنــد. او خیلــی زود و بعــد از ماقــات با پیتــر پارکر متوجه می شــود 
تنهــا مردعنکبوتــی موجــود نیســت و افــراد دیگــری ایــن قابلیت هــای ویژه 
را پیــدا کرده انــد. مایلــز حــاا باید از ایــن توانایی هــای نوظهور خود اســتفاده 
 کنــد تــا شــروری بــه نــام کینگپیــن را شکســت دهــد؛ اهریمنــی کــه توانایــی 

باز کردن دریچه های ورودی به دنیاهای موازی را دارد.

آن سوی 
مــــــــرز

گالری آ توسط شهرداری پلمب شد
گالری آ به دلیل اجرای کمیســیون ماده ۱۰۰ شــهرداری توســط 

شهرداری تهران تعطیل شد.
آسیه مزینانی مدیر گالری آ درباره تعطیلی این گالری که توسط 
شهرداری صورت گرفته است به مهر گفت: ساعت ۲ بامداد شب گذشته ۹ دی 
ماه از سوی شهرداری دو بلوک سیمانی مقابل در ورودی گالری آ قرار داده شده 
است و عماً این گالری را پلمب کرده اند. ظاهراً در رویکرد جدید، شهرداری تأکید 
می کند گالری های هنری حق حضوردرفضاهای مسکونی ندارند و متأسفانه با 
وجود مکاتباتی که وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی با شهرداری داشته، تعطیلی 
گالری های شهر تهران کلید خورده است. البته اخطاری با عنوان کمیسیون ماده 
۱۰۰ شهرداری که مربوط به تخلفات ساختمانی است، برای ما فرستاده بودند اما 

وقتی به دست ما رسید که دیگر امکان تجدیدنظر در آن وجود نداشت.
وی با بیان اینکه به شــورای شــهر با این ترکیب جدید رأی داده است، اظهار کرد: 
امیدوار بودیم با این ترکیب جدید شورای شهر تهران، شهرداری حامی هنر باشد 

که متأسفانه با این جریانی که به راه افتاده عکس آن رخ داده است.
وی، یکــی از وظایــف شــهرداری را حمایت از فضاهای فرهنگی هنری دانســت 
و افزود: برخورد با فضاهای فرهنگی هنری نیز باید به گونه ای درخور  شــأن یک 
فضای فرهنگی باشــد. در ضمن نسبت به برخورد شــهرداری انتقاد دارم و قرار 

نیست برخورد با یک گالری هنری همچون یک بنگاه تجاری باشد.

در شهر

»ناصر انتظاری« آرام گرفت
پیکــر ناصر انتظاری صدابردار ســینمای ایران با ســخنرانی 
هنرمندانی چون بهمن اردان، همایون اسعدیان، فریدون 
جیرانی، ســتاره اســکندری، حســن زاهــدی و... بدرقه شــد. 
ناصــر انتظــاری صدابردار و دبیر انجمن صدای ســینمای ایــران ۹ دی ماه در 
سن ۴۹ سالگی از دنیا رفت و دیروز از مقابل خانه سینما به قطعه هنرمندان 

بهشت زهرا)س( بدرقه شد.

اجرای»شوبیل« با همراهی آقاخانی
نمایش »شــوبیل« با مشــاوره ایــوب آقاخانی بــرای اجرا آماده می شــود. این 
نمایــش بــه نویســندگی و کارگردانی محمدرضــا قلمبــر و تهیه کنندگی امین 
آذریان و سعید اسامی بیدگلی مدتی  است در حال تمرین است وبا دغدغه 
التهابات روز بازار سرمایه آماده می شود، درصورت اخذ مجوز از اواخر دی ماه 

در سالن اصلی »عمارت« نوفل لوشاتو روی صحنه خواهد رفت.

تحویل »خداحافظ دختر شیرازی« به جشنواره فجر
نسخه اولیه فیلم سینمایی »خداحافظ دختر شیرازی« برای بازبینی از سوی 

هیأت انتخاب تحویل دبیرخانه سی وهفتمین جشنواره ملی فیلم فجر شد.

بودجه موسیقی؛ تأکید بیشتر بر حمایت هنرمندان
بودجه دفتر موسیقی در ایحه بودجه سال ۱3۹8 در قیاس با بودجه این دفتر 
در ســال جاری افزایــش 65۰ میلیون تومانی را تجربه می کنــد؛ اما این بار این 
افزایــش بودجه به جای تزریق در بخش اجرایی، بیشــتر بر مســیر حمایت از 

موسیقی و دست اندرکاران این عرصه استوار است.

نامگذاری خیابانی به نام مرحوم همایون شهنواز
دکترمحمدجواد حق شــناس رئیس کمیســیون فرهنگی و اجتماعی شــورای 
شــهر تهران با بیان اینکه خیابانی به نام مرحوم همایون شــهنواز - نویســنده 
و کارگردان- در روز تولد وی نامگذاری خواهد شد، گفت: از سردیس همایون 

شهنواز نیز رونمایی می شود.

به یغما رفتن آثار سینمای ایران
مهرداد فرید کارگردان سینما با انتقاد ازحمایت نکردن دولت از صاحبان آثار 
در مقابل فروش غیرقانونی و قاچاقی آثارشان در شرکت های VOD خارجی 
گفت: متأسفانه ما در کشوری زندگی می کنیم که مانند جزیره ای جدا از دنیای 
بیرونش شده زیرا حاضر به امضای قوانین حمایت کننده بین المللی نیست.

انتشار سوئیت سمفونی »زندگی...«
اثر مشترک عباس علوی و حسین کاج با نوازندگی زنده یاد علیرضا خورشیدفر 

پس از تمام شدن مراحل اخذ مجوز، به بازار موسیقی کشور روانه می شود.

نمایش ۴۸ اثر از هنرمندان ۱۷ کشور دنیا در ایران
نمایشــگاه بین المللی پوســتر آب با عنوان »به رنگ حیات«، عصر پنجشنبه 
)ســیزدهم دی ماه( ســاعت ۱۵ با حضور هنرمندان، مسئوان و عاقه مندان 
در نگارخانه ملک الشــعرای بهار باغ موزه قصر افتتاح می شــود. ۴8 پوســتر از 
هنرمندان کشــورهای ایران، امریکا، لهســتان، پرو، سوئیس، کره جنوبی، کنیا، 
چین، یونان، اکوادور، روسیه، اندونزی، فلسطین، فرانسه، مکزیک، اوکراین و 

اکوادور به نمایش گذاشته می شود.

روی خـط 
خـــــــبر

صبح دیروز نشست رسانه ای نخستین 
جشــنواره تئاتــر اکبــر رادی بــا حضــور 
بهزاد صدیقــی، دبیراین دوره و دبیران 
بخش هــای مختلــف این جشــنواره در 
ســالن کنفرانــس مجموعــه تئاترشــهر 

برگزار شد.
به گفتــه بهــزاد صدیقــی عضو شــورای 
جشــنواره  ایــن  دبیــر  و  سیاســتگذاری 
»کلید برپایی این جشــنواره به مراســم 
اختتامیه جشــنواره نمایشــنامه خوانی 
رادی بازمی گــردد کــه در نهایت و بعد 
 ۹۷ شــهریور  در  متعــدد  جلســات  از 
فراخــوان جشــنواره در ۶ بخش منتشــر 

شد.«
او با اشــاره به اینکه این جشــنواره کامًا 
خصوصی است و با همکاری نهادهای 
دولتــی و غیردولتی کــه به عنوان  حامی 
در کنار جشنواره هستند، برگزار می شود، 
توضیح داد: این جشــنواره ای اســت که 
قــرار اســت پاســدار نــام و اندیشــه های 
استاد اکبر رادی باشد و تمام تاش مان 
این اســت که جشنواره ای تأثیرگذار برپا 
کنیــم تا نســل جدید بــا آثار اکبــر رادی 

آشنا شوند.
در بخــش دیگــری از این نشســت، امیر 
اسمی دبیر بخش »لبخند باشکوه آقای 

رادی« درباره برنامه های این جشــنواره 
گفــت: قرار اســت نمایشــگاهی گروهی 
به یــاد اکبر رادی برگزار شــود که افتتاح 
اســت  نمایشــگاه جمعــه ۱۴ دی مــاه 
و بــا افتتــاح نمایشــگاه در گالــری آریــا، 

جشنواره رسماً آغاز به کار می کند.
در ادامه یوســف باپیــری، دبیر بخش 
بخــش  ایــن  از  جشــنواره  مونولــوگ 
به عنوان اجرایی ترین بخش جشنواره 
یــاد کــرد و خبــر داد که حــدود 8۲ اثر 
بــه ایــن بخــش ارســال شــده اســت. 
او متذکــر شــد: بــا تشــکر از مجموعه 
ایرانشــهر و خانه هنرمندان که سالن 
هایشــان را در اختیــار مــا قــرار دادنــد 
بایــد عنــوان کنم کــه تا همیــن امروز 
یک ریال بودجــه از جانب نهادهایی 
کــه به ما قول حمایــت داده بودند به 

جشــنواره نرسیده اســت و همه کارها 
بــه اعتبــار دوســتان، دبیــر جشــنواره 
شــده  فصــل  و  حــل  رادی  بنیــاد  و 
اســت. وی در ادامــه دربــاره بخــش 
نمایشنامه خوانی و نمایشنامه نویسی 
نمایشــنامه  بخــش  در  کــرد:  بیــان 
خوانــی ۶۱ اثــر به جشــنواره رســید که 
از ایــن میــان ۵۲ اثر فیلم هایشــان را 
ارســال کردند کــه در نهایــت 8 اثر به 
بخش نمایشــنامه خوانــی راه یافتند. 
نمایشنامه نویســان  از  نیــز  اثــر   ۲88
بخــش  در  مختلــف  نســل های 
 نمایشنامه نویســی شــرکت کردند که 

۲۷۷ اثر مورد ارزیابی قرار گرفتند.
روح اه جعفــری گفــت: اگــر ســه قلــه 
رفیع ادبیات نمایشی را در نظر بگیریم، 
می توانیــم از اکبــر رادی و غامحســین 

ســاعدی و بهرام بیضایی یاد کنیم و به 
این مســأله توجه کنیم کــه در طول این 
۴۰ ســال چقدر توانستیم جایگزین این 
استادان را تربیت کنیم. امیدوارم برای 
بهرام بیضایی و غامحســین ســاعدی 
را  بتوانیــم چنیــن جشــنواره هایی  نیــز 
برگــزار و از ایــن طریــق نســل جدیــدی 

تربیت کنیم.
در ادامه  ابراهیم حسینی درباره بخش 
ســعی  داد:  توضیــح  تصویــری  اســناد 
کردیم این نمایشــگاه تصویــر تازه ای از 
اکبــر رادی ارائــه دهــد و عکس هایــی را 
بپذیریم که حال و هوای آثار رادی را به 
مخاطب نشان دهد. شــنبه ۱۵ دی ماه 
در گالری نقش جهان فرهنگسرای هنر 
این بخش که شامل اسنادی از دهه 3۰ 

تا امروز است، افتتاح خواهد شد.

اواخر هفته گذشته هیأت انتخاب سی وهفتمین جشنواره فیلم 
فجر، فهرســت فیلم های بخــش »نگاه نو )فیلــم  اولی ها(« را 
منتشــر کرد که این فهرســت البته آماج انتقادهای گسترده ای 
واقع شد و حاشیه هایی ایجاد کرد. منتقدان با اشاره به این آثار انتقادهای متعددی را 
متوجه هیأت انتخاب آثار کردند. رضا مقصودی از اعضای هیأت انتخاب جشنواره 
در خصوص اعتراض برخی مبنی بر عدم حضور فیلم هایی که با مضامین دفاع 
مقدس ســاخته  شــده اند، گفت: آیا می توان فیلمی را که از نظر ســاخت ضعیف 
است ولی به فان موضوع مثل دفاع مقدس می پردازد، در جشنواره شرکت داد؟ 
آیا این اتفاق تضییع حق کسانی که اثر استانداردتری ساخته اند، نیست؟! مسأله 
دفاع مقدس برای ما کاماً محترم اســت، ولی نباید صرف این موضوع هر اثری 
را برگزید. کما اینکه در همین فهرست، فیلم هایی داریم که به مضامینی نزدیک 
به مضامین دفاع مقدس می پردازد، چون ســاختار مناسب و دراماتیکی داشت، 
اعضای هیأت انتخاب آن را برگزیدند. به گفته او، استانداردهای هنری و حرفه ای 
شرط اصلی برای انتخاب فیلم های جشنواره است. قطعاً هرکدام از اعضای هیأت 
انتخاب، سلیقه و نگاه شخصی خود را دارد، اما استانداردهایی هم وجود دارد که در 
بین تمام سینماگران مشترک است. عضو هیأت انتخاب فیلم های جشنواره فجر، 
ضمن بیان اینکه اعتراضاتی از این قبیل همواره وجود داشــته و همیشــه عده ای 
موافق وعده ای هم مخالف بوده اند، عنوان کرد: هیأت انتخاب با جدیت کامل کار 
خود را پیش برد، تمام سعی  خودش را کرد حقی از کسی پایمال نشود و فیلم ها به 

درست ترین شکل ممکن انتخاب شوند. 

توضیح یکی از اعضای هیأت انتخاب جشنواره فیلم فجر

ماک ما رعایت استانداردهاست

نمــــــا

جشــنواره بین المللی شــعر فجر یکی 
از پرحاشــیه ترین جشــنواره هایی بوده 
اســت که طی چندســال اخیر بسیاری 
را خوشحال و بسیاری دیگر را ناراحت 
و ناامید کرده اســت. این حاشــیه ها در 
سال های اخیر از نحوه انتخاب مدیران 
اجرایی و ادبی جشنواره شروع می شد 
تا در نهایت به برگزیدگان می رسید تا 
حــرف  و حدیث های این جشــنواره ها 
نقل محافل ادبی شــود. وزیر فرهنگ 
و ارشــاد اسامی ســیدعباس صالحی 
چنــدی پیــش در احکامــی جداگانــه 
مدیــران و دبیــران جایــزه شــعر فجــر 
را معرفــی کــرد. برخــاف ســال های 
گذشــته، این لیســت با مواجهه منفی 
کمتــری روبــه رو شــد و حضــور چنــد 
شــاعر شــناخته شــده در حــوزه شــعر 
معاصــر که وابســتگی حزبــی، گروهی 
و یــا سیاســی آنهــا از وجــه شــاعرانه و 
جایــگاه ادبی شــان پیشــی نمی گرفت 
می توانســت بارقه امیدی تلقی شــود 
برای جشنواره ای که امسال قرار است 
برگــزار شــود. ایــن امیــدواری مــی رود 
کــه امســال خروجی این جشــنواره، نه 
بــه نفع فــرد و افــرادی بــا گرایش های 
و  باشــد  شــعر  نفــع  بــه  کــه  خــاص، 
ظرفیت بخشی به شعر معاصر ایران؛ 
و حتی معرفی شــاعرانی تــازه نفس، 
که شعرهایشان امکاناتی برای ادبیات 
امروز ایران پیش رو می گذارد. وزیر در 
اولین حکم خود بهمن ساکی و مهدی 
قزلــی را بــه عنــوان »دبیــران علمــی 
بین المللــی  جشــنواره  ســیزدهمین 
شعر فجر« و جعفر ابراهیمی، عباس 
احمــدی، بهــزاد خواجــات، حکیمــه 
دبیران، محمد سلمانی، محمدکاظم 
ســیدعلی  و  محقــق  جــواد  کاظمــی، 
اعضــای  عنــوان  بــه  را  میرافضلــی 
هیــأت علمی ســیزدهمین جشــنواره 

بین المللی شعر فجر منصوب کرد.
ë بیم ها و امیدها

اعضــای  عنــوان  بــه  کــه  چهره هایــی 
امســال  جشــنواره  علمــی  هیــأت 
شــاعرانی  اصــواً  شــده اند  معرفــی 
نوگــرا در حوزه هــا و ژانرهــای مختلف 
را  امیــد  ایــن  کــه  هســتند  شــعری 

همان طــور کــه گفتــه شــد می دهــد تا 
امســال نه جشــنواره ای کلیشــه ای و از 
پیــش تعیین شــده بلکه جشــنواره ای 
خــاق بــا خروجی هــای بهتــر داشــته 
باشــیم. بهــزاد خواجــات در گفت و گو 
بــا »ایــران«، بــا اشــاره بــه این کــه طی 
ســال های گذشــته هــم انتخاب هــا در 
بیــراه  انتخاب هایــی  فجــر  جشــنواره 
نبوده، می گوید: »جشــنواره شعر فجر 
اگرچه بســیار دیرتر از جشنواره فیلم و 
تئاتر و موســیقی و... قامت برافراشت 
اما تاکنون چندان انتخاب های ناسازی 
نداشته و می تواند مانند عرصه سینما 
و تئاتر طیف های وسیع تری را به آشتی 
با خود درآورد چرا که شــعر و فرهنگ 
به تمامی آشتی است. این چشم انداز، 
هم همتی از ســوی رسمیت جشنواره 
ســوی  از  اراده ای  هــم  و  می طلبــد 
شــاعران، تا بدانیم در دیاری که حرف 
و  اســت  شــاعرانه  اایــی  مــادر،  اول 
حــرف آخر، سوگ ســرود جدایــی، آن 
قدر فرصت و فضا هســت که هر کس 
شعر خود را بخواند.« خواجات درباره 
لزوم انتخاب درســت هیــأت داوری و 
علمی و ادبی هر جشــنواره ای معتقد 
اســت: »شــعر حرکــت مســتقل خود 
را دارد و بایــد هــم ، چنین باشــد و اگر 
مجمعی بخواهد قدر این شــعرپویاِن 
نجیــب را در بســتر پاسداشــت شــعر 
بداند و بگــذارد باید بتواند تاش های 
شــعری یک گســتره زمانــی را ویترین 
و نمایــه کنــد و یاریگــر دشــواری های 
شاعران در نشر آثارشان در دورانی که 
مخاطب  ما اندک است و... باشد. پس 
جشــنواره ها می تواننــد و وجه درســت 
ایــن التــزام به یقیــن در نتایــج داوری 
خــود را نشــان خواهــد داد و ِبه گزینــی 
داوران بــر اســاس چنــد شــاخص بــه 
اعتــای هــر جشــنواره ای می افزاید.« 
خواجــات این قدرشناســی نســبت به 
شــعر و شــاعران را یکبار در ســال و آن 
ماننــد  جشــنواره هایی  در  فقــط  هــم 
شــعر فجر را نقــد می کند و بــا گایه از 
ایــن اتفــاق می گویــد: »قدرخواهــی و 
قدردانی از شــعر و ادبیــات نباید تنها 
به جشنواره ها خاصه شود و سازگاری 
گســترده و طوانــی مــدت بایــد بــرای 
آن در نظــر گرفــت کــه در بســتر ایــن 
برنامه هــای مدون ایده هایی اجرایی و 
عملی برای یاری رســاندن به شاعران 

و ناشــران کــه اســتوانه ها و ســازندگان 
فرهنگنــد اندیشــید و به نحــوی از آنها 
حمایــت مــادی و معنــوی کــرد. اگــر 
چنین نباشــد، به موازات جشنواره ها، 
شــاعرانی جشــنواره ای ظهور خواهند 
کرد و در این پیله تنگ، ادبیات رعنای 
ما با تمام تنوع و تکثر خود، به چشــم 

نخواهد آمد.«
ë رویکرد انتخاب آثار

بهمن ســاکی دبیر علمی سیزدهمین 
جشنواره شــعر فجر نیز درباره تفکری 
کــه در انتخــاب اعضای هیــأت داوران 
وجود داشــته می گویــد: »تغییر تعداد 
بــه  ســه  از  داوران  هیــأت  اعضــای 
پنــج نفــر، باعث می شــود تــا در میان 
نگرش هــای مختلفــی کــه در جامعــه 
جمع بنــدی  بــه  دارد،  وجــود  ادبــی 
بهتــری برســیم و نتایــج داوری بــرای 
کتاب هایی که از مجــرای نگاه پنج نفر 
می گــذرد قطعــاً بــه صحــت و دقــت 
نزدیک تــر اســت.«او در پاســخ به این 
ســؤال که با توجه به نقدهای واردشده 
بــه برخی دوره های گذشــته جشــنواره 
شــعر فجر، چه رویکردی بــرای این که 
انتخاب آثار براســاس ارزش اثر باشــد 
و نــام پدیدآورنده در برگزیده شــدن یا 
نشــدن تأثیری نداشته باشد، می گوید: 
»این طبیعی اســت که هر جشنواره ای 
در پی نتایجــش، مخالفان و موافقانی 

داشــته باشــد و عمًا اقنــاع جمعی با 
وجــود فضاهای متکثر و متنــوع ادبی، 
آســانی  بــه  اســت  ممکــن  نتایــج  در 
حاصــل نشــود؛ اما می تــوان به معدل 
و میانگینــی قابــل قبــول نزدیک شــد. 
کــه  بدهــم  دقیقــی  نظــر  نمی توانــم 
در دوره هــای پیشــین مبنــای انتخــاب 
شــخص پدیدآورنــده بوده و یــا اثر، که 
البتــه این مســأله را بعیــد می دانم که 
نام پدیدآورنده تأثیری داشته. در همه  
دوره ها حضور نداشــتم؛ امــا در آن دو 
دوره ای که به عنوان داور حضور داشتم 
این گونــه نبــود. در میــان کاندیداهــای 
مرحلــه نهایی نام کســانی هــم وجود 
داشــت که پیش از آن نشــنیده بودم و 
متولدیــن پایــان دهــه  ۵۰ و ۶۰ بودند و 
طبعاً در این باره نمی شــود حکم کلی 
داد. طبیعــی اســت اگــر نامــی بتوانــد 
بــه واســطه قوت اثــری که تولیــد کرده 
و در جامعــه ادبــی متواتــر شــده و بــا 
اقبال نســبی نیــز مواجه شــده، خود را 
بــه جامعــه ادبــی تحمیــل کنــد؛ اما با 
این حال، این شــرط نــه ازم و نه کافی 
اســت. فرامــوش نکنیــم کــه انتخــاب 
نهایــی از میــان کتاب هــای یــک دوره  
زمانی بسته و مشخص است و مقایسه 
و قضــاوت کتاب هــا در ایــن چارچــوب 
زمانی صورت می گیرد.« ساکی درباره 
اتخاذ رویکردی متفاوت برای جشنواره 

امســال هــم می گویــد: »من بــا تغییر 
رویکردهایی که به ســود شــعر و نتایج 
آن تمام می شــوند، موافقم و همیشه 
بر آن اصرار داشته ام که بخشی از آن در 
ترکیب بندی تعداد و نگرش های ادبی 
داوران بــا نظــر هیــأت محتــرم علمی 
جشــنواره اعمال شده اســت. از طرفی 
هــم وارد کــردن تغییــرات ناگهانی به 
جشنواره ای مثل فجر که یک آیین نامه 
مشــخص دارد، ســخت اســت و نیــاز 
هم نیســت که به طور مداوم و پیوسته 
تغییراتی را در ســاختار جشنواره ای که 
رو بــه پیشــرفت و تعالــی اســت ایجاد 
کنیــم و شــاید خیلــی منطقی نباشــد؛ 
تغییــرات بایــد تدریجــی و اقتضایــی 
ســیزدهمین  علمــی  دبیــر  باشــد.« 
جشنواره شــعر فجر در پایان در پاسخ 
به سؤالی درباره رویکرد جشنواره برای 
رشد استعدادهای جوان هم می گوید: 
و  شــعر  بنیــاد  توســط  »برنامه هایــی 
ادبیات داستانی ایرانیان در طول سال 
و به طور مســتمر بــرای جوانــان برگزار 
می شــود، که در چارچوب پاســخگویی 
من بــه عنــوان دبیــر علمی جشــنواره 
نیســت، امــا در جشــنواره شــعر فجــر 
در دوره هــای گذشــته جوانان بســیاری 
برنده این جایزه بوده اند که کتاب شان 
تا مراحل نهایی باا آمده و دیده شــده 

است.«

ë به یاد قیصر شعر
ســیزدهمین  اســت  قــرار  امســال 
جشــنواره شــعر فجــر روز چهارشــنبه 
)۱۲ دی مــاه( به طــور رســمی از گتونــد 
خوزســتان افتتاح شــود. در این برنامه 
که از کنار مــزار زنده یاد قیصر امین پور 
محســن  بــر  عــاوه  می شــود،  آغــاز 
جــوادی، معاون امــور فرهنگی وزارت 
بهمــن  و  اســامی  ارشــاد  و  فرهنــگ 
ســیزدهمین  علمــی  دبیــر  ســاکی 
محمدعلــی  فجــر،  شــعر  جشــنواره 
بهمنــی، پرویــز بیگــی حبیب آبــادی، 
عبدالجبــار کاکایی، اســماعیل امینی، 
اکرامی فــر،  محمــود  قــزوه،  علیرضــا 
محمدکاظم کاظمی و جواد محقق به 
عنوان دبیران دوره های پیشین حضور 
خواهنــد داشــت. در ادامه، از ســاعت 
۱۵ محفلــی در تــاار قیصــر امین پــور 
برپــا خواهد شــد که دبیــران دوره های 
گذشــته ایــن رویــداد ادبــی و شــاعران 
خواهنــد  شــعرخوانی  بــه  اســتانی 
جشــنواره  دوازدهمیــن  پرداخــت. 
بین المللــی شــعر فجر ســال گذشــته 
کار خود را از شــهر کرمانشاه آغاز کرد و 
پس از برگزاری محافلی در اقصا نقاط 
کشــور، ششــم اســفندماه ۹6 در شــهر 
تبریز )پایتخت گردشــگری کشورهای 
اســامی در ســال ۲۰۱8( بــه کار خــود 

پایان داد.

فرصتیبرایظرفیتسازیوحاشیهگریزی
محسن بوالحسنی

خبرنگار

می
عمو

بط 
روا

نشست رسانه ای جشنواره تئاتر اکبر رادی دیروز برگزار شد

 پاسداری از نام و یاد استاد

مهر
جشنواره شعر فجر از چهارشنبه کار خود را به طور رسمی آغاز می کند

بهزاد خواجات

بهمن ساکی



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 - نوعی کشـــتی هوایـــی که با گاز هیدروژن پر شـــده و به پرواز در 

می آید- غذایی ویژه جشن و عزاداری
2-  اثر سمعانی مروزی- قالب- سریال بهرنگ توفیقی

3-  سرراست- طای انگلیسی- نام دخترانه- حرف جمع
4-  بیهوده- بیرق- کشوری در غرب آفریقا

5-  ضمیر عربی- نوعی شرکت- جلودار
6-  کنگره روی دیوار- سیال- همدردی

7-  اختراع مون گلفیه- جناح چپ- فاضاب
8-  پادشاه- گلزن پرسپولیس- شکم پرست

9-  چاره- توبه پذیرنده- تبسم
10-  کاربامید- حاج- پدر آذری

11-  مژده- پارچه ای نخی- جوانمرد
12-  اثر امیل زوا- روی و چهره- شجاعت منهای خردورزی

13-  آسیب- سرکرده- زنگ گردن چهارپا- دوتا الف
14-  بدبو- پلکان قهرمانی- بیوسفر

15-  کتاب پل الوار- زمان مستقبل

 عمودي:
1-  روز 28 از مـــاه شمســـی- زمیـــن 

مسابقه تکواندو
2-  مرتبـــه نردبان- نامی دخترانه- 

پشته و تپه
3-  نـــت یکـــی مانـــده بـــه آخـــر - 

بلندمرتبه - پربها- غرور
4-  دنبالـــه رو عـــروس- فـــرو بردن 

چیزی از راه گلو- واهمه
آســـانی-  دودمـــان-  و  فرزنـــد    -5

خوشگذران
6-  برهان ها، حجت ها - گاز کمیاب 

- بیخود و بی جهت
7-  دانه- مانند- گرایش غیر عادی 

به تکرار یک رفتار- واژه درد
8-  اثری از فستینگ جونز انگلیسی

رنـــگ   - دوســـتی  شـــرط    -9
 بنفش بســـیار روشـــن - تفـــاوت - 

حرف تحسین
10-  خرگوش نر یا ماده- شهری در 

ایتالیا - دره
 11-  چیـــزی کـــه در یمـــن ســـازند - 

نوار پارچه ای تزئینی- سخن شیوا
12-  زندگانـــی- لبـــاس- راه رفتـــن 

کودکانه
ســـازمان   - فرنگـــی  بـــاای    -13
فضانوردی امریکا - کیسه زیر شکم 

آهو - شهر جشنواره
پیاپـــی  - زن  پرســـه   - قـــرن    -14 

 وارد شدن
15-  امپراتور بیزانس یا روم شرقی- 

مسیر گمراهی

حل جدول ويژه شماره  6962

   افقي:
1 - شواهد علیه اوست!- تنیس باز زن معروف صرب با نام »آنا«

2-  جهان پهنا- کلمه کار خراب کن- سبزی نواری
3-  عدد یک رقمی – سائل- عزیز- تصدیق عامی

4-  شمالی ترین شهر استان کرمان- سنگینی، ثقل- فرود آمدن
5-  شهری در آلمان- هواپیمای کارتونی- قلندر

6-  اندامی لوله مانند در دستگاه تنفسی- ابزار- رسم مغولی
7-  صبور- نورانی- قدر و مرتبه

8-  گابی- غذای سنتی و محلی شهر اراک- کلمه شگفتی
9-  هنگام- موشک- رایانامه

10-  کودک پدر مرده- نیست شدن- زنگ چارپا
11-  پاکی اســـت و به فرموده حضرت محمد)ص( بخشی از ایمان به شمار می رود- 

پیروی- نشانه فعل استمراری
12-  ستون دروازه- متحد- نخ نورد آسانسور صفت

13-  هنوز بیگانه- به تنهایی- عضو ایرانی کمیته فوتسال فیفا- هنوز قاچ نشده!
14-  وسیله داوری- دوست- وجه اشتراک مجله و روزنامه

15- کتک- موجب رضای خداست

 عمودي:
1-  پایتخت اســـپانیا- میراث 

مشترک همه تمدن هاست
2-  جانور- دامن کوتاه و چین 

دار- گلخن
کلیســـای  تـــوت-  3-  شـــهر 
اصفهان- مقاصد و اهداف- 

نشانه بیماری
4-  پوستین دوز- کلمه سؤالی 

- قابل دیدن
 - ســـارق   - زن  همســـر    -5
کشوری کوهستانی و نسبتاً پر 

باران در اروپا
6-  سربازی در خدمت نیروی 
دریایـــی- مســـتحضر- ایـــن 

دوست دانشمند و خاموش
7-  مترادف آشغال- مخفف 
از ما- چند وکیل- تنه درخت

8-  از آثـــار دوران قاجـــار در 
شهر کرمان

9-  پســـوند شباهت- بارکش 
شـــهری- خوردنی و زدنی در 

دعوا- ویتامین جوانی
10-  بی ترس شدن- پرنده ای 

خواننده- شب پیش
داوطلـــب  و  کاندیـــد    -11
عمـــاد  میـــر  شـــاگردان  از   -
خوشنویس- دانه کش بی آزار

12-  نام کوچک اولین فضانورد 
- بهر آمادگـــی آن را بندنـــد - 

یکی از بخش های اوستا
نـــان  پوســـتی-  جامـــه    -13
کاغـــذی- کام درویش- فلز 

تمدن
14-  رفیق مشـــهدی- قراول، 
جلودار- محل احرام بســـتن 

حجاج
15-  مـــرد تنومنـــد- بســـتنی 

خوشمزه

جدول 
ویـــژه

جدول 
عــادي

6963
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 ارقام 1 تا 9 را طوري در خانه هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون ها 

3009و مربع هاي كوچك 3 در 3 يكبار ديده شود

 سال بیست وچهارم  شماره 6963
 سه شنبه  11 دی 1397

@iranreportdesk

iranreportdesk@icpi.ir

 روايتی از مسابقات دو ومیدانی پرشین؛ 
نان آوران کوچک، قهرمانان بزرگ

ورزش حق تمام بچه هاست

آنها دویدن را خوب بلدند
مريم طالشی
گزارش نويس

یعقـــوب جـــوری دســـت را در هـــوا تاب 
می دهـــد و آن را همـــراه تـــوپ بـــه جلو 
دســـتش  انـــگار  کـــه  می کنـــد  پرتـــاب 
می خواهـــد از جا کنده شـــود. چطور یاد 
گرفته تمام جانش را در دســـت راســـت 
جمـــع کنـــد و دســـت موقـــع پرتـــاب، از 
مفصل کتـــف درنیاد؟ چند بـــار تمرین 
کـــرده؟ چند بار به آن لحظه طایی فکر 
کرده که پیش چشـــم رقیب ها ســـربلند 
شود. رقیب؟ نه، اسم رقیب را نمی شود 
روی بچه هایـــی گذاشـــت کـــه بـــا تمام 
وجود همدیگر را تشویق می کنند. فرقی 
نـــدارد آنکـــه دارد وزنه پرتـــاب می کند 
یا با ســـرعت تمام مـــی دود، هم تیمی 
خودشـــان اســـت یا عضـــو تیـــم رقیب. 
بچه ها یاد گرفته اند هوای هم را داشـــته 
باشـــند، چون زندگی با آنهـــا بی رحم تر 
از آن بـــوده کـــه به هـــواداری کســـی جز 
خودشـــان امیـــدوار باشـــند. همقطاران 
کوچک جـــوری هم را تشـــویق می کنند 
که ســـالن به لرزه درمی آیـــد. در جایگاه 
تماشـــاچیان جز خود شـــرکت کننده ها 
و تعـــدادی از داوطلبـــان جمعیت امام 

علی)ع(، کس دیگری نیست.
یعقـــوب...«  یعقـــوب،  »یعقـــوب، 
یعقـــوب از پـــس تشـــویق های مـــداوم، 
حـــاا  داده.  انجـــام  خـــوب  را  کارش 
نوبت مهدی اســـت: »مهـــدی، مهدی، 
مهدی...« مهدی هم آنجور که گزارشگر 

اعام می کند، گل کاشته. 
قهرمانـــان  کوچـــک،  آوران  »نـــان 
بـــزرگ« عنوان دومین دوره مســـابقات 
دو و میدانـــی پرشـــین جمعیـــت امـــام 
علی )ع( اســـت. حاا نوبت مســـابقات 
پسرهاست و جمعه بعدش دخترها که 
اتفاقاً تعدادشـــان زیادتر از پسرهاست. 
برای دخترها پارسال یک دوره مسابقات 

والیبال هم برگزار شد. 
از زمیـــن فوتبـــال ورزشـــگاه شـــهید 
کشوری می گذرم تا به سالن چندمنظوره 
برســـم. پســـربچه هایی که طبق برنامه 
همیشـــگی  در زمین چمن دارند فوتبال 
تمریـــن می کننـــد، احتمـــااً حتـــی بـــه 
خیال شـــان هم نمی رســـد بچه هایی که 
کمی آنسوتر دارند مسابقه دو می دهند، 
هیچ تصـــوری از لباس فوتبـــال مارکدار 
و کفـــش اســـتوک اعـــا ندارنـــد، پـــدر و 
مادرهایشـــان هم برای تماشا دور زمین 
جمع نشده اند. بین بچه های این طرف 

و آن طرف یک دنیا فاصله است. 
صـــدای تشـــویق بچه ها دوبـــاره اوج 
می گیرد: »خاک ســـفید، خاک ســـفید، 
خـــاک ســـفید...« بچه هـــای ملک آبـــاد 
بـــرای خـــاک ســـفیدی ها دم می گیرند. 
بعدش همگی باهم ملک آباد را تشویق 

می کنند.
»خبرنـــگاری؟« ســـؤال کننده 14، 13 
ســـاله به نظر می  رســـد. کاپشن شمعی 
پوشـــیده.  تیـــم  لبـــاس  روی  را  نـــازک 
شـــماره10، از بچه هـــای بومهن اســـت. 
بگـــذار ازت عکـــس بگیـــرم. ایـــن را من 

می گویم. پســـر پوزخند می زند: »به چه 
درد می خـــورد؟ کـــی عکس مـــا را نگاه 
می کنـــد؟ حـــاا لیـــگ فوتبال بـــود یک 
چیـــزی. دو و میدانی طرفدار ندارد که.« 
پس تو چرا طرفدارش هستی؟ صورتش 
حالت جدی به خـــود می گیرد: »فوتبال 
ورزش اولـــم اســـت امـــا دو و میدانـــی 
هـــم خیلی خوب اســـت. من تـــوی تیم 
فوتبال بودم، تســـت گرفتند گفتند برای 
دو خوبـــی. دویـــدن را همه مـــان خـــوب 

بلدیم.« جمله آخر را با خنده می گوید.
ســـه تا نیمکت را کنار هم گذاشته اند 
و روی آنها شـــماره چســـبانده اند؛ 1، 2 و 
3. این ســـکوی قهرمانی اســـت که بعد 
از مســـابقه هر رشـــته داخل زمین آورده 
می شـــود تا نفرات اول تا ســـوم روی آن 
بایســـتند و مـــدال و لـــوح تقدیرشـــان را 

بگیرند. 
محمد ســـاار عسگری، نفر اول دوی 
800 متـــر با لبخندی به پهنای صورت از 
سکو پایین می آید؛ او عضو تیم قم است: 
»مربی ها آمدنـــد گفتند دو و میدانی کار 
کنم. تمرین های زیاد و ســـختی داشتم 
و با کمک مربی ام توانســـتم اول بشوم. 
پارسال هم توی مســـابقات دوومیدانی 
شـــرکت کرده بـــودم و نفر پنجم شـــدم 
اما حاا اول شـــدم« محمد ساار، عضو 
تیم فوتبال پرشـــین قم هم هســـت اما 
می گوید: »اگر خـــدا بخواهد می خواهم 
دوومیدانـــی را ادامـــه بدهـــم. فکر کنم 

آینده خوبی داشته باشم.«
محمدجـــواد رضـــوی، مربی محمد 

از زمین فوتبال ورزشگاه شهید کشوری می گذرم تا به سالن چندمنظوره 
برسم. پسربچه هایی که طبق برنامه همیشگی  در زمین چمن دارند 

فوتبال تمرین می کنند، احتماا حتی به خیالشان هم نمی رسد 
بچه هایی که کمی آنسوتر دارند مسابقه دو می دهند، هیچ تصوری از 
لباس فوتبال مارکدار و کفش استوک اعا ندارند، پدر و مادرهایشان 

هم برای تماشا دور زمین جمع نشده اند. بین بچه های این طرف و آن 
طرف یک دنیا فاصله است

برگـــزاری این برنامه ها ســـعی می کنیم 
این پیام را برســـانیم که ســـاختار ورزش 
ما متأســـفانه برنامه ای بـــرای بچه های 
آســـیب پذیر کـــه در محات حاشـــیه ای 
ساکن هستند و خیلی بااستعداد هستند، 
مســـابقات  طریـــق  از  کاش  ای  نـــدارد. 
فرصتی فراهم شود تا الگوسازی صورت 
بگیرد تـــا ورزش در زندگـــی این بچه ها 

نقش ایفا کند.«
امســـال  پرشـــین  بچه هـــای 
مسابقات شـــان را بـــا پیام همـــدردی با 
قربانیان حادثه آتش ســـوزی در مدرسه 
کشته شـــدگان  همچنیـــن  و  زاهـــدان 
و  علـــوم  دانشـــگاه  اتوبـــوس  تصـــادف 

تحقیقات آغاز کرده اند.
واحـــدی می گویـــد: »متأســـفانه مـــا 
امسال قبل از شـــروع مسابقات، این دو 
حادثه ناگـــوار را داشـــتیم. 4 دانش آموز 
در حادثه آتش سوزی از بین رفتند و این 
نشـــان می دهد که در بحث آموزش هم 
خیلی از مدارس مـــا در مناطق محروم 
بـــرای بچه ها امنیـــت کافـــی ندارند. ما 
می خواهیـــم بـــا مســـابقاتمان صـــدای 
مظلومیـــت قربانیـــان خامـــوش را بـــه 

جامعه برسانیم.«
شـــیره،  بومهـــن  شـــیره،  »بومهـــن 
بومهن شـــیره...« صدای بچه ها دوباره 
بلنـــد شـــده. مصطفـــی از اعضـــای تیم 
بومهـــن می خواهد تـــوپ را پرتاب کند. 
»مصطفـــی، مصطفـــی، مصطفـــی...« 
و یـــک جیـــغ بلنـــد کـــه نشـــان می دهد 
مصطفی ضربـــه خوبی را به نام تیمش 
ثبت کرده. او به نشـــانه شـــادی یک نیم 
دور مـــی دود. یاد حرف هـــم تیمی اش 
می افتـــم: »دویـــدن را همـــه  مـــا خوب 

بلدیم.«    
بلدنـــد.  خـــوب  را  دویـــدن  آنهـــا 
هرکدام شـــان را که حاا با آن چهره های 
گشـــاده دارند هم تیمی ها و رقیبان شان 
را تشویق می کنند، ممکن است جایی از 
شهر دیده باشیم؛ در حال دویدن مدام، 
از پشت این چراغ قرمز به پشت چراغی 
دیگـــر؛ از دل کوچه هـــای تنـــگ و تاریک 
به خیابان های عریض و شـــلوغ شهر که 
صدای دویدن های مدام شان در دل آن 

گم می شود.         
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کنند. بچه ها با شـــرکت در این مسابقات 
می توانند برای ورود به رشـــته های دیگر 
هم آمادگـــی خوبی پیدا کننـــد چون دو 
ورزش مادر اســـت. ما دیدیم که فقط از 
طریق فوتبال نمی توانیم این اســـتعداد 
زیاد بچه هـــا را هدایت کنیم چون خیلی 
از  جـــدا  انگیزه هـــا  و  عاقه مندی هـــا  از 
دنیای فوتبال بود. بعضی بچه ها بودند 
کـــه واقعاً بـــه فوتبـــال عاقه نداشـــتند، 
بنابراین با تشکیل تیم های دو و میدانی 
و تیم های دیگر کـــه در خانه های ایرانی 
هســـتند،  فعـــال  حاشـــیه ای  محـــات 

فرصتی برای بچه های دیگر فراهم شد.
البته پیام اصلی ما در واقع این است 
که همان طور که همه بچه ها از حق اولیه 
آموزش برخوردار هســـتند، از حق اولیه 
ورزش هم باید برخوردار باشند. ورزش 
در تغییـــر الگـــوی فرهنگـــی و اجتماعی 
زندگـــی بچه هایـــی کـــه ســـاکن محات 
آســـیب دیده هســـتند، بســـیار تأثیرگذار 
اســـت. این بچه ها زندگی شـــان دائم با 
مخاطره همراه اســـت و ورزش می تواند 
در زندگـــی آنهـــا تأثیرگـــذار باشـــد. ما با 

ساار کنارش ایستاده و با رضایت پسر را 
نگاه می کنـــد. می گوید: »تیم ما یک ماه 
است دارد منظم تمرین می کند و تا اان 
هم یک مدال طـــا گرفته ایم. بچه ها با 
دوومیدانی رابطه خوبی برقرار کرده اند. 
تا حاا تجربه لیگ فوتبال را داشـــتند اما 
وقتی بـــرای دوومیدانی تســـت گرفتیم، 
آنها که استعداد و عاقه داشتند، به تیم 
دوومیدانی آمدند و احساس می کنم اگر 
مقام بیاورند، انگیزه پیدا می کنند که این 
رشـــته را ادامه دهند. اان خوشـــبختانه 

با همـــکاری خیران و بعضی مســـئوان 
اســـتان قم، زمیـــن برای تمریـــن داریم 
اما برای لباس بچه ها مشـــکل داریم که 

امیدواریم آن هم حل شود.«
گزارشـــگر دوباره بچه ها را به تشویق 
دعوت می کند. بچه هـــا کوبنده تر از قبل 
تشـــویق می کنند. همین یک روز را انگار 
از واقعیـــت زندگی فاصلـــه گرفته اند که 

برای آنها کار است و کار. 
میثـــم واحـــدی، مســـئول برگـــزاری 
مســـابقات دربـــاره ایـــن دوره ایـــن طور 

توضیـــح می دهد: »امســـال کـــه دومین 
دوره مسابقات دوومیدانی پرشین است، 
سعی کرده ایم بچه هایی را انتخاب کنیم 
که هم استعداد این رشته را دارند و هم 
عاقه منـــد هســـتند. امســـال نزدیک به 
150 نفر در بخش پســـران شرکت کردند 
و 250 نفـــر هم در بخـــش دختران. این 
مســـابقات در کنار لیگ فوتبال پرشـــین 
که شـــهریور مـــاه برگزار شـــد، فرصتی را 
فراهم می کند که بچه های بااستعداد در 
محات آسیب پذیر بتوانند در آن شرکت 
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عکس و نوشتار

گروهی از مردم همانند میلیون ها نفر که در امتداد ســاحل نظاره گر رژه ناوگان کشــتی های جنگی و هزاران تجهیزات نظامی کوچک به مناســبت 
200 ســالگی تولد کشورشان هستند، در حال تماشــای این عملیات در رودخانه »هادسون« از محل ساختمان آپارتمان خود در »فورت لی«، ایالت 

نیوجرسی، هستند. 
Eddie Adams :عکس

»جرالد فورد« که در کابینه »ریچارد نیکســون« معاون رئیــس جمهوری بود، بافاصله پس از 
استعفای »نیکسون« به دنبال رســوایی »واترگیت«، بدون برگزاری انتخابات، در آگوست سال 
1974، به عنوان رئیس جمهوری امریکا انتخاب شد. نخستین کاری که وی انجام داد، بخشیدن 
»نیکسون« بود که این بخشودگی و صرفنظر کردن از پیگرد قانونی »نیکسون«، مانع عبرت آموزی 
ساکنان دفتر کاخ سفید در آینده شد. از طرفی، بواسطه »هنری کیسینجر« وزیرخارجه وقت این 
کشور، زمینه سفرهای خارجی برای »نیکســون« را فراهم کرد. تصویر ابراز احساس فورد به 

طرفدارانش را نشان می دهد.
Corbis UK Ltd :منبع

5 ســال آخر عمر »مائو« در اداره دولت چین گذشت. در این مدت، سیاست های دولت به طور 
عمده بخصوص در مورد روابط چین با غرب، توســط »زو آنالی«، نخست وزیر وقت چین مدیریت 
شد. »مائو« در 9 سپتامبر سال 1976، 9 ماه پس از مرگ »زو آنالی«، درگذشت.در این مدت، 
اگر چه »مائو« از انجام کارهای روزانه کشور کنار گذاشته شد، اما به عنوان پدر انقاب فرهنگی 
چیــن، مورد احترام ملی بود. پس از مرگ »مائو«، »چیانگ چینگ« همســر چهارم او تاش کرد  
رقبای بالقوه را برای رهبری حزب کنار بزند و خود قدرت را به دســت بگیرد. در اکتبر ســال 
1976 فعالیت های »چیانگ« محدود شــد و او به خاطر رهبری یک باند که علیه رهبری »دنگ 
شیائوپینگ« توطئه می کرد، بازداشت شد. تصویر وداع چینی ها با پیکر »مائو« را نشان می دهد.
Corbis Sygma :منبع

یک سده،صدروز،صدصفحه
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»رابرت َمِپل تورپ« در سال 1970، از رشته  نقاشی در مؤسسه »پرات« نیویورک انصراف 
داد و شــروع به ادامه تحصیل در رشــته عکاسی کرد. در همان ســال، او به هتل مشهور 
»چلســی« این شهر، جایی که هنرمندان و نوازندگان پیشــتاز چون »پتی اسمیت«، در آنجا 
زندگی می کردند، نقل مکان کرد. پس از فارغ التحصیلی، نخستین عکس هایش را با استفاده 
از یــک دوربین پواروید گرفت. در اواســط دهــه 1970، او دوربینی خبــری تهیه کرد و 
شــروع به عکاسی از محدوده وسیعی از آشنایان خود کرد. در میان این آشنایان هنرمندان، 
موسیقیدانان، فعاان اجتماعی و ستاره های فیلم ها به چشم می خوردند. تصویری از »رابرت 

شرمن« ترانه سرا و »کن مدی« مدل که توسط »َمِپل تورپ« عکاسی شده است.
Courtesy Art & Commerce Anthology  :منبع

یک حامی رژیم نظامی تایلند بر پیکر بی جان یک دانشجوی چپگرا در دانشگاه »تاماسات« 
حمله می کند. در جریان یورش پلیس به جمع دانشــجویانی که علیه بازگشــت »تانوم 
کیتیکاچورن« دیکتاتور نظامی تایلند، تظاهرات کرده بودند، حداقل 15 نفر کشته شدند.
 Neal Ulevich :عکس

در 16 ژوئن ســال 1976، شــورش ها در شــهرک سیاهپوست نشین»ســووتو« نزدیک 
ژوهانسبورگ، پس از اینکه پلیس به سوی دانشجویان سیاهپوست آتش گشود، فروکش 
کرد. آنان علیه پیشنهاد دولت آپارتاید برای حاکم شدن زبان آفریقایی سفیدپوستان برای 
آموزش اجباری در تمام مکاتب به جای انگلیســی، تظاهرات کردند. با وجود اعام دولت در 
ماه های بعد که قانون پیشنهادی ملغی است، تنش ها در شهرهای سیاهپوست نشین سراسر 
کشور که تحت شرایط سخت زندگی می کردند، باا گرفت. در نهایت سرکوب های پلیس منجر 
به تحت کننرل در آوردن اوضاع شد، اما در جریان این اغتشاشات، 600 جوان سیاهپوست 
کشــته شدند. از سال 1994به بعد، هر سال به یاد قربانیان 16 ژوئن سال1976، مراسم 
گرامیداشــت برگزار می شود و این روز در تقویم ملی آفریقای جنوبی، تعطیل رسمی اعام 

شده است.
The Associated Press Ltd :منبع

سیوا شهباز
 عکاس
  و سردبیر
 فصلنامه عکاسی

»ماریتــا ســتورکن«)1( و »لیــزا کارترایت«)2(، با بررســی قــرار دادن قابلیت 
ســوبژکتیویته و ابژکتیویتــه عکاســی بر ایــن باورند که »با اینکــه می دانیم 
عکس ها می توانند چند معنایی باشــند و به ســهولت دســتکاری شــوند و 
تغییر یابند، با این حال برتری عکاسی در این است که عکس ها ابژکتیوند 

یا ثبت هایی واقعی از رخدادها هستند.«)3(
در واقــع به نظر می رســد تمامی هنرها متکی به وجود بشــر هســتند بجز 
عکاســی کــه مزیتی از فقدانش را به ارث برده اســت و این بــاور را تقویت 
می کند که عکاســی دارای کیفیتی ابژکتیو اســت و لحظــه ای از واقعیت را 
ثبت می کند. موضوعی که در کارهای عکاســان جنگ به چشــم می خورد 
و شــجاعت آنهــا در روایــت تصویری از جنگ را ســتودنی و قابــل احترام 

می کند.
کمتــر کســی مانند »دان مک کالیــن«)4( اکثر نبردهای سرنوشت ســاز تاریخ معاصــر را به ثبت 

رسانده است و سبب ایجاد درک عمیق تری از جنگ و تبعات آن شده است.
تعهد باای »مک کالین« در به تصویر کشــیدن فجایعی که در حال رخ دادن بود، باعث شــده 
او بارهــا تــا یک قدمی مرگ پیش برود و قدرت و تأثیر آثار او بر افکار عمومی باعث شــده او را 
یکــی از تأثیرگذارتریــن عکاســان معاصر بدانند. عکس های او در نشــان دادن وحشــت، چنان 
تأثیرگذار است که دولت »تاچر« او را از مسافرت با سربازان به سرزمین های فالک بازداشت.

یکی از عکس های تأثیرگذار وی، عکسی است که در بیروت و در جریان جنگ داخلی لبنان در 
ســال 1976 گرفته شــده است. جنگ داخلی که از سال 1975 و به دنبال آتش گشودن چند نفر 
از اعضای مســلح عضو ســازمان آزادیبخش فلسطین به روی کلیســایی در شرق بیروت و ترور 

نافرجام »پیر جمیل«، مؤسس حزب فاانژ لبنان آغاز شد.
عکسی در فضایی به ظاهر خالی از سکنه و وهم آلود، شادی و جشن گرفتن جوانان فاانژیست 
را بر پیکر زن فلســطینی به تصویر کشــیده اســت. عکس مملو از تضاد اســت، تضاد بین مرگ 
و زندگی، ســیاهی و ســپیدی، شــادی و غم، اسلحه و ساز،  ســکوت مرگ و نوای موسیقی که در 
رقابت میان بخش شــرقی )مســیحی( و بخش غربی )اســامی( لبنان به وجود آمده است. در 
زمانی که نیروهای مســلح از همه خواســته اند آن منطقه را خالی کنند، توسط »مک کالین« به 

ثبت رسیده است.
به نظر می رســد مسیحیان فاانژیست که در عکس مردمان عادی می نمایند، حساسیت خود 
را نســبت به قســاوت ها از دست داده اند و حتی خود عامل آن شده اند و می خواهند با نواختن 

ساز به ستایش قساوت خود بپردازند و آن را جشن بگیرند.
فجایعی از قبیل این جنگ های مذهبی که با گفتمان مذهبی هدایت و مدیریت نشــده اند، به 
وســیله ایدئولوژی های عرفی برآمده از روشــنگری مشروعیت یافته اند و از سوی سیاستمداران 

وامدار عقل روشنگری، هدایت می شوند.
ســؤالی که باقی می ماند، این اســت که این فوران خشــم در نهایت به نفع کیست و چه کسانی 

در عمل تماشاگرند ولی در ادعا و فضاسازی، تولیدکننده مفاهیم و ادبیات صلح هستند؟
 

پی نوشت ها:

  1-Marita Sturken 
2-Lisa Cartwright  
3-Photography: Objective or Subjective  
4-Don McCullin  

»بری هامفریز« هنرپیشــه اهل اســترالیا، در ابتدای دهه 1950، قبل از 
پیوستن به کمپانی جدید تئاتر »ملبورن«، در کشورش ترانه سرایی، نقاشی 
و در دانشــگاه تدریس می کرد. وی شخصیت معروف خود یعنی »دیم ادنا 
اوریج« را در سال 1956 خلق کرد. همچنین »هامفریز« به منظور تبلیغات، 
در نقش بسیاری از شــخصیت های دیگر و نمایشنامه های موفقیت آمیز در 
لندن ظاهر شــد و در ســال 1969، به اوج موفقیت هایش دســت یافت. 
»هامفریــز« در نقش »زن خانه دار« در ملبــورن مخاطبان زیادی را به خود 

جذب کرد.
 David Montgomery at M + M Management/ :منبع
London



همــه فیلــم بــا موضوعــات مختلف ســاخته 
می شــود. اگر فضای پرداختن به این حوزه ها 
را باز نکنیم و دایره موضوعاتمان را گسترده تر 
نکنیــم آن وقــت باید متهم شــویم بــه اینکه 
عقــب افتــاده فکــر می کنیم. بــه نظــر من با 
تغییــرات فضای رســانه ای و گســترده شــدن 
فضــای مجــازی و... اصــًا چــاره ای جــز ایــن 
نداریم، باید این نگاه بسته و محدودیت ها را 

پشت سر بگذاریم.
ë  خب این ضرورتی است که باید اتفاق بیفتد

و کسی منکر آن نیســت اما نکته  این است که 
چرا این امتیاز به یکی دونفر مثاً کمال تبریزی 
یا مسعود ده نمکی )البته فارغ از قیاس کیفی( 
محدود می شــود. آیــا همــه تهیه کننده ها مثل 
منوچهر محمدی و همه کارگردان ها مثل شما 

دو نفر می توانند وارد این دوایر ملتهب شوند.
شاید این استنباط برای زمان »مارمولک« 
و »لیلی با من اســت« که البته شروع مسیر و 
حرکت من بود درست باشد اما اان این گونه 
نیســت. آقــای ابوالحســن داوودی هــم وارد 
این فضا شــده، آقای مسعود اطیابی و آقای 
یعقــوب غفــاری و حتی آقــای مانی حقیقی 
هــم همین طــور؛ موضوعاتــی کــه در فیلــم 
»خــوک« مطــرح می شــود خیلــی تنــد و تیز 

است.
ë  »اما موضوعاتی که مانی حقیقی در »خوک

به آنها اشــاره کرده تابو نیســتند اگر هم باشــند 
دربــاره  شــما  ولــی  خودســاخته اند  تابوهــای 
چیزهایی حرف می زنید که هر کسی جرأتش را 
ندارد. حاا این جرأت یا به پشتوانه رانت های 
خانوادگی بر می گردد یا جرأت و جسارت فردی 
است آن هم از جانب کســی که برادری اش را 

در سینما و جنگ ثابت کرده.
برادرهــا محســوب  کــه دیگــر جــزو  مــن 
نمی شــوم )با خنــده( خیلی ها از مــن پرونده 
دارنــد، چنــد وقت پیش کســی تماس گرفت 
و گفت که آقا شــما اینجا پرونــده ای دارید که 
می توانم حلش کنم. گفتم بگذار طبق قاعده 
و قانــون خودش جلو برود. امــروز من خیلی 
در حلقه افراد مورد اطمینان و وثوق نیستم، 

شاید یک دوره ای این طور بود اما اان نه.
ë  خب این شــایعه مطرح است که تو وابسته

به  سران نظام هستی؟
من!!!!

ë  حتی دیتیــل داده اند کــه کمــال تبریزی چه
نسبتی با سران  دارد؟

به حق چیزهای ندیده و نشنیده )خنده و 
تعجب(

ë  و اینکــه به همیــن خاطر اســت کــه وارد هر
موضوعی می شود.

ایــن  از  نیســت.  چیــزی  چنیــن  اصــًا 
نســبت هایی که می گویید بی خبــرم. اصالت 
ما تبریزی اســت. من یک خواهــر دارم و یک 

برادر. قبل از تولد ما 3 نفر پدرم ساکن تهران 
می شود. ما بچه تهرونیم)خنده( .

ë  بــه هر حــال ایــن کنجکاوی ها وجــود دارد و
امیــدوارم در ایــن گــپ و گفــت به آن پاســخ 
داده باشــیم. به غیر از این جســارت فردی باید 
دلگرمی ها و پشتوانه هایی وجود داشته باشد. از 
اصطاح رانت هم استفاده نکنیم بااخره یک 

امتیازهایی وجود دارد که...
نــه. مــن که فکــر می کنــم فقط جســارت 
فــردی اســت چــون مــن کًا آدم بی کلــه ای 
هســتم. اهل محاســبه نیســتم که این حرفم 
ممکــن اســت به چه کســی بــر بخورد یــا اگر 
ایــن مســیر را بــروم چه کســانی بر مــن ایراد 
می گیرنــد. دوســت نــدارم انجمنــی وجــود 
داشــته باشــه یــا حلقــه ای کــه بــه آن متصل 
باشــم. این گعده هــا در همــه زمینه ها وجود 
دارد در چــپ و راســت هســت، در مذهبــی و 
غیــر مذهبی هســت و... بااخره یــک عده با 
هم دوست هستند و آشــنایی هایی دارند، به 

اصطاح امروز باندبازی و این جور چیزها.
ë  حواست باشد که از گعده به مفهوم باندبازی

استفاده کردی! مواظب باش )خنده(
در واقــع می خواهم بگویم اان در ســینما 
هــم از ایــن دســته ها و باندهــا وجــود دارد اما 
من جزو هیچ کدام نیســتم، شاهدش اتفاقی  
اســت که برای اکــران »مارموز« افتــاد و زمان 
نمایــش آن آنقدر طول کشــید تا بــه بدترین 
موقع اکران بیفتاد. باور من این اســت که آدم 
بایــد در لحظه زندگی کند، بر اســاس نگاهی 
کــه دارد گاهــی بــا یک گــروه هم رأی باشــد و 
گاهی مخالف؛ اینکه حالت تحزب پیدا کنیم 
و بگوییــم آنچــه حزب تعیین می کند مســیر 
درســت اســت و مســیر ما همان اســت را نه! 
قبول ندارم. هیچ وقت این طور نبوده ام، اان 
هم نیســتم. ممکن اســت یــک آدم مخالف 
حــرف درســتی بزند اما بر اســاس وابســتگی 
بــا حزب مجبور شــوی او را تخطئــه کنی، این 
روش به اعتقاد من درست نیست بخصوص 

برای هنرمندان.
ë  به نکته خوبی اشاره کردی. این تغییر در نسل

شما و البته در تعداد معدودی از هم نسان شما 
حاصل همین نگاه است اینکه با نگاهی فراتر 
از آموزه های نوجوانی به دنیای پیرامونتان نگاه 
کنیــد. غیر از خودت خیلــی از بچه هایی که هم 
نســل، هم عقیده و هم ســنگر و اهل یک حزب 
بودید )حزبی که شاید عنوان مشخصی ندارد( 

اان این سوی ماجرا ایستاده اید.
مــن فکــر می کنــم ایــن نــگاه مــال دقیقاً 
دوران انقاب اســت. قبل از انقاب مدرســه 
و دانشگاه می رفتیم و فردی بودیم از همین 
وفادارانــه  امــروز  کــه  موضوعاتــی  جامعــه. 
مســیرش را طــی می کنیم از همیــن انقاب 
گرفتیم و آموختیم. بر مبنای چنین اعتقادی 

 سال بیست وچهارم  شماره 6963 سه شنبه  11 دی 1397

ران
/ ای

ری 
صف

جاد 
: س

س
عک

اساســاً وارد این حوزه شــدیم و بــه خیابان ها 
حــرف  خــودم  نــگاه  زاویــه  از  مــن  آمدیــم. 
می زنــم، ممکــن اســت خیلی هــا ایــن طــور 
نباشــند. آن موقــع حــرف ما از ایــن قیام این 
بود که باید بســاط بی عدالتی برچیده شود و 
زیــر بار ظلم و حرف ناحق نرفت. باید حرف 
حــق زد، نگاه نکنیم که چه کســی دارد حرف 

می زند بلکه ببینیم چه می گوید.
ë  و البتــه این هــم برمبنــای یک آمــوزه دینی

است.
دقیقاً همین طور اســت. خــب با پایبندی 
بــه چنیــن نگاهــی طبیعی اســت کــه کم کم 
از کســانی کــه به این نــوع نگاه اعتقــاد ندارند 

فاصله بگیری.
ë این فاصله گرفتن از کی شروع شد؟

واقعــاً نقطــه مشــخص نــدارد، از همــان 
روز اول ایــن طــور بــود. از همــان روز اول کــه 
دانشجوها از دیوار سفارت باا رفتند و من هم 
همراه شان شدم برای ضبط تصویر، این نگاه 

وجود داشت.

ë  ایــن حرف ها که چاپ شــود به کشــور امریکا
راهت نمی دهند.

بــه امریــکا رفتــم و مشــکلی هــم بــا مــن 
نداشتند. )خنده(

ë .تا به حال اعتراف نکرده بودی 
آن روز هــم دیــدگاه مــن همین بــود. فکر 
می کــردم مجموعــه ای از آدم هــا قرار اســت 
به عنوان صــدای اعتراض به ســفارت امریکا 
بروند. از ابتدا هم قرار بر این بود که 24 ساعت 
بمانند و برگردند، قــرار نبود این قدر طوانی 
شــود. وقتــی ادامــه ماجــرا سیاســی و شــکل 
دیگری پیدا کرد تبدیل شــد به 444 روز. اصًا 

آنها حتی فکر نمی کردنــد که بتوانند گروگان 
بگیرند چون ســفارت شــرایط امنیتــی و ویژه  
خاصی داشــت. اگر از کاخ سفید دستور صادر 
نمی شد، هیچ وقت دانشجوها نمی توانستند 
آنهــا را دســتگیر کننــد، امــکان نداشــت، در 
ســفارت تفنگــداران دریایی و افراد مســلحی 
بودند که اگر خودشــان نمی خواســتند امکان 

نداشت دانشجوها وارد ساختمان شوند.
ë چرا باید امریکا چنین دستوری بدهد؟

بستگی به سیاســت خودشــان دارد. اصًا 
ممکن نبود دانشجوها با چوب و میله و... وارد 
آنجا شــوند. امریکایی ها طبق دســتور تسلیم 

شدند.
ë  البتــه ایــن یــک ادعاســت و ممکن اســت 

ادعاهای دیگری هم باشد.
تصاویــرش را مــن ضبــط کــردم، آقــای 
محســن میردامــادی پــای تخته ای کــه همه 
دانشجوها نشسته اند توضیح می دهد که مثًا 
تا در ســفارت راه پیمایی می کنیم )دری که در 
چهارراه اصلی قرار دارد و وسط راه تصمیم ها 

تغییــر می کند و از در خیابان تخت جمشــید 
وارد می شوند( قفل در را با قفل شکن شکسته 
و داخل ســفارت می شــویم. در ادامه تحلیل 
می کنــد که قطعاً درگیر می شــویم و چند نفر 
از دوســتان شــهید خواهند شــد و ما جنازه ها 
را بــه دوش می گیریــم و از ســفارت بیــرون 
می آییــم. همان موقع هم به عنوان کســی که 
ناظر این جریان است تا یک جایی آن را طبق 
نگاه خودم درســت و اصولی می دانســتم اما 
از یــک جاهایــی به بعد یواش یــواش فاصله 
ایجــاد شــد، وقتــی دیدم بــه جای اینکــه این 
حرکــت مفید باشــد با طوانی شــدن ضررده 

شده... چون همان موقع بحث های مختلف 
مطرح بود و خیلی ها اســتدال شــان این بود 
که باید پرونده بســته شــود ولی به خاطر یک 
ســری معادات ادامه پیدا کرد. گذشــته را که 
بــا خودم مرور می کنم تــا امروز می بینم که با 
هیچ کس عهد اخوت دائمی به معنای سمعاً 
و طاعتــاً نداشــتم. هیچ شــکل تحــزب وجود 
نداشــته، این طور نبــود که بگویم اگــه ما جزو 
دانشجویان پیرو خط امام بودیم پس هر چه 
دانشــجویان پیرو خط امام می گویند درست 

است، نه خیلی جاها اشتباه می کنند.
ë خودت جزو دانشجویان خط امام بودی؟

انجمــن  عکــس  و  فیلــم  کمیتــه  عضــو 
بــودم.  پلی تکنیــک  مســلمان  دانشــجویان 
دانشجویان پیرو خط امام را بچه های انجمن 
تشــکیل  مختلــف  دانشــگاه های  اســامی 
می دادنــد. یــک تعــداد از این دانشــجویان از 
دانشــگاه های مختلــف جمــع شــده بودند تا 
حرکت تسخیر سفارت را انجام دهند کما اینکه 
مثاً انجمن اســامی دانشگاه علم و صنعت 

اصاً چنین حرکتی را قبول نداشتند. زمانی که 
من وارد دانشگاه شدم کمیته فیلم و عکس در 
دانشگاه تشکیل شده بود که اساید شو درست 
می کــرد و نمایشــگاه عکس هم برپــا می کرد. 
چون در دوران دبیرســتان عکاسی می کردم از 
همان ابتدا جذب این کمیته شــدم و در ادامه 
آنقــدر فعــال ظاهر شــدیم که مســئولیت آن 
را به من و ســعید حاجی میری ســپردند. من 
حاجی میری را در دانشــگاه شــناختم پیش از 

این شناختی از او نداشتم.

بعــد از شــوخی با روحانیــت در »مارمولک« و نقــد طنازانه ریــاکاری در رفتن به جبهه 
بــرای منافــع مادی در »لیلــی با من اســت«، کمال تبریــزی در تازه ترین فیلــم به اکران 
درآمده اش ســراغ موضوعی سیاســی و اجتماعی رفته و در کمــدی »مارموز« با نگاهی 
طنــز به نقد رفتارها و تفکرات تندروانه و کهنه پرداخته اســت. اما در این فیلم به اعتقاد 
منتقــدان کمــدی ســیاه، مخاطــب تنها به شــوخی بــا چهره هــا و اتفاقات روز سیاســی 
نمی خنــدد و خنده  تلخی هم بــر نقش خود در شــکل گرفتن این فضــا دارد. »مارموز« 
اگرچــه در مــدت دو هفته ای اکرانش بــا انتقاد تند رســانه های اصولگرا مواجه شــده اما 
کمــال تبریزی اصــرار دارد که عهد اخــوت دائمی با هیچ جناحی نبســته و هــدف او نقد 
نــوع تفکر و فضایی اســت که جامعه ایرانــی تجربه کرده و خود نیــز در ایجاد آن دخیل 
بــوده اســت. او می گوید چون اهــل تحزب نیســت می تواند بــه هر نوع نــگاه و تفکری 
که آن را درســت نمی داند نقد داشــته باشــد. همراه با احمد طالبی نــژاد منتقد قدیمی 
ســینما به گفت وگو با کمال تبریزی نشســته ایم و عاوه بر ســینما درباره مسائل سیاسی 
 و البته سرنوشت ســریال جنجال برانگیزش »ســرزمین کهن« صحبت کرده ایم که در

 ادامه می خوانید.

ویشکا آسایش و مانی حقیقی در نمایی از فیلم »مارموز«

صفا
را م

 زه
س:

عکا

ë  حدود 20 ســال پیــش، زمان اکــران »لیلی با
من اســت« در گفت وگویی که با هم داشــتیم 
پرســیدم که چطور با وجود پیشــینه فیلم های 
جــدی و جنگی ســراغ موضوع طنــز رفته ای؟ 
گفتی که در بین دوســتانت مشهوری به اینکه 
آدم خوش محفل و شوخ طبعی هستی و البته 
من هــم در جوابت گفتم که چنیــن چیزی به 
تو نمی آیــد و... )خنده(جالب اینجاســت که 
امــروز به عنوان یکــی از معدود کمدی ســازان 
سینمای ایران شناخته می شــوی. این اتفاق را 

می پسندی یا نه؟
به طــور کلــی حــس و بــاور من این اســت 
کــه جهان شــوخی اســت و زندگی بــا خنده و 
بذله گویــی پیــش مــی رود. کســانی کــه من را 
می شناســند می داننــد کــه در موقعیت های 
مختلف حتی در جدی ترین موقعیت سعی 
می کنــم شــوخی کنــم و موضــوع را از فضای 
جــدی بــودن خــارج کنم چــون تصــورم این 
است که جدیت بیش از حد انسان را منحرف 
کــرده و به مســیر خطا می بــرد، برعکس باور 
غالــب که فکر می کنند با جدیــت می توان به 
نتیجه مطلوب رســید. به اعتقاد من خیلی از 
اشــتباهاتی که بشــریت مرتکب شده حاصل 
همیــن جدیــت اســت یکــی از دایــل همــه 
جنگ هــا در جهــان جدیــت بیــش از انــدازه 

است.
ë  ســریال بــرای  مشکل ســازی  دلیــل  شــاید 

»سرزمین کهن« هم تأکید بر همین نگاه جدی 
باشد.

بله. جدیت بااخره به تعصب می انجامد 
و ســرانجام آن دور شــدن از آگاهــی اســت که 
بایــد نســبت بــه موضــوع داشــته باشــیم. به 
اعتقــاد مــن به همــه ایــن اتفاقات بایــد نگاه 
راحت تری داشــته باشیم؛ عین همان چیزی 
که در دین باید باشــد. دین همه چیز را ساده 
گرفته و ما داریم مشــکلش می کنیم. نه تنها 
دیــن و مذهب بلکــه در کل زندگــی این نگاه 

سختگیرانه را داریم.

ë  خــب البتــه شــوخ طبعــی دل خــوش هم
می خواهد با جیب خالی که نمی شود از مردم 

انتظار داشت قاه قاه بخندند.
کامــًا درســت اســت، در شــرایط ســخت 
نمی شــود چنیــن انتظــاری را داشــت امــا در 
همین شــرایط ســخت امروز، فارغ از کیفیت 
فیلم هــا چرا مردم اینقدر به دیدن فیلم های 
دارنــد؟ در شــرایط ســخت  تمایــل  کمــدی 
همیشــه اســتقبال از ســینمای کمدی بیشــتر 
اســت انــگار خــود مــردم حــس می کننــد که 
تماشــای فیلــم کمدی در ســینما یــک روش 

درمانی برای آنهاست.
ë  انگار مردم دوست دارند به جایی پناه ببرند

که اگرچه برای دقایقی کوتــاه آنها را از هر آنچه 
که متصل به دنیای واقعی خودشان است جدا 
کند. در حوزه تئاتر هم این اتفاق افتاده است. 
خــب از فضای طنــز فاصلــه بگیریم و ســراغ 
موضوعات چالشــی تر برویم. یکی از اتهامات 
کمال تبریزی این است که این اجازه و فرصت 
را داشته که وارد دوایر ممنوعه شود و با هر آنچه 
کــه می خواهد شــوخی کنــد. در »لیلــی با من 
است« با جنگ شــوخی کند، در »مارمولک« 
بــا روحانیــت و... اان هــم در »مارمــوز« بــا 
نماینده های مجلس و چهره های سیاسی. انگار 
برای تــو هیچ تابویی برای شــوخی کردن باقی 

نمانده است.
در دوره ای زندگی می کنیم که این مسائل 
تقریبــاً خیلــی وقــت اســت کهنه شــده و باید 
آن را پشــت ســر بگذاریــم. در بحثــی هــم که 
بــا نماینده های کمیســیون فرهنگی مجلس 
داشتیم به آنها گفتم بروید فیلم های اروپایی 
و امریکایــی را ببینید کــه حتی با نگاه غیرطنز 
هــم چطــور راجــع بــه سیاســت، چهره هــای 
فیلــم  ریاســت جمهــوری  و حتــی  سیاســی 
می ســازند. خــب آنهــا هــم حکومــت و نگاه 
امنیتی دارند و دوســت ندارند بایی سرشان 
بیاید که به هرج و مرج و آشــوب بکشــد. آنها 
چطور ایــن جریــان را هدایت می کننــد؟ این 
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تا لبه مرز انتقاد می کنم
  گفت وگوی  احمد طالبی نژاد  با کمال تبریزی   

درباره آخرین فیلم  این کارگردان

ë  قدری از وجوه سیاسی
فعالیت هایــت فاصله 
فضــای  وارد  و  بگیریــم 
ســینما و هنر شــویم. زمانــی که بــاغ فردوس 
را بــرای پــرورش و تربیــت نیروهــای ارزشــی 
تخصیــص دادنــد، عــده ای از دانشــگاه های 
مختلــف گل چین شــدند که شــما هــم از آن 

دسته بودید.
مــا در محــل تل فیلــم کــه اان تبدیل به 
ســیما فیلم شــده حضور داشــتیم. موضوع 
مــورد نظــر شــما مربــوط بــه کمیتــه ای بــه 
اســم جــذب نیرو اســت که بعــد از تعطیلی 
دانشــگاه ها شــکل گرفت. این کمیته کسانی 
کــه عاقه منــد بودند بــه دولت کمــک کنند 
را جــذب می کــرد، جهــاد کشــاورزی و جهاد 
ســازندگی هم از همین جا شکل گرفت. این 
کمیتــه یک بخــش فرهنگی هم داشــت که 
همگی در تل فیلم خیابان فرشــته مشغول 
کار شــدیم. تــل فیلــم مرکــزی در تلویزیــون 
بــود که به اصطــاح امروز ســریال های فاخر 
یــا ســریال هایی کــه خــود تلویزیون قــادر به 
تولیــد آن نبــود را می ســاخت مثــًا »دلیران 
تنگســتان« برای همین مرکز بــود که بعد از 

انقاب به دست نیروهای انقابی افتاد.
ë  بــه خاطــر داری کــه هــم دوره ای هایت چه

کسانی بودند؟
جواد شــمقدری، جمال شــورجه، رحیم 
رحیمی پــور، آقــای حیدریان، شــجاع نوری، 

عباس احمدی مطلق، اکبر حر و....
ë  در بررسی تاریخ سینمای انقاب خیلی ها از

جمله خود من این مرکز را با باغ فردوس یکی 
گرفتیم. پس این اتفاق ربطی به مرکز اسامی 

نداشت؟
بحث کامًا جداگانه است. استادان ما در 
تل فیلم آقایان اکبــر عالمی، رفیعا، مبینی، 
حداد عادل، جواد محبــت و... بودند و آقای 
محمد اثنی عشری مجری طرح بود. مهدی 
کلهر هم ارتباط صمیمی با بچه ها داشــت. 
من و شجاع نوری و عباس احمدی و حاجی 

میری هم با انوار و بهشتی در ارتباط بودیم.
ë  چــرا از این گروه 12- 10 نفره یکی دو نفر فقط

فیلمساز شدند و بقیه اگر چه فیلم هم ساختند 
اما فیلمساز نشدند؟

طبیعی است. در جشــنواره ترکیه یکی از 
داوران کــه اهل فلســطین بود از من پرســید 
دلیل رشد سینمای شما چیست؟ آموزش یا 
خاقیت؟ گفتم هر دو. ممکن نیست که فقط 
متکی به آموزش باشد. کسی که تحصیات 
خاقیــت  نیســت  معلــوم  دارد  ســینمایی 
هــم داشــته باشــد. در ایــن مرکز مــا بهترین 
اســتادهای دانشــگاه هنرهــای دراماتیــک را 
داشتیم. آقای مبینی چیزهایی در مورد صدا 
به مــا می گفت کــه مــن آن را در هیچ کتابی 
ندیــده بــودم. عکاســی و فیلمبرداری ســیاه 
و ســفید را مرحــوم محمدرضــا شــریفی یاد 
می داد. خســرو ســینایی هم همین طــور. ما 
خیلی بی واســطه به آموزش ســینما متصل 

شدیم.
ë  این مرکز تأسیس شــد که نیروهایی تربیت

کند که جای ایرج قادری و جهانگیر جهانگیری 
را بگیرند ولی عماً برخی از دوستانی که آنجا 
تحصیل کردند خودشان تبدیل شدند به ایرج 

قادری.
بله دقیقاً )با خنده(

ë  در حوزه هنری هم عده زیادی تربیت شدند
اما فقط رسول ماقلی پور و محسن مخملباف 
و ابراهیــم حاتمی کیــا چهره هــای شــاخصی 

شدند.
محمدرضــا هنرمند هم بود. تصور می کنم 
احمدرضــا درویش هــم آن اوایــل در حوزه 
هنری بود. یک خاطره جالب تعریف کنم. 
همــان روزها مــن و حاجی میری کــه در تل 
فیلم بودیم بــرای فیلمبــرداری به مناطق 
جنگی می رفتیم. یــک روز به حاجی میری 
گفتــم برویم حــوزه هنری ببینیــم چه خبر 
اســت، بــا بچه هــای آنهــا بــر بخوریــم و در 
موقعیــت آنهــا قــرار بگیریــم. یــک روز بــه 
آنجــا رفتیم کــه اتفاقــاً بحث گرمــی درباره 
تعریف هنر شــکل گرفت. آن روزها ســعی 
وافری بود که هنر را تعریف کنند و بعد هم 
بگویند تفاوت هنر اســامی با غیراســامی 
در چیســت. بحث گرم بود و هر کس نظری 
مــی داد، برای خــود من خیلی جــذاب بود. 
یکدفعــه محســن مخملبــاف گفــت کات 
اان وقت ظهر اســت، باید برویم نماز. من 
گفتم خــب نماز را که می شــود بعداً خواند 
بحث گرم شــده و... من خودم ســؤال دارم. 
گفت نه نمیشــه، اان بایــد برویم نماز بعد 
ناهــار بخوریــم و بعد دوباره بحــث را ادامه 
می دهیــم. من خیلی اصرار کردم که بحث 
ادامه پیدا کند، با جدیت و به تندی گفتند نه 
آقا اصًا امکان ندارد! همان یک جلسه شد 

و من دیگر به حوزه نرفتم.

ë  حــاا فــارغ از این نکته که برخــی معتقدند
تهیه کننــده ای مثــل منوچهر محمــدی فقط 
می توانــد »مارمولــک« بســازد یــا فرزندش 
خیلی هــا  کنــد،  کارگردانــی  را  »اکســیدان« 
معتقدند خــود این فیلم های کمدی ارزشــی 
هم تــه اش حرفی می زنند که فیلــم را تعدیل 
کند. در نهایت حرف »مارمولک« این است 
که لبــاس روحانیت آنقدر شــریف اســت که 
تن دزد هم بنشیند او را تبدیل به کسی می کند 
که »شــازده کوچولو« می خواند یا سرنوشت 
»لیلی با من اســت« که در »اخراجی ها« هم 
تکرار می شود یعنی به تعبیری تحول ناگهانی 
در پایان پادزهر فیلم است. این را قبول داری؟
مــن فکــر می کنــم ایــن از درون خــود فــرد 
می آیــد. مــن خــود بــه ایــن نــگاه معتقدم. 
ببینید فرد زینه مان در عین اینکه فیلم کامًا 
سیانتیستی »روز شغال« را دارد، فیلم کامًا 
چــپ »جولیــا« را هــم ســاخته و همین طور 
فیلــم »مردی بــرای تمام فصــول« که اصًا 
بحث مذهب دارد. من همیشه فکر می کنم 
آقــای زینه مــان خودش به چــه چیز معتقد 
اســت و کدام یک از اینهاســت؟ فکر می کنم 
به افرادی مثل زینه مان اگر سفارش ساخت 
فیلمــی راجع بــه قذافی را هــم بدهند قبول 
می کند، در واقع می خواهم بگویم من از این 
دست فیلمسازان نیستم. خود من معتقدم 
کــه آدم هــا در مســیر زندگی بســته بــه اینکه 
در چــه موقعیتــی قــرار می گیرنــد می توانند 
عکس العمل متفاوت داشــته باشــند. مثال 
خیلی بارز آن حر است. آدمی که کل داستان 
در صــف مخالفــان امام حســین)ع( اســت 
یکدفعــه برمی گــردد و در این ســوی میدان 
قــرار می گیرد. پایان بندی قصه »لیلی با من 
اســت«، »مارمولــک« و »مارموز« سفارشــی 
نیســت اعتقادی اســت کــه خــودم دارم هر 
وقــت قصــه را طراحــی می کنــم می گویــم 
پایانــش بــه این ماجرا برســد نه بــرای اینکه 
مجوز بگیرد برای اینکه خودم معتقدم پایان 

چنین کاراکتری این است.
ë  در »مارمولــک« هــم اگرچــه چنــد ضربــه

عاطفی که رضا مارمولــک می خورد را بتوان 
زمینه ســاز تحــول روحــی او عنــوان کــرد اما 
جنس شخصیت رضا مارمولک این نیست 
که وقتــی بــاای منبر مــی رود ناگهان شــروع 
به گفتــن دیالوگی کند کــه در واقع از »شــازده 
کوچولو«ســت. به نظر می رســد این دیالوگ 
گذاشــته شــده تــا بگویــد ببینیــد ایــن لباس 
چه قــدرت و نفــوذی دارد کــه دزد را تبدیل به 

دانشمند و فیلسوف می کند.
نــه خب اینهــا را از همان روحانــی یاد گرفته 
که کتاب »شازده کوچولو« را معرفی می کند.

ë  ولــی به اعتقــاد من رضــا مارمولــک از این
جنس نیست.

همچیــن آدمــی نیســت ولــی ما یــک زمان 
10 ساله را در قصه دو ساعته خودمان فشرده 
کردیــم یعنی ســینما دارد تخیل نســبت به 

زندگی را روایت می کند.
ë  ولــی بــه ما حــق بده که مشــکوک شــویم و

چنین دیدگاهی داشته باشیم که چنین نگاه و 
پایان بندی برای گرفتن مجوز است.

بلــه. حق می دهــم در مورد خیلــی از آدم ها 
خیلی قضاوت ها می کنند که کامًا برعکس 

است.
ë  راجع به زینه مان بحثــی را مطرح کردی که 

جالب بــود، اگرچه بحث ســینمای مؤلف و 
حرفــه ای دو مقوله جداســت. اشــکال ندارد 
فیلمســاز حرفه ای باشــی بدون اینکه دیدگاه 
خاصــی داشــته باشــی. تقوایی هم فیلمســاز 
مؤلف بــه آن معنایــی که مهرجویی هســت 
نیســت، بــرای اینکــه کمــدی ســاخته، فیلم 
اجتماعی تلخ ساخته و... این اشکالی نیست 

که خودت را مقید کنی که ته اش ارزشی باشد.
 نــه واقعــاً این طور نیســت. این بــه خود من 
برمی گردد. در گذشــته هم بحــث بود که آیا 
فیلم اسامی داریم یا اینکه فیلمساز اسامی 
داریم؟ به اعتقاد من فیلمساز است که باید 
اثرش منعکس کننده دنیای درونی او باشــد 
اگر شکل تکنیسین پیدا کند نتیجه نمی دهد. 
فیلمســاز مؤلــف آن چیزی را کــه در ذهنش 
بــه آن معتقــد اســت، بیــان  وجــود دارد و 
می کند. فیلمســازهای مؤلف خــود را عریان 
می کننــد و نشــان می دهند که نگاهشــان به 

هستی، جامعه و سیاست چیست.
ë  در تاریخ ســینمای شــوروی هم یک مشت

فیلمســاز ریــاکار داریــم کــه با منویــات حزب 
فیلم می سازند، فقط چند فیلمساز استثنایی 
مثل تارکوفســکی هســت کــه در نظــام کامًا 
مادی گرای کمونیستی کار خودش را می کند. 
مذهبی تریــن  از  یکــی  خیلی هــا  اعتقــاد  بــه 
فیلمســازهای دنیا هیچکاک اســت در حالی 
که هیچ وقت راجع به مذهب فیلم نساخته. 
بــه نکته بســیار مهمی اشــاره کردی ایــن باید 
درونی باشد و فیلمساز مسلمان داشته باشیم. 

در واقع حرف  تو این اســت کــه فیلم هایت از 
نگاهت به هستی نشأت می گیرد.

بله. من به شــخصه به این نگاه نمی کنم که 
فیلم باید صحنه ای داشــته باشــه که بعدها 
مشــکل ممیــزی را حــل کنــد. بااخــره باید 
انتقــادات را تا لبه ای که اجــازه داریم مطرح 

کنیم.
ë  اما تو که لبه ای باقی نگذاشتی با روحانیت

شــوخی کــرده ای، بــا رزمنده هــا و نماینده ها 
شوخی کردی و...

زندگی همین است و باید این طور باشد. باید 
بتوانیم هر تفکر و نگاهی را نقد کنیم.

ë  بحث طوانی شــد بهتر است برویم سراغ
»مارمــوز«. نــوع کمــدی که بــرای ایــن فیلم 
انتخاب کرده ای، کمدی ســیاه است که عامه 
پســند نیســت. چند فیلمی هم که با این نگاه 
ســاخته شــد از جمله »دلم می خواد« بهمن 
فرمــان آرا و حتی »ســاعت 5 عصــر« مهران 
مدیری آن طــور کــه انتظار می رفــت فروش 
نکرد. این انتخاب آگاهانه بود یا اینکه اتفاقی 

پیش آمد؟
زمانــی کــه آیدیــن )سیارســریع( طرحش را 
مطرح کــرد به خودش و حتــی تهیه کننده و 
ســرمایه گذار هم گفتم کــه مخاطب فقط به 
کاراکترهای فیلم نمی خندد بلکه به خودش 
هــم می خندند و ایــن ممکن اســت برایش 
آزاردهنــده هم باشــد. چــون فیلــم در عین 
اینکه بحــث اجتماعی دارد، بحث سیاســی 
و انتخابــات را مطــرح می کنــد کــه چطــور با 
رأی شــان یک نفــر را برای مدیریــت اجرایی 
یا قانونگــذاری انتخاب می کنند، احتمااً یاد 
دوره 8 ساله ای خواهند افتاد که اشتباه کردند 
یــا فریب خوردند و به غلط کســی را انتخاب 
کردند که چنین عواقبی داشــت؛ البته شــبیه 

همین حس را امروز خود من هم دارم. 
ë  معلوم نیســت که اگر به طــرف مقابل رأی

می دادیم امروز وضعمان بهتر از این می شد.
بله معلومم نبود. برای مردم که محاسبات 
چپ و راست و اصولگرا و اصاح طلب فرقی 
نمی کند آنها می خواهند یکی مشکاتشان را 

حل کند مال هر طیف که باشد.
ë  متأســفانه یکــی از تحلیلگــران پیش بینی

تلخی داشــت مبنی بر اینکه اگر احمدی نژاد 
تأیید صاحیت شود بیشــترین رأی را کسب 
می کنــد بــرای اینکــه مــردم عــادی برایشــان 
وابستگی جناحی مهم نیست مهم این است 
که چه کسی به آنها یارانه می دهد در حالی که 
پول یارانه امروز شــوخی اســت و با آن چیزی 

نمی شود خرید.
یکی از دایل عدم فروش باا برای »مارموز« 
همین اســت، بــرای اینکه لحن تنــد و تیزی 
علیه احمدی نژاد و جریان احمدی نژاد دارد. 
انعکاس ها نسبت به فیلم در فضای مجازی 
هــم دو دســته اســت یــک عــده معتقدنــد 
خیلــی عالی اســت و بعضی هــم می گویند 
مزخــرف اســت؛ یعنی بــر اســاس تمایات 
خــاص  آدمــی  بــه  نســبت  اجتماعی شــان 

قضاوت می کنند و نه درباره خود فیلم.
ë  به نوعی می شــود گفت تو در این فیلم یک

آدم مردمی را دست انداخته ای؟
بــه اعتقــاد مــن کســی مثــل  دقیقــاً چــون 
احمدی نــژاد مشــکل ایــن جامعــه را حــل 
نمی کند شــاید فردی با ترکیب بیــان و کام 
روحانی و عمل احمدی نژاد بتواند مشکات 

را حل کند.
ë  از مــردم  مثــل  هــم  مــن  مخالفــم.  مــن 

وضعیت موجود دلخورم اما یک نکته وجود 
دارد تصــور اینکــه آدمــی مثــل احمدی نژاد 
بشــود رئیــس جمهــوری مردمی کــه هویت 
تاریخــی و هویــت فرهنگــی درجــه یــک در 
جهان دارند خیلی توهین آمیز است. همان 
حرف شاملوست که ما ملت حافظه تاریخی 
نداریم یعنــی دوره احمدی نــژاد را فراموش 
کردیم و یادمان رفته که آنچه امروز می کشیم 
بخشــی اش ناشــی از گرفتاری های آن دوران 
است. حاا تو که طرفدار احمدی نژاد هستی 

را نمی دانم.
نه من که طرفدار احمدی نژاد نیستم، کامًا 
مشــخص اســت، همــه می داننــد خــودش 
هــم می دانــد ولی نکته اینجاســت که شــما 
وقتی می توانی ایــن حرف را بزنی که تحزب 
و تعصــب جناحی نداشــته باشــی؛ تعصب 
جناحی که داشــته باشــی باید دائم محاسبه 
کنی و مراقب باشــی حرفی نزنی که جناحی 
کــه بــه آن وابســته ای ناراحــت شــود. از حق 
نگذریم تنها دوره ای که فیلمسازان ما ماهی 
یک بار می توانســتند در جلسه شورای عالی 
سینما رئیس جمهوری را ماقات کنند دوره 
گذشــته بود حاا کاری به ترکیب این شــورا و 

خودی و غیرخودی بودن آنها ندارم.
ë  خب مســأله همین جاســت که ایــن گروه

همه سینما نبودند، حزب سینمایی وابسته به 
دولت بود.

به هر حال در آن مجموعه می توانستی یکی 
را پیدا کنی و به او بگویی که به گوش ریاست 
جمهــوری برســاند که مشــکل امروز ســینما 
کدام است. اان آقای روحانی را خود وزیران 

هم نمی بینند چه برسد به سینمایی ها.
ë .این دیدارها آن زمان چه نتایجی داشت

بودجه ای که به ســینما اختصاص داده شــد 
حاصــل همیــن دیدارها بــود که البته شــبیه 
همــان اتفاقــی بــود کــه در مســکن مهــر رخ 
داد. بودجه مســکن مهر را دادند اما آشغال 
تحویل مردم  دادند اگر برای ســازنده آن هم 
انتخاب درســتی داشــتند می توانست نتایج 

خوبی داشته باشد.
ë  با تو مخالفــم به ایــن دلیل که مــردم ایران

پوپولیســتی  اقدامــات  و  نگــرش  شایســته  را 
نمی دانم شــبیه همان اتفاقی که ملت امریکا 
امــروز تجربه می کننــد. هر اتفاق پوپولیســتی 
عوام فریبــی  آن  در  چــون  اســت  خطرنــاک 
هســت و بی نتیجه می ماند. نگاهی درســت 
اســت که با تغییــر دولت هم ادامــه پیدا کند. 
بعد از انقاب فقط یــک دولت این خصلت 
را داشــت که آن هم دولت آقای خاتمی بود. 
در ایــن دوره در همــه حس مثبتی نســبت به 
فضــای فرهنگــی و هنــری و حتــی اقتصــادی 
وجود داشــت. اما هــر آنچه امــروز گرفتارش 
هســتیم از دولــت احمدی نــژاد شــروع شــده 

به دلیــل همــان گرایش هــای پوپولیســتی تــا 
صــدای مــردم را بخواباند. با وجــودی که آدم 
خیلی سیاسی نیستم اما حرف هایمان خیلی 
سیاسی شد، به »مارموز« بپردازیم. ایده فیلم 
و اینکه آدمی آرزومند تاش می کند اما همیشه 
موقعی می رســد که همــه دارنــد برمی گردند 
یعنی به خاطر نادانی عکــس جریان حرکت 
می کند کــه ایده جذابی اســت. به نظــرم این 
نگاه به نوعی وودی آلنی اســت بخصوص در 
کمدی های اولیه اش. آدمی که همیشه از قافله 
عقب است و فرصت و موقعیت ها را درست 
درک نمی کند تــا می خواهــد درک کند ماجرا 

تغییر کرده است. این نگاه از کجا می آید.
ایــن  بــود.  اصلــی  هســته  ایــده  همــان  در 
آدم هایــی که چنیــن ویژگــی ای دارند یعنی 
کهنه فکر می کنند مشــکلی اســت کــه امروز 
گریبــان جامعه ما را گرفته اســت. بزرگترین 
مشکل امروز خودمان همین فرسوده شدن 
اســت. بــا وجــود مــوج اتفاقــات و اطاعات 
و شــرایط جدیــدی کــه دائــم بــا آن روبــه رو 
می شــویم عکس العملــی وجــود نــدارد. به 
جــای اینکــه ســعی کنند پاســخ ســؤال های 
جدیــد را بــه وجــود بیاورند دائم به گذشــته 

ارجــاع می دهند. در گذشــته علمایی بودند 
که مردم به آنها مراجعه می کردند و در برابر 
ســؤاات مــردم علما کنــش داشــتند. کتاب 
توضیــح المســائل هم بــه همیــن خاطر به 
وجود آمد تا پرســش   مردم را پاســخگو باشد 
امــا ما توضیح المســائل قرن بیســت و یکم  
را نداریــم. راه حل هــای قدیمــی کلیــد قفل 
مســائل امروز نیســت. از نســل جــوان امروز 
شــاهد رفتارهایی هســتیم که به هیچ عنوان 
پاســخی برای آنها نداریم. بــه همین خاطر 
اســت که جامعه به نوعی دچار سرگشــتگی 
شــده و از حوزه عقانی و تعادل خارج شــده 
است. به آیدین)سیار سریع؛نویسنده( گفتم 
ما داریم چنین جریان، تعقل و تفکری را نقد 
می کنیم بنابراین باید در همه جا از طراحی 
صحنه تا گریم و موســیقی و... نشانه های آن 
باشــد. به گروه بمرانی )آهنگساز فیلم( هم 
گفتــم که مــا با پدیــده ای روبه رو هســتیم که 
انــگار در یک دوره منجمد شــده و بــه دوران 

امروز پرتاب شده است.
ë  از نظر اجرایی حتی محل ســکونت قدرت

که انباری متروکه است هم این وجوه را نشان 
می دهد.

بله. هــر آنچه که او زمانی اســتفاده می کرده 
مثــًا روزگاری ارگ داشــته، در آنجــا دپــو و 
تلنبار شده است. نمی خواستیم فقط شلخته 

بــودن این آدم را نشــان بدهم بلکه از طریق 
محیــط زندگی می خواســتیم درونیــات این 
آدم را هم نشــان دهیم. حتــی در صحنه ای 
کــه از او می خواهند کت و شــلوارش را تغییر 
بدهد و رنگ آبی بپوشد می گوید که من کلی 
با این تمرین ســخنرانی کــردم و نمی توانم. 
ایــن همان مدلی بود که از ابتــدا راجع به آن 

صحبت می کردیم.
ë  بخصــوص اپوزیســیون  بــا  شــوخی   

ســلطنت طلب ها در چنــد فیلم تکرار شــده 
مثل »مصــادره« مهران احمدی اما همیشــه 
آدم  مشــتی  را  آنهــا  ســریال ها  و  فیلم هــا  در 
عقــب افتاده و بــد دهن و... نشــان می دهند. 
اپوزیســیون فیلــم شــما امــا معقــول حــرف 
می زند و چهره مطلوبی دارد. به نظر می رســد 
در انتخــاب جــواد یحیــوی بــرای ایــن نقش 
هم نوعــی شــیطنت داشــتی که ســراغ یکی 
از مجری هــای تلویزیــون جمهوری اســامی 

رفته ای.
نــه یحیوی کــه اان مجری نیســت و دوره ای 
هــم ممنوع التصویر بود. خــودش این مدل 
را داشــت نه اینکه شــبیه این افراد عمل کند 
بلکه خیلی راحت توانست خودش را با این 

تیــپ آدم هایی که در شــبکه های ماهواره ای 
می بینیم تطبیق دهد.

ë .جلف و لوس نشده
نبایــد این طور شــود. مــن با حالــت کارتونی 
آدم هــا بخصوص وقتی قرار اســت در جبهه 
مقابــل نشان شــان دهیــم و نقدشــان کنیــم 
مخالفــم. ممکــن اســت کاراکتــر اصلــی تــا 
حدودی چنین حالتی داشته باشد اما طرف 
مقابلــش باید عادی باشــد. رضــا مارمولک 
هم که قهرمان قصه اســت قدری حرکاتش 
آدم هــای  امــا  اســت  شــده  غلــو  و  اگزجــره 
مقابلــش همگی عادی و معمولی هســتند. 
در »مارمــوز« هم فقط حامد )بهداد( اســت 
کــه حرکاتــش قــدری اور اکــت اســت ولــی 
اطرافیانش مثل قاضی و رؤسای حزب های 

مختلف طبیعی هستند.
ë  .یک شوخی هم در عنوان فیلم وجود دارد

واژه موزمار شناخته شده اســت اما چرا آن را 
تبدیل به مارموز کردید؟

خیلی ســر این موضوع بحث شــد. به ریشــه 
فیلــم دقت کردیم که از مرمــوز می آید. فکر 
کردیــم مارموز به لحاظ مفهومــی به مرموز 
نزدیکتر است یعنی آدمی که به هیچ عنوان 
نمی توانی حســاب کنی که قرار است چه کار 

کند.
ë موزمار یعنی چه؟

در کتــاب لغت هســت. موزمار کســی اســت 
که همیشــه به قول معروف در حال زیر آبی 
رفتن اســت و ســعی می کند کارها را از مسیر 

غیرمستقیم انجام دهد.
ë  یکی از ویژگی های کمدی های تو به روز بودن

شوخی هاســت. شــوخی ها همگــی در زمانه 
خودشــان اتفاق افتاده، مثل بحــث ریاکاری 
و رفتن به جبهه بــرای منافع و مادی در »لیلی 
با من اســت« یا در همین فیلم که با مســائل 
مرتبط با انتخابات شوخی کردی که کم کم در 

جامعه ما دارد به بحران تبدیل می شود.
بــه هــر دلیلی به مــن فیلمنامه هــای زیادی 
پیشنهاد می شود. یکی از معیارهای انتخابم 
این اســت که بتواند یکی دو پله جلوتر باشد 
و در واقع پیش بینی نســبت به آینده داشــته 
باشــد چون آنقدر تحوات زیاد اســت که اگر 
فیلمــی این خصلت را نداشــته باشــد کهنه 
می شــود. مــن معتقــدم اگــر فقــط دو ســال 
جلــوی اکــران یــک فیلــم را بگیریــد، کهنــه 
می شــود. به اعتقــاد من اان فیلم محســن 
امیریوســفی )آشــغال های دوست داشتنی( 
و فیلــم مــن )خیابان هــای آرام( کهنه شــده 

یعنی تأثیرگذاری گذشته را ندارد.
ë  عاوه بــر ایــن فیلــم توقیفی، یک ســریال

توقیفــی هم داری به اســم »ســرزمین کهن«. 
قرار بود با اعمال تغییرات و تعمیرات )خنده( 

پخش سریال آغاز شود.
همــه تعمیــرات اتفــاق افتاد )خنــده( حتی 
تلویزیون شــرایطی فراهم کرد تا در جلسات 
مختلف و گفت وگو با تمام نماینده های ایل 
بختیاری اصاحات مورد تأیید اعمال شود. 
تمــام این تغییــرات اعمــال شــد و آنها هم 
تأیید کردند. چون این تغییرات فقط مربوط 
بــه فاز یــک بــود و در دو فاز بعدی مشــکلی 
نداشــتیم حتی وقتی متوجه شدند قهرمان 
قصه کــه رهی اســت اصالتاً بختیاری اســت 
درخواست کردند که اصاحات را پاک کنیم 
و همان نسخه اولیه نمایش داده شود چون 
با تغییراتی که اعمال شده بود دیگر قهرمان 
قصــه بختیاری نبود و اصــًا هیچ ارتباطی با 

قوم بختیاری نداشت.
ë  طبق شنیده های من یکی از دایل برآشفته

شــدن و خشــم بختیاری هــا اســتفاده از نــام 
شخصیتی بدنام بوده است؟

اصــًا چنین چیزی نبود. مشــکل اصلی این 
بــود که عوامــل در انتخاب یــک عکس برای 
جــد و خانــدان ایــن خانــواده دقــت نکــرده 
بودنــد اما باز هم ما بی تقصیــر بودیم به هر 

حال پــروژه مشــاور تاریخی داشــت )عباس 
ســلیمی نمین( و مــا تمام مســائل تاریخی 
را از ســابقه جریانــات وابســته بــه مصــدق و 
کاشــانی و دکتر فروغی و... از ایشــان مشورت 
می گرفتیــم. ضمن اینکه تمام ســریال های 
تلویزیــون از 10 فیلتر عبور می کند بخصوص 
ســریالی مثل »ســرزمین کهن« که الف ویژه 
اســت و تاریــخ معاصــر را روایــت می کنــد. 
فکر نمی کنم شــخصی از مدیریت آن زمان 
ســازمان ایــن ســریال را ندیده باشــد. در این 
میان تنها یــک نفر یعنی آقای اکبر نبوی آن 
هم به حساسیت زا شدن ایل بختیاری اشاره 
کرد که ما هم در جلســه آخر پیشنهاد دادیم 
اگر فکــر می کنید مسأله ســاز می شــود تمام 
اسامی بختیاری را حذف کنیم. ازمه این کار 
ایــن بود که بی اغراق حــدود 200 بازیگر را به 
اســتودیو دعوت کنیم تا روی کلمه بختیاری 
صداگــذاری و دوبله شــود، گفتیم حاضریم 
تمــام ایــن زحمــات را هــم به جــان بخریم 
اما چــون هزینه بر بود دوســتان از آن غفلت 

کردند.
ë هزینه کل ساخت سه فاز چقدر شد؟

7 میلیارد تومان.
ë  با وجود اعمال این تغییرات چرا هنوز مجوز

پخش سریال صادر نشده است؟
بــرای اینکــه همــان دوســتانی کــه به عنــوان 
نماینــده حاضــر بودنــد و حتــی بــا آگاهی از 
سرنوشــت قهرمــان قصــه اصــرار داشــتند 
کــه تغییــرات حــذف شــود و قهرمــان قصه 
بختیاری بماند وقتی تلویزیون پیشنهاد داد 
کــه اگر بــا پخش ســریال با همیــن تغییرات 
رضایت دارید آن را با ذکر نام صورتجلســه و 
امضــا کنیم، گفتند نه دیگه امضا نمی کنیم. 
می ترسیدند امضا و نامشان پای رضایتنامه 
پخش سریال برایشان دردسر شود. در حالی 
که تمام تغییرات مدنظرشــان اعمال شــده 

بود.
ë  سال گذشته پیشــنهاد دادی که فاز اول را در

شبکه نمایش خانگی پخش کنی؟
بلــه ایــن پیشــنهاد را بــا دکتر کرمــی مطرح 
کردیم که ســریال مشتری دارد و می توان آن 
را در شبکه های نمایشی پخش کرد و در ادامه 
فــاز دوم و ســوم را در تلویزیــون پخــش کرد. 
در کشــور ترکیه برعکــس این جریــان اتفاق 
می افتد یعنی دو قســمت پایانی سریالی که 
پرطرفدار شده را در سینما نمایش می دهند 

و برای نمایش آن بلیت می فروشند.
ë  فیلم آخرت »مــا همه با هم هســتیم« فرم

حضور در جشنواره را پر کرده است؟
بلــه. فــرم پــر کردیــم امــا بعیــد می دانم به 
جشــنواره برســد. تروکاژهای ســنگینی دارد. 
چند تیم به صــورت همزمــان کار می کنند و 
آخرین قولی که به مــن داده اند آخر دی ماه 

است.
ë  پــس احتمااً بــا وجــود عنــوان کنجکاوی

خیلــی  موضوعــش  فیلــم،  برانگیــز 
حساسیت برانگیز نیســت که جرأت کرده ای 
اکــران  در  بدهــی.  جشــنواره  تحویــل  را  آن 
»مارمــوز« به دیگــر فیلمســازان توصیه کرده 
بــودی کــه ایــن دســت فیلم هایشــان را بــه 

جشنواره ندهند تا با مشکل مواجه نشوند.
بایــد ببینیــد  چــرا خیلــی حســاس اســت، 
)خنــده(. به طــور کلی معتقدم فیلمســازان 
کهنــه کار نبایــد فیلم هایشــان را بــرای دیده 
شدن در جشنواره آماده کنند. جشنواره فیلم 
فجر باید فرصتــی برای رقابت فیلمســازان 
جوان باشــد. اجــازه بدهید فیلــم اولی ها در 
بخــش مســابقه حضــور یابنــد و فیلم هــای 
فیلمسازان هم نســل من در بخش نمایش 
ویژه و خارج از مســابقه در جشــنواره حضور 
داشته باشــند. در تعجبم از عطش دریافت 
سیمرغ برای فیلمسازی که چندین سیمرغ 
در خانــه دارد. 10 ســیمرغ در خانه داری آخر 

این همه عطش از کجا می آید.

 ادامه از 

صفحه 11

فیلمنامه های زیادی به من  پیشنهاد می شود. یکی از 
معیارهای انتخابم این است که بتواند یکی دو پله جلوتر باشد 

و در واقع پیش بینی نسبت به آینده داشته باشد چون آنقدر 
تحوات زیاد است که اگر فیلمی این خصلت را نداشته باشد 

کهنه می شود. من معتقدم اگر فقط دو سال جلوی اکران یک 
فیلم را بگیرید، کهنه می شود

زمانی که آیدین )سیارسریع( طرحش را مطرح کرد به 
خودش و حتی تهیه کننده و سرمایه گذار هم گفتم که مخاطب 

فقط به کاراکترهای فیلم نمی خندد بلکه به خودش هم 
می خندند و این ممکن است برایش آزاردهنده هم باشد. 

چون فیلم در عین اینکه بحث اجتماعی دارد، بحث سیاسی 
و انتخابات را مطرح می کند که چطور با رأی شان یک نفر را 

انتخاب می کنند
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رفیعی چهره ای یگانه در  تئاتر ایران است
گفت و گو با رؤیا تیموریان؛ بازیگر نقش برناردا آلبا

ë  شــخصاً ِســن بــزرگ و عمیق تــاار وحدت 
را کــه می بینم در مقــام یک کارگــردان از این 
صحنــه می ترســم. به عقیــده من بــازی روی 
این صحنه واقعاً ســخت است چون سالن، 
برای اپرا طراحی شــده اســت و نه تئاتر. فقط 
یــک بازیگــر حرفــه ای می تواند این خــأ را با 
میزانسن درســت پر کند طوری که تماشاچی 
حس کنــد صحنــه کوچک شــده و همــه این 
صحنــه در اختیــار بازیگر اســت. ایــن اتفاق 
بدون اغــراق در بــازی شــما افتــاد و واقعاً در 
خیلی صحنه هــا عظمت دکور و دیوارها و آن 
میزانســن بزرگ در کار شــما به معنی درست 
بصری رســید. اگــر اشــتباه نکنم ایــن دومین 
همکاری شما با دکتر رفیعی بود و دکتر رفیعی 
هــم در کارهایــش بــا ایــن صحنه هــای فراخ 

غریبه نیست...
همانطور که شــما گفتید اولین همکاری من با 
دکتر رفیعی به 18-19 سال پیش برمی گردد که 
تجربه و افتخار همکاری با ایشــان در »عروسی 
خون« را داشتم. آنجا هم تقریباً صحنه خالی 
و فقط شــامل یک میز، صندلی و یک اسکوپ 
در انتهای صحنه بود. راستش فکر کنم مقوله 
بــازی در صحنه هایــی که برای تئاتر نیســتند و 
برای اپرا ســاخته شــده اند این مســأله را دارند. 
ســقف بلند و عمق و وســعتی که دارند باعث 
می شــود تا بازیگران با انرژی بیشــتر و تمرکزی 
بــاا روی صحنــه حاضر باشــند و چنیــن کاری 
بســیار سخت اســت. راســتش را بخواهید من 
اصاً به این موضوع فکر نکردم. در »عروســی 
خون« هم بهش فکر نکردم. فقط سعی کردم 
راهنمایی هــای دکتــر را درســت بــه کار بگیرم. 
تجربــه ای کــه طــی این همــه ســال و کار کردن 
در کنــار بزرگانــی چــون رکن الدین خســروی و 
علی رفیعی، کســب کردم باعث شده تا دیگر 

تمرکزم را بر نکته هــای دیگری بگذارم. من به 
کارگردانــی که دارم مطمئنم و می دانم بازیگر 
را در بهتریــن جــای قابــی کــه در ذهــن دارنــد 
جــای می دهد. همــه این هــا را وقتــی در ذهن 
مــرور می کنیم یک وجــه دیگر هم به ذهنمان 
می آید و آن طراحی  صحنه های مینیمال دکتر 
رفیعی اســت که کار را ســخت می کنــد. یکی از 
خصوصیات دکتر رفیعی این است که با تمام 
این ویژگی ها که کار را ممکن است سخت کند 
امــا از طــرف دیگــر ایشــان به بازیگرش بســیار 
اهمیت می دهد و تمام تاشــش بر این اســت 
تا طــوری صحنه گردانی کند کــه بهترین جاها 
مشخص شود. آن هم به کمک خود بازیگر. این 
بازیگران چندین ماه تمرین کرده اند و درست 
هدایت شــده اند و چنین پروســه ای قطعاً باید 

نتیجه  خوبی داشته باشد.
ë  چنــد وقت پیــش کتابی کــه تــازه از »آربی 

آوانسیان« منتشر شده را می خواندم و واقعاً 
کیف می کردم از آنچه درباره تربیت و زندگی 
و کار تئاتری ها در دهه های گذشــته می گفت. 
تصــور می کــردم دارد راجــع بــه یــک جهان 
دیگر حرف می زنــد. بازیگران صبح می رفتند 
ســر تمریــن و کارشــان را شــروع می کردنــد و 
آوانســیان می گویــد من هــر وقــت می رفتم 
شروع کنم می دیدم این ها همه کارهای پیش 
از تمرین را انجام داده اند... امروز کمتر چنین 
چیــزی اتفــاق می افتــد مگــر در کارگردانی از 

همان نسل درخشان؛ مثل دکتر رفیعی.
 مــن این شــانس را داشــته ام که با اســتادهای 
مرحــوم  ســمندریان،  مرحــوم  مثــل  بزرگــی 
رکن الدین خســروی و بســیاری دیگر همکاری 
کــرده ام و شــاگردی. چندیــن ســال تئاتــر را به 
شــکل تجربــی کار کــردم و چیــزی را کــه شــما 
می گوییــد و از آقای آوانســیان نقل می کنید  به 

عینه زندگی کرده ام. مثاً ما وقتی می خواستیم 
کاری را شــروع کنیم درباره »ادیپ« شــش ماه 
راجع بــه آن تحقیــق کردیم. آن  زمــان هم که 
مثل امروز دسترســی به اطاعات ســاده نبود. 
خــود آقای خســروی مطالــب را پیــدا می کرد، 
ترجمــه می کردنــد و بــه مــا می رســاندند. هر 
کاری با جناب خســروی انجــام می دادیم یک 
پروسه شش ماهه تحقیقاتی داشتیم. از صبح 
می رفتیم سالن و خیلی روزها غروب آفتاب را 
نمی دیدیم. با یک ســاک غذا و فاســک چای 
 می رفتیم سر کار و فقط یک ساعت ظهر اجازه 
استراحت و غذا داشتیم. همه تحقیق و تمرین 
فن بیان و میزانسن ها و.... بازی در هیچ نقشی 
هم برای هیچ بازیگری قطعی نبود. ممکن بود 
یک نقش را یک هفته به من بدهند و هفته بعد 
به بازیگر دیگری. کارگردان خط اصلی کار را در 
ذهن داشــت و همه چیز در ذهنش چیده شد 
بود اما امکان نداشت هیچ چیدمانی از ابتدا در 
اختیار شما گذاشته شــود. حقوق هم به اندازه 
پول اتوبوس بود و خیلی وقت ها تا زانو تو برف 
می دویدیــم که فقط بــه اتوبوس برســیم. این 
دوران برای من بیشــتر یک کاس دانشــگاهی 
بود. کارکردن با دکتر رفیعی برای من بازسازی 
همان دوران طایی است. او کمک می کند تا با 
هم به یک بلوغ در نقش برسیم. یادم می آید 
یک روز به من گفتند من می دانم که بازیگرها 
در تمرین نسبت به نقش منفی دافعه دارند؛ 
تــو مشــکلی نداری؟ گفتــم نه. تــاش من این 
است که یک شخصیت منفی درست و جذاب 
را روی صحنــه نمایــش بدهــم و اگــر بــه ایــن 
برسم موفقم و اگر نرسم شاید من هم دافعه 
پیــدا کنم. از ایشــان خواســتم برای رســیدن به 
ایــن جاذبه به من کمک کننــد و انصافاً خیلی 
جاهــا دکتر رفیعی کلیدهایی به مــن دادند که 
برای من شــگفت انگیز بــود. این تجربه جدید 
بــا دکتر رفیعی و آن کلیدها یــک دفعه بعد از 
چنــد ماه یک دگرگونی در نگاه من به کاراکترم 
ایجــاد کــرد. حتــی چیزهای خیلــی کوچک که 
من معمواً به هنرجویان و دانشجویان خودم 
هم می گویم  می تواند کارســاز و راهگشا باشد. 
همیشــه از دکتر می خواهم طی اجرای کار، هر 
شــب تذکراتی داشته باشــند که در خط اصلی 
چیــزی از بین نرود، تغییــرات و بداهه ها وقتی 
در خــط اصلــی کار بــه کاراکترها اضافه شــود و 
یــا در صحنــه، چیــزی عــوض نمی شــود فقط 

عمــق فرورفتن شــما در عمق کاراکتر مســلماً 
تأثیرگــذاری بیشــتری را در پی خواهد داشــت. 
مــن خیلی بــا جوان هــا هــم کار کــرده ام و این 
همکاری ها بــرای من تجربیات بزرگــی را رقم 
زده که من آنها را مثل یک گنجینه نگه می دارم 
و می توانم بگویــم برای من کار با دکتر رفیعی 
این بــار اینقدر شــگفت زدگی داشــت کــه حد و 
حساب نداشت. چرا اینکه  استادی در این سن 
با همه ناراحتی های فیزیکی کــه دارد هر روز با 
مطالب جدید و وسواس بسیار سر کار می آید، 
ترجمه هایش را می آورد و هنوز که هنوز اســت 
مثل جوانی پر شــور با کارش روبه رو می شــود و 

این اعجاب آور و تحسین برانگیز است.
ë  از شکل راهنمایی و راهبری ایشان به عنوان 

یــک کارگــردان چــه نکته هایــی بــه ذهنتــان 
می آید؟

وقتــی با دکتر کار می کنیــد به عنوان یک بازیگر 
باید آدم باهوشــی باشــید و جا دارد بگویم این 
دخترانــی که امــروز در کنــار هم هر شــب روی 
صحنــه می رویــم واقعــاً باهــوش و اســتعداد 
هستند. از طرفی چند سال است با دکتر رفیعی 
کار کرده اند و فضای کارهایش را می شناســند. 
شما باید فضای کارهای او را بشناسید و بدانید 
چه خواسته ها و سایقی دارد. اگر این ها را درک 
کنیــد می توانید بــه آنچه او می خواهد برســید 
و در ایــن راه خودتــان هــم حــس خالــق بودن 
داشــته باشــید. برای همین شــاید کارکــردن با 
دکتر رفیعی برای دیگران ســخت باشــد چون 
بیشــتر شــبیه یک نوع ریاضت اســت. در عین 
حال ســهل هم هست چون وقتی خودت را در 
اختیار می گذاری متوجه می شوی وارد جهانی  
می شوی که تو را بزرگ و بزرگتر می کند. یک روز 
ترجمه ای از یک نقد اســپانیایی درباره همین 
کار برای من خواند که نگاه من را کاماً تقویت 
کرد به نقش برناردا. به هر صورت خود این زن 
هرگز طعم عشق را نچشیده و بچه هایی که به 
دنیا آورده هرگز با عشــق متولد نشده اند. همه 
چیز در حد وظیفه بــوده و در محدوده مذهب 
اتفــاق افتــاده اســت. همــه اینهــا و ظلم هــای 
بسیاری که او روا کرده باعث شده به رغم آنکه 
ســن آنچنان زیــادی نــدارد اما بدنی فرســوده 
داشته باشد. همه این ها و جزئیات دیگر باعث 
شــد تا کم کم جهــان برنــاردا و حتی فیزیکش 
برای من مشــخص شــود. قــدم کوتاه تر شــد و 
خمیده تــر و وقتــی این نکته را بــه دکتر رفیعی 

ارائه کردم بسیار پسندید.
ë شما از چه زمانی به کار پیوستید؟

فکر می کنم تابســتان بود که دستیاران دکتر به 
من گفتند که ایشــان قصــد دارد »خانه برناردا 
آلبــا« را کار کنند. از من پرســیدند کــه برنامه ام 
چیست. گفتم برنامه من هر چی باشد مطمئن 
باشــید که بهمش می ریــزم و حتمًاحتماً روی 
من حســاب کنید. چون واقعــاً باعث افتخارم 
بــود کــه بتوانم دوبــاره با دکتر رفیعــی کار کنم 
و از طرفــی هــم مطمئن بــودم در ایــن کار هم 
تجربیات بزرگی پیدا خواهم کرد. متن هم متن 
لــورکا بود کــه به دلیل شــباهت های اجتماعی 
و زیســتی و فرهنگی مــان همــه بــه آن ارادت و 

نزدیکی داریم.
ë  چقــدر اهل دیالوگ کردن هســتند؟ بعضی

کارگردان هــا نظری قطعی می دهنــد و بازیگر 
باید آن را بپذیرد و انجام بدهد... شــکل دکتر 

رفیعی چطور است؟
 مــن اصــاً بازیگر سرکشــی نیســتم. همیشــه 
همین طــور بــودم. اما جالب اســت کــه بدانید 
دکتر رفیعــی هرگز نمی گذارد شــما ناراضی از 
آنچه اتفاق می افتد باشــید و همیشــه در تمام 
کارهایی که مربوط به شــما و کاراکترتان هست 
از شما سؤال می پرسد و گفت و گو می کند. مثًا 
می پرســد فکــر می کنی این شــخصیت چطور 
بــه اینجا رســیده یــا.... مــن هــم توضیحاتم را 
می دهــم و بــا هم به نقطه ای می رســیم. البته 
این را هم گفتم که مهم در این میان این است 
کــه کارگردان چه کســی اســت و چه می خواهد 
و اینکــه در نهایــت من قطعاً حــرف رفیعی را 
انجــام می دهم. دکتــر رفیعی اجــازه می دهد 
بازیگرانــش برون ریزی داشــته باشــند و در هر 
نقشی این اجازه را می دهد که هر ایده ای دارند  
در تمرین بــه نمایش بگذارند. مــدام تمرین، 

مــدام اتــود. تمرینــات طوانــی و بــدون هیــچ 
ارفاقی و با ســختگیری تمام. معمــواً جوانان 
حوصله این کار را ندارند و فقط آنها که با دکتر 
مانده انــد می داننــد چــه لذتــی دارد. خاطــرم 
هســت که فقط یک روز در روزهای اول تمرین 
بــه من گفتنــد ممکن اســت دکتر رفیعــی کار 
داشــته باشد و نیم ســاعت دیر بیایند اگر کاری 

دارید انجام بدهید. 
برحســب اتفــاق کارش زود تمــام شــده بود و 
زود آمده بود. دید ما نیم ســاعت اســت آماده 
نیستیم. اولتیماتوم داد که اگر نمی توانید منظم 
باشید دیگر سر کار نیایید. مهم هم نیست چه 
کسی چه نقشی را بازی می کند. معذب شدیم 
اما کیف کردیم. این نظم خصلت تئاتر اســت 
و متأســفانه مــا آن را در تئاتــر ایــن روزهایمان 
اصواً از دســت داده ایــم و فقط نوادر و نوابغی 
مانند رفیعی باقی مانده اند با آن اصل و ریشه 
درســت. همه اســتادهای تئاتر همیــن بودند. 
هیچ ارفاقی  نیســت بین کســی که نقش کوتاه 
دارد یــا بلنــد. مگر ما چند نفــر دیگر مثل دکتر 
رفیعی داریم که من بخواهم فرصت همکاری 
بــا او را از دســت بدهــم؟ معلــوم اســت که هر 
چقدر ســخت بگیرد و یا تلخی کند من باز هم 
نــازش را می خرم و کیف می کنم که دکتر علی 
رفیعــی را داریــم. او یگانه تمام دوران اســت و 
همین کار را هم اگر نگاه کنید می بینید او با چه 
نبوغی یک کار کاسیک را به امروزی ترین شکل 
ممکن روی صحنه برده است. باز هم می گویم 
او از نوادر و نوابغی اســت که اگر آن طور که باید 

قدرش را ندانیم ما ضرر کرده ایم نه او.

یادم می آید یک روز به من گفتند من می دانم که بازیگرها در 
تمرین نسبت به نقش منفی دافعه دارند؛ تو مشکلی نداری؟ گفتم 

نه. تاش من این است که یک شخصیت منفی درست و جذاب 
را روی صحنه نمایش بدهم و اگر به این برسم موفقم و اگر نرسم 

شاید من هم دافعه پیدا کنم. از ایشان خواستم برای رسیدن به این 
جاذبه به من کمک کنند و انصافاً خیلی جاها دکتر رفیعی کلیدهایی 

به من دادند که برای من شگفت انگیز بود

ë :)سارا رسول زاده )بازیگر نقش آدا
 همــکاری مــن بــا دکتر رفیعــی از ورک شــاپی 
که ســال 90 برگزار کردند شــروع شد. فراخوان 
دادند و تعداد بســیار زیادی برای تســت دادن 
حاضر شدند و از آن عده 20 دختر و 20 پسر در 
نهایت قبول شــدند و وارد کارگاه های آموزشی 
ایشــان شــدند. مــن هم یکــی از افــرادی بودم 
که اقبال قبول شــدن در این تســت را داشــتم. 
دو ســال در گروهشــان بــودم و بعد از دو ســال 
نمایــش یرما را با چند نفــر از همین بازیگران 
روی صحنه بردند. حضــور من در کارگاه دکتر 
رفیعی اولین حضور حرفه ای من در تئاتر بود 
چــون پیش از ایــن مقطع، بیشــتر کارهایی که 
انجــام داده بودم دانشــجویی بود. بعــد از آن 
در »خاطــرات و کابوس هــا...« حضور داشــتم 
و »خانــه برناردا آلبا« ســومین همکاری من با 
دکتر رفیعی است. کنار دکتر کار کردن همه اش 
درس اســت و لذت؛ اما بزرگترین دســتاوردی 
کــه حضــور در تیمــی با رهبــری دکتــر رفیعی 
داشته  فراگیری و ریشه کردن در یکسری اصول 
حرفه ایســت که در کمتر کســی می توان باور و 
عمل به آنها را ســراغ داشــت. یکی مثًا اینکه 
بــه نظر دکتــر، بازیگر باید خاق باشــد و نباید 
منتظر باشد که از طرف کارگردان به او داده ای 

ارائــه شــود. دوســت دارد بازیگــر مؤلف نقش 
خودش باشــد. جمله ای که همیشه دارند این 
اســت که کارگردان باید قابله باشد. یعنی باید 
اول چیــزی در شــکم بازیگر ببینــد و بعد آن را 
بیرون بکشد. به هر صورت تجربه این سال ها 
به مــن می گوید کــه دکتر رفیعــی اول باید آن 
گوهر را درون شــما ببیند و بعد به شــما کمک 
کند تا آن گوهر متولد شود. بودن در این پروسه 
کــه اصواً پروســه ای طوانی اســت هم خیلی 
سخت و هم بســیار ویژه است و همه دوستان 
و همــکاران امــروز و دیروز کــه چنین تجربه ای 
داشــته اند می دانند که این تجربه ، تا چه حد و 
چرا بی نظیر است. بازیگر در تیم دکتر رفیعی 
مــدام در حــال فکر کردن به نقــش و اتود زدن 
آن در شــرایط و موقعیت های مختلف اســت 
و در این کشــمکش ها هر بــار چیزی تازه خلق 
می شــود و انتهای کار  به عنــوان یک بازیگر در 
درآوردن نقش به کمک و همراهی کارگردانی 
مثــل دکتــر رفیعی، نقش داشــته اســت و این 
حــس بی نظیــری دارد. هدایت ها هم ممکن 
است کوچک باشد اما بسیار مهم و راه گشاست 
بــرای اینکه بازیگر به آنچه ازم اســت برســد. 
نکته دیگری که تقریباً همه درباره دکتر رفیعی 
می دانند این است که برای بودن با دکتر رفیعی 
باید کاماً وقت گذاشت و کاری که ایشان انجام 
می دهد اصاً کار پاره وقت یا چیزی شبیه این 
نیســت. یک زندگی اســت. پروسه تمرین یک 
چیز و پروســه اجرا چیز دیگری اســت و پروسه 
تمرین به مراتب ســخت تر اســت. بازیگر باید 
در تمرین ها آنقدر آماده باشد و به آن مرحله 
نهایی و کامل برســد که شــکلی نهایی از آنچه  
را باید باشــد  روی صحنه ببــرد و اصًا این طور 
نیستند که بگویند مثاً کار را با آمادگی هشتاد 
درصــد روی صحنــه می بریم و بعــد در طول 
اجراهــا آن بخش دیگر هم به دســت می آید. 
بسیار منظم هستند و به اصول کار خود بسیار 
معتقد و همه گروه هم به ضرورت آنچه آقای 
رفیعــی می خواهند می رســند. نکتــه دیگر که 
باید گفت این اســت بازیگر اجازه دارد در اجرا 
هم کشــف و شــهودهای خود را داشــته باشد. 
هر شــب برای خود من همیــن اتفاق می افتد 
کــه حــس می کنــم دارم چیز جدیــدی تجربه 
می کنــم و همیــن باعث می شــود بــازی هرگز 

برای من تکراری نشود.
ë  :)یلدا عباسی )بازیگر نقش مارتیریو

حضور من هم مانند سارا بود و آغاز همکاری ام 
با دکتر رفیعی همین طور که ســارا گفت شکل 
گرفت. برای من تجربه عجیبی است کار کردن 
با دکتر. به عنــوان بازیگر می توانید خود را روی 

صحنــه ببینیــد و به شــناخت خودتان بیشــتر 
برســید. دکتر دســت بازیگر را بــرای  خاقیت 
بــاز می گذارد. ممکن اســت یک کاراکتــر را در 
چند موقعیت مختلف تمرین کنیــد و این در 
هــر تجربه کارکردن با هر کارگردانی به دســت 
نمی آید. شما می بینید که درست ایستاده اید، 
ژســت درســتی دارید یا.... از طرف دیگر شــما 
متوجه می شوید که زیرذره بین هستید و حتی 
کارگردان حرکات انگشــت شما را هم زیر نظر 
دارد. شــاید هر کســی این وقت و انرژی را برای 
بازیگــر نگذارد و این ویژگی خــاص آقای دکتر 

رفیعی است.
ë  :)پریسا صبوری نژاد )ماگدالنا

یک بازیگر ممکن اســت دیر به نقشی برسد و 
یک بازیگــر زودتر. به هر صــورت در ظاهر امر 
فرقــی نمی کند. چون دکتــر رفیعی یک دفعه 
در تمریــن نقش هــا را عــوض می کنــد و شــما 
باید بــرای همه چیز آماده باشــید. نمی گذارد 
شــما حتی در تمرین هم بیات شــوید و آنقدر 
زیر و بم این کاراکترها را با بازیگرهای مختلف 
و جــا عوض کردن ها بیرون می کشــد که شــما 
نه فقط نقشــی که به عهده تان گذاشــته شــده 
)و آن هــم نه قطعــی( بلکه تمــام کاراکترها را 
تمام و کمال و عمیقاً بشناسید. خیلی وقت ها 
یــک صحنــه از بــازی یــک بازیگــر را عــوض 
می کنــد و می گویــد همین را کمــدی بازی کن 
یا... می خواهند نقش جلوی چشمشان تمام 
زوایایــش را بیــرون بریزد و این مســأله ســبب 
می شود شــما به عنوان بازیگر اشراف بیشتری 
به نقش پیدا کنید. نکته ای که می گویم بســیار 
بــرای یــک بازیگر جــذاب اســت اما وقتــی در 
پروســه کار قرار می گیرید متوجه می شــوید که 
تا چه حد به کاراکتر نزدیک شده اید. دکتر هم 
تأیید می کند مثاً پریسا! درست است! همین 
است. هفته بعد اما یک دفعه می گوید نه اصًا 
این نیست! خیلی سخت است که شما از یک 
نقطه به نقطه صفر برسید. ترسناک است؛ اما 
این کار را با بازیگر می کند تا تمام خاقیتش را 
بیرون بریــزد و بداند چه چیزی درون خودش 
دارد و از طــرف دیگر هم نمی خواهد نقش ها 
بــرای بازیگران بیات شــوند. مدام می خواهند 
بــه کشــف و شــهود برســند و بــه بازیگــر برای 
برون ریــزی خاقیتــی که در جســت و جوی آن 

است کمک می کنند.
ë  :)ریحانه سامت )امیلیا

بچه هــا از آغاز همکاری شــان گفتند و من هم 
ورودی همان ورک شــاپ هستم اما به دایلی 
از گروه جدا شــدم. تقریباً یکســال پیش سر کار 
افشــین هاشــمی بودم و دکتــر آمدند نمایش 

را دیدنــد و مــرا بــه خاطــر آوردند و خواســتند 
در پــروژه باشــم و من هم با افتخــار پذیرفتم. 
چیزی کــه برای من جالب اســت این مســأله 
اســت که بازیگــر در تمرین هــای دکتر رفیعی 
همیشــه ســورپرایز می شــود. جهان بینی شان 
واقعاً حیرت آور اســت. با تغییر یک میزانسن 
کوچک، ماهیت یک صحنه را به هم می ریزند 
و از ایــن اتفــاق و ایــده خاقانه، زیبایی شــکل 
می گیرد کــه واقعــاً حالش و نتیجــه اش قابل 

وصف نیست.
ســارا رســول زاده )آدا(: دقیقاً درســت اســت. 
دکتــر هرگز با یک نقشــه از پیش آماده شــده و 
کامل نمی آیند. خودشان هم بسیار بداهه پرداز 

و اهل خاقیت هستند.
ë  :)ریحانه سامت )امیلیا

آنقــدر ذهــن ایشــان تصویــری اســت و ایــن 
تصویرها و صحنه های باشــکوه و خارق العاده 
از جلوی چشمشان عبور می کنند که شما مدام 
ســورپرایز می شــوید و می دانیــد هر بار دســت 
بــه تغییــری می زنند همــه ســرحال می آیند. 
طوری که انگار یک کشــف تــازه از آن صحنه یا 
کل نمایــش اتفاق افتاده و البته که همین طور 
هم هست. دکتر رفیعی از نظر من یک نقاش 
درجــه یــک اســت و آنچــه مخاطــب می بیند 
یک تابلو بی نظیر و باشــکوه و زیباست. درباره 
پروسه تمرین هم بچه ها گفتند. شما احساس 
خستگی نمی کنید چون در این زمان مدام در 
حال کشف و شهود و یادگیری و به وجد آمدن 
هســتید و ایــن رضایــت عجیبی بــرای عوامل 
کار به همــراه خواهد داشــت. آنچــه در نهایت 
تماشــاچی روی صحنه می بیند حاصل تفکر 
کارگــردان، جامعه شناســی  او و قاب بندی ها و 
تصویرسازی هایش و در نهایت ثمره تمرینی 
طوانــی مدت اســت و زندگی در بســتر هنری 
به نــام تئاتــر. همیــن عرق ریزی هاســت که به 

خونی در دل کار تبدیل می شود.
ë  :)یلدا عباسی )مارتیریو

ما شــاید دوبــار متــن را خوانده باشــیم به این 
دلیــل که تأکیــد دکتر بیشــتر روی موقعیت ها 
و بداهه هاســت و بســیاری مواقع بداهه ای که 
در تمرین ها اتفــاق می افتد به متن کار اضافه 
می شــود و گاهی حتی ممکن است سرنوشت 
نقش یا صحنه ای به همیــن دلیل تغییر کند. 
پس در ذهن دکتر رفیعی چیزی تمام و کمال 
و نهایی شــده نیســت و مــدام با گــروه در حال 
بازنگــری و ایده پردازی هســتند اما از این نکته 
مهم هم نباید گذشت که طبیعتاً ساختار کلی 
کار کاماً در ذهن دکتر مشخص است و خوب 

می دانند چه می خواهند بکنند.

ë  :)سارا رسول زاده )آدا
ما مدام طــی تمرین ها درباره کاراکترها حرف 
می زنیم اما یک تفکر جذابی که ایشــان دارند 
تفکــر و جهان بینــی  اســت دقیقاً مقابــل ایده 
تئاتــر- زندگــی. دکتــر رفیعــی بــه تئاتر-تئاتر 
معتقدنــد. یعنی قرار نیســت که شــما هر چه 
را در زندگــی می بینیــد  روی صحنــه تئاتر هم 
ببینید و به همین دلیل هم بگویید که بله تئاتر 
زندگی است. برای ایشان تئاتر هنری است که 
خودش را تعریف می کند و مدیوم های  خاص 
خــود را دارد. اتفاقــاً قرار اســت چیزهایی را که 
در زندگی نمی بینید  روی صحنه ببینید. دکتر 
رفیعی معتقدنــد تحلیل های بیــش از اندازه 
بازیگر را گیج می کند. اصًا یک جایی از پروسه 
تمرین ها شــخصیت مارتیرو به ســمتی رفت 
که دکتر گفت به نظر شــما این آدم نمی تواند 
قبــول  را  خودکشــی  دکتــر  باشــد؟  آدمکــش 
نداشــت چون از ضعــف می آمــد. همان طور 
که یلدا گفت ایشــان کاماً به متن وفادار است 
اما برایش این مسأله هم بسیار مهم است که 
آن اتفاقــی کــه در دوره لــورکا افتــاده را با امروز 
روز پیونــد بدهــد و آن را امــروزی کنــد. پــس 
بسیاری اوقات ممکن است دست بگذارد روی 
»قله های یخی« و آن  نقاطی را برجسته کند که 
در متن فقط اشاره ای گذرا به آن شده و نتیجه 
بیــرون کشــیدن این قله هــا روایتــی دیگر گونه 

است که از هر کسی برنخواهد آمد.
ë  :)ریحانه سامت )امیلیا 

دکتــر حتمــاً بایــد بازیگــر و ظرفیت هایــش را 
بشناسد تا آن را برای نقشی انتخاب کند. ایشان 
بشدت آدم دقیق و ریزبینی هستند و هر کدام 
از بازیگرانی که طی سال ها با ایشان کار کرده اند 
ایــن خصیصه شــان را بخوبــی می شناســند. 
همیشــه این اتفــاق می افتد که به شــخصیت 
ســارا، یلــدا و تک تــک بچه ها فکــر کرده اند که 
کــدام برای چه نقش هایی مناســب هســتند و 
همیشــه اولین گزینــه ای که مدنظرشــان قرار 
می گیرد نزدیک ترین فرد به آن نقش اســت. 
بــا ایــن حــال در دوره طوانــی تمرین ها هیچ 
وقــت به مــا نگفتند که حتمــاً این نقــش را تو 
بــازی خواهی کــرد و این اطمینان برای کســی 
وجود نداشــت و همین سبب می شد که مدام 
بخواهند ما نقش هــای دیگر را هم اتود بزنیم 
و با هم عوض کنیم. این پروســه اما به شــکلی 
بــود کــه مــا هــر کــدام درون خودمان انــگار به 
آن نزدیکــی بــا نقش رســیده بودیــم که حس 
می کردیــم من شــبیه ترین آدم به فان نقش 
هســتم. این باور کم کم در ما شکل گرفت و در 

این نقش ها بزرگ شدیم.

نشستی با پریسا صبوری نژاد، ریحانه سامت، یلدا عباسی و سارا رسول زاده دختران »برناردا آلبا« 

راز و رمزهای نقاشی با تئاتر

رؤیا تیموریــان را باید روی صحنه تئاتر تصور کــرد و دید. تلویزیون 
و ســینما فقط و فقط بخشــی از توانایی او در بازیگــری را به نمایش 
می گــذارد و او فرمانروایــی اش را بر صحنه تئاتــر تکمیل می کند و 
نشــان می دهد. تیموریان که کار حرفه ای اش را سال 1358 با چند 
تئاتر آغــاز کرده بود فرصت همــکاری با چهره های مطــرح تئاتر را 
در کارنامــه کاری خود جای داد تا آن ســال ها اهــل فرهنگ و هنر و 
عاقه مندانــش او را به عنوان یک اســتعداد درجه یــک در تئاتر بشناســند. در کارنامه 
تئاتری او بازی برای رکن الدین خســروی، علی رفیعی، علیرضا کوشــک جالی، بهزاد 
فراهانی و جوان ترهایی همچون مرتضی میرمنتظمی به چشم می خورد. با تیموریان 

درباره »خانه برناردا آلبا« و علی رفیعی به گفت و گو نشسته ایم.

احسان گرایلی 
کارگردان تئاتر

تاار وحدت این شــب ها یکی از شــب های بســیار روشــن و زیبای خود را تجربه می کند و 
دکتــر »علی رفیعی« در این تاار نمایش »خانه برناردا آلبا« را روی صحنه می برد. رفیعی 
هشتاد ساله که همچنان مشتاق، پیگیر و بهتر است بگوییم عطشان، عمر را حتی با عصا، 
حتی با حال نامســاعد جســمی با تئاتر و بر صحنه نمایش می گذراند، فقط یک کارگردان 
نیســت؛ او بازیگر، فیلمســاز، طراح صحنه و لباس تئاتر و ســینما و تحصیلکرده ســوربن 
اســت و بازمانده ای از نسلی شــگرف که تاریخ نمایش تا همیشــه وام دار او و همقطارانش 
خواهد بود. این ســخن، ســخنی به گزاف نیســت. دکتر رفیعی را عاوه بر کارگردانی های 
درخشــان، ممتــاز و مؤلفانــه اش، بــه صحنه هــای باشــکوه و حیــرت آوری کــه پیش روی 
تماشــاچی می گذارد می شناســند. طراحی هایی که نمی داند چه در انتظارش است و چه 
خواهد دید به ناگاه آنچنان با شکوه رخ می نماید که تا پایان نمایش تمام چشمش در این 
قاب زیبا خیــره می ماند. برای ورود به مبحث اصلی و نشســتن پــای حرف های بازیگران 
جوانی که نقش  دختران برناردا آلبا را بخوبی روی صحنه به نمایش گذاشــته اند؛ ســه کار 
آخــر دکتر رفیعی از ســال 1390 تا امروز را مرور می کنیم. »یرما«، )تماشــاخانه ایرانشــهر، 
139۲(، »خاطــرات و کابوس های یک جامــه دار از زندگی و قتل میــرزا تقی خان فراهانی 
)تاار وحدت، پاییز 139۴( و »خانه برناردا آلبا« کارکردن، یا بهتر است بگوییم بخت کار 
کردن با علی رفیعی نصیب هرکسی نمی شود و ماندن در گروه او هم کار هر کسی نیست. 
»یرما« نتیجه یک ورک شاپ بود و پس از آن خاطرات و کابوس ها... و خانه برناردا آلبا هم 
از همین گروه یا ورک شــاپ بیرون آمد. نسرین درخشــان زاده، پریسا صبوری نژاد، ریحانه 
سامت، یلدا عباسی، ســارا رســول زاده نه فقط بازیگران نقش دختران برناردا آلبا، بلکه 
شاگردانی هســتند که چندین سال است با رفیعی زیر ســایه تئاتر زندگی می کنند و نتیجه 
این زندگی منجر به اجرای نمایش هایی از این دســت می شــود.خواهران این نمایش در 
گفت و گو با »ایــران«، از تجربه کارکردن بــا دکتر علی رفیعــی و کاس  کاری او می گویند. 
شــاید خواندن حرف های خواهران عجیب و غریب چهاردیواری که لورکا هشــتاد ســال 
پیش نوشــت و تصویر کرد؛ تصور تمجید بیش از حــد از رفیعی را بزداید و مصداق خوبی 

باشد برای آنکه بدانیم چرا علی رفیعی جایگاهی ویژه و یگانه دارد.
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برخورد غیر کارتونی با یک انیمیشن
هر بازیگر ولو معروفی دوســت دارد در فیلم های کارتونی 
هــم از وجــودش به عنوان یک صدا پیشــه اســتفاده شــود 
و به جــای کاراکترهــای شــیرین ایــن فیلم هــای معمــوًا 
پرطرفدار با مردم ســخن بگوید و برای دقایقی کودک شــود. یکی از چهره های 
تازه اوج گرفته هالیوودی که اینک به این موقعیت نائل شده و امریکایی است 
و 48 ســال ســن دارد، تاراجی پی هنســون اســت که در فیلم موفق و پرفروش 
»رالــف اینترنــت را خــرد می کنــد« به جــای کاراکتــری به نام »یــس« صحبت 
می کند و او شخصیتی است که دو کاراکتر اصلی »رالف« یعنی رالف و وانه لوپ 
در جســت وجو بــرای یافتن راه های ترمیــم بازی ویدئویی دلخــواه و مخدوش 
شده آنان )به نام »شوگررش«( در مسیرش قرار می گیرند. هنسون در این باره 
می گوید: رالف هرچه باشد، ابتدا یک پسربچه است که فقط هیکل و ظاهرش 
مثل بزرگساان است و در نتیجه یس می توانست و باید برای او حالتی مادرانه 
پیدا کند و با صدای عقل و منطق برای او سخن گوید. این دو از عصری متفاوت 
می آیند و هماهنگی رفتاری شان سخت است ولی من با راهنمایی و اصرار ریچ 
مور و فیل جانســون )کارگردانان فیلم( کوشــیدم برخوردم با این فیلم و بافت 
آن چنــدان متفاوت با آثار غیرانیمیشــنی نباشــد زیرا آنها وجــوه کار مرا در آن 

فیلم ها دیده و همان را می خواستند.

کمک های کوچک فنی به جوردن

شــدت و حدت و ســرعت عملیات و شــتاب کارهــای کاراکتر مایــکل بی جوردن 
ایفاگر نقش اصلی در فیلم »کرید2« به حدی است که خیلی ها می پندارند فقط 
بــا یک مونتاژ حرفــه ای و البته پنهانی می توان به این حد از ســرعت در ترســیم 
اتفاقات دست یافت و شتاب آدونیس کرید با بازی جوردن نه محصول ورزیدگی 
عضله های او بلکه نتیجه کارایی دستگاه های مدرنی است که ریتم حرکت او را به 
تصویر کشیده اند. با این حال استیون کیپل جونیور کارگردان قسمت دوم کرید که 
یک بار دیگر مانند قسمت اول آن زندگی و اهداف بوکسوری را به تصویر می کشد 
که پســر اپولو کرید رقیب بزرگ دوران جوانی راکی بالبوا قهرمان مرکزی سلسله 
فیلم های شش گانه راکی با بازی سیلوستراستالونه معروف است، می گوید: این 
طور هم نیست که ما از کلک های تصویری برای ترسیم این لحظات سود جسته 
باشیم اما قابلیت های رایانه  های نیز در خدمت ما بوده است. وقتی ما با جوردن 
به تصویر برداری برنامه های سنگین تمرینی او رسیدیم، متوجه شدیم که بدون 
عناصر سختی و قدرت و سرعت هیچ چیز نمی تواند حق مطلب را درباره او ادا 
کنــد و آنچــه این اله مان ها را روی پرده تحقق  بخشــید، ابتدا همت جوردن بود و 

سپس کمک های کوچک فنی ما به او.

مسیر »فوی« از گلوب به سوی اسکار
کاندیدا شــدن کلیر فوی بازیگر 34 ســاله متولد شــهر استاک پورت انگلیس 
بــرای جایــزه گولــدن گلــوب بهترین هنرپیشــه زن نقــش دوم زن به ســبب 
درخشــش اش در فیلــم »مرد اول« احتمال نامزد شــدن وی را برای اســکار 
همین رده طبعاً افزایش داده است. وی که مانند بسیاری از هنرمندان دیگر 
بریتانیایــی کارش را در تئاتــر و در محصــوات ســازمان ملی تئاتر ســلطنتی 
انگلیــس شــروع کــرد و همزمان بــا بــازی در چند ســریال تلویزیونــی مانند 
هــال«  »وولــف  و   )2014(  »Crossbones«  ،)2008( کوچــک«  »دیترویــت 
)2015( در سینما نیز به خودنمایی پرداخت و اولین فیلم بلندش را به سال 
2011 بــا نام »فصل ســاحره« بر پرده نقــره ای دید، در مــرد اول ایفاگر نقش 
جانت شــیرون همسر نیل آرمسترانگ است که نخستین فضانوردی بود که 
به سال 1969 پا بر کره ماه گذاشت و مأموریت اش با اپولو11 به یکی از وقایع 
مهم قرن بیستم تبدیل شد. فوی که در فیلم های »رز واتر« )2014( و »نفس 
بکــش« )2017( هم بازی کــرده، این روزها فیلم جدیــد »دختری در حیطه 

عنکبوت« را نیز در حال نمایش دارد.

کار »ایست وود« هنوز تمام نشده است

همزمــان بــا شــروع اکــران جهانــی »The Mule« )قاطر( فیلــم جدید کلینت 
ایســت وود، وی متذکر شــده که نباید تصــور کرد او به ســبب فاصله اندکش تا 
89 ساله شدن خیال جمع کردن بساطش در هنر سینما را دارد و شاید کارهای 
بعدی اش هم در راه باشــند. مردی که متولد سان فرانسیسکوی امریکا است و 
بازیگری را از 1955 و کارگردانی را از 1971 با فیلم »Play Misty For me« شروع 
کرد و از 1967 یک کمپانی شخصی فیلمسازی به نام مالپاسو را هم در تملک 
خود داشــته است، در ســال های 1992 با وسترن اپیک خود به نام »نابخشوده« 
و 2004 بــا فیلــم متمرکــز بــر بوکــس خود به نــام »عزیز یــک میلیــون داری« 
اسکارهای برترین فیلم و بهترین کارگردانی را تصاحب کرد و سری فیلم های 
پلیسی هری کااهان وی در ارتقای این ژانر سهم عمده ای داشته اند و شاید به 
همین سبب باشد که »The Mule« رجعت او به همین ژانر با این هدف تلقی 
شــده کــه یک کار ماندگار دیگــر را نیز مانند »رودخانه مرمــوز« )2004( و »گرن 
تورینــو« )2008( برجای بگذارد. »قاطر« بر پایه رویدادی واقعی درباره مردی 
به نام لئوشــارپ است که سابقه حضور در جنگ جهانی دوم را هم دارد اما در 
85 ســالگی طی همــکاری با یک کارتل مواد مخدر تبدیــل به یک توزیع کننده 

پرنفوذ این مواد می شود.

استیون کیپل جونیور )وسط(، مایکل بی جوردن )راست( و سیلوستراستالونه )چپ( را هدایت می کند

  تاراجی پی هنسون تبدیل به مادر رالف می شود!

گشتی در 
دنیای سینما

 کلینت ایست وود در قالب یک قاچاقچی پیر و مسلح در فیلم تازه اش

کمترین تحســین و کوچک ترین تعبیری که می تــوان از »اوورلورد« به دســت داد، 
این اســت که یک فیلم پرشــگفتی راضی کننده اســت. سال ها اســت که در ادامه 
روند ادغام رؤیا با واقعیت و توهم با اتفاقات تاریخی شــاهد اضافه شــدن زامبی ها 
به جریان جنگ جهانی دوم و به روال ســیال رویارویــی »متفقین« یعنی نیروهای 
مخالف آلمان با »متحدین« یعنی نازی های متجاوز و شرکایش بوده ایم اما تا امروز 
این پروســه فقــط بازی های ویدئویی را در بــر می گرفت و امــروز در قالب یک فیلم 
ســینمایی تازه به نام »اوورلورد« )OverLord( نیز روانه بازار شــده اســت. حاصل 
کار نیز خوب و مســاعد بوده و این فیلم که کارگردانی اش با جولیوس آوه ری بوده و 
یکی از تهیه کننــدگان اصلی اش جی جی آبرامز غــول فیلم های فضایی و تخیلی و 
ماوراءالطبیعه بوده، ذهن ها را مشــغول و فروش زیادی در ســطح جهان داشته و در 
زمره ابتکاری ترین فیلم های فصل رو به پایان پاییز برشــمرده شده است. جالب تر 
اینکــه این بــزرگان برای ایجــاد جذابیت در فیلم و کشــاندن مردم به پای گیشــه ها 
به دنبال جذب هنرپیشه های نامدار هم نرفته اند و بازیگران فیلم مشتی جوان هستند 
که در ابتــدای راه خودنمایی در این هنر قرار دارند و بیش از آن که حضور و هنرشــان 
این فیلم را دگرگون کند، بازی در این فیلم ســبب شــده که توسط سایر سینماگران 
شناسایی و ردیابی شوند و در کارهای بعدی آنان جایی را برای خود به دست بیاورند.

 جوان زامبی ها 
در یک جنگ جهانی

 درباره »اوورلورد«، فیلم واقعی-خیالی تازه  ای 
از جولیوس آوه ری

وصال روحانـيفیلم هفته
مترجم

 مشخصات
فــــــیلم

ë )overlord( عنوان: اوورلورد
ë محصول: کمپانی های پارامونت  و  بد روبوت پیکچرز
ë تهیه کنندگان: جی جی ابرامز  و  لیندسی وبر
ë سناریست ها: بیلی ری  و  مارک ال اسمیت
ë کارگردان: جولیوس آوه ری

ë مدیران فیلمبرداری: لوری رز  و  فابیان واگنر
ë موسیقی متن: جد کورزل تدوینگر: مت اوانز                   
ë طول مدت: 110 دقیقه
ë  ،بازیگــران: جــووان اده پــو، وایت راســل، ماتیلــده اولیویر 

جان ماگارو، جیانی توفر، پیلو اسبائک و بوکیم وودباین

»اما استون« درباره فیلم تحسین شده »محبوب« می گوید

رقابت دو زن در درباری پرتزویر

کاندیدا شدن فیلم تحسین شده »محبوب« برای 5 جایزه 
معتبر گولدن گلوب و نامزد شــدن قریب به یقین آن برای 
تعدادی از جوایز اســکار )کــه کاندیداهای آن در دهه ســوم 
دی ماه معرفی می شــوند( میزان توجه به این ســاخته ســنگین و رنگین یورگوس 
انتیموس یونانی پیرامون تخلفات و لغزش هــای دربار پرخطای انگلیس در قرن 
هجدهم را افزایش بخشــیده اســت. با اینکه »محبوب« از رقابت دو زن حاضر در 
دربار برای به دست گرفتن قدرت در حضور یک ملکه لرزان )»ملکه آن«( می گوید 
اما »اما اســتون« که همپا با راشــل وایز دیگر بازیگر عمده زن »محبوب« کاندیدای 
گولدن گلوب بهترین بازیگر زن نقش دوم ســال شــده )و احتمااً ایــن افتخار را در 
جوایزاســکار هم تکرار خواهد کرد( بر این باور اســت که فیلم انتیموس ابتدا یک 
ســوژه عاطفی همراه بــا درس های تاریخی اســت و بغض و عــداوت درباری ها که 
عنصری بارز در این فیلم اســت، فقــط از فاکتورهای تکمیل کننــده و درجه چندم 
محسوب می شود و رگه های خاکستری مرگ زیر روشنایی زندگی دفن خواهند شد. 
استون حتی معتقد اســت کاراکتر ابیگیل هیل که او ایفاگر آن است و »ملکه آن« 
با بازی درخشــان اولیویا کولمن هم به  وی دلبستگی دارد و هم به صورت یک مهره 
از وی ســود می جوید، انسانی اســت که بیش از خوب یا بد بودن و رویکرد به ادوات 
مثبت یا منفی، به بقا در این دربار پرتزویر می اندیشــد و چیزهای دیگر برای او مهم 
نیســت. سایر حرف های اســتون هم که در مصاحبه پیش رو آمده، می تواند پرده از 

محتوا و ساختار یکی از بهترین آثار سینمایی سال رو به پایان 2018 بر دارد.

مصاحبه 
هــــفته
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  یورگوس انتیموس )راست( در پشت صحنه فیلم »محبوب« اما استون در صحنه ای از »محبوب«

)راشــل وایز( متوسل می شــود و بعداً بر 
سر قدرت با وی می جنگد.

نزدیکتر شدن ابیگیل به ملکه، پایه گذار 
این وضعیت است. یعنی او با متمایل تر 
او  کــردن یــک ملکــه مریــض به خــود، 
را به ســوی ایــن بــاور ســوق می دهــد که 
به جــای تکیه صرف به ســارا چرچیل بر 
شــانه های او متکی شــود و ایــن نه فقط 
محصول زرنگی و قــدرت طلبی او بلکه 
نتیجه شرایط حاکم بر دربار است که در 
آن هیچ کــس جز بــه منافع خــودش به 

سایر مسائل فکر نمی کند.
ë  با این حال ابیگیل هیل هرگز در تعاریف  

جاری در مورد یک قهرمان و چهره مثبت 
هم نمی گنجد.

همین طور اســت اما نســبت بدطینت و 
پلید به وی دادن نیز منصفانه و منطقی 
نیســت. نمی گویم که او ژاندارک اســت 
و قطعاً اینگونه نیســت امــا ایجاد تصور 
کاری  نیــز  وی  از  هیــوا  یــک  تصویــر  و 
نامنصفانــه اســت. بهتریــن توصیف در 
مــورد ابیگیــل این اســت کــه بگوییــم او 
انســانی است که برای بقا در یک محیط 
سرشــار از حیله هــای درباری می کوشــد 
و بــه تبــع آن نمی تواند کامًا پاکدســت 
باشــد. اما آن طور هم نیســت کــه وی را 

یک شیطان بینگاریم.
ë  ســناریوی تونی مک نامارا که دســتمایه  

کار انتیمــوس قــرار گرفته، بــه ادعای اکثر 

حاضــران در پــروژه »محبــوب« یــک کار 
فوق العاده و چندوجهی است، آیا شما نیز 

همین دیدگاه را نسبت به آن دارید؟
بــا این دیــدگاه موافقــم، زیــرا جنگ های 
کامی ابیگیل با ســارا چرچیل و شــخص 
ملکــه بــا قلــم ایــن هنرمنــد ظرایفــی را 
در متــن خــود دارد کــه فقــط از اســتادان 
داستان نویسی برمی آید. مشکل بسیاری 
از فیلم هــای روز در جهــان غــرب و بویژه 
هالیــوود در ایــن نکته اســت که ســمت و 
جهت قصه و هویت آدم ها بسیار مبرهن 
و مشــخص و رازهــا و ابهام ها و تعلیق ها 
اندک اســت و این وضعیت در فیلم های 
سیاســی و تاریخــی ایــراد بزرگ تــری بــه 
حســاب می آید، زیرا اینگونه فیلم ها باید 
چندوجهــی و در بردارنده انــواع اتفاقات 
و اغماض هــا و دوئل هــا باشــند و بیننــده 
سؤاات متعددی را از خود بپرسد، بدون 
اینکه پاسخی صریح و سریع را بر آن بیابد.

تونــی مک نامــارا خــاف روال رایج عمل 
کــرده و قصه ای پر راز را از یک دربار فاســد 
عرضه کرده و یکی از دایل اصلی موفقیت 

و غنای »محبوب« همین مسأله است.
ë  در مرکــز قصــه »محبوب« ســه زن همه  

چیز را قبضه می کنند و این یک امر نادر در 
فیلم های غربی است و واقعاً باید اعتراف 
کرد که نقش ها بســیار خوب و دقیق نوشته 

شده اند. این طور نیست؟
یورگــوس  و  نامــارا  مــک  از  هــم  را  ایــن 

انتیموس داریم و از بصیرت و ذکاوتی که 
در نگارش یک داستان تودرتو در بااترین 
سلســله مراتب حکومتی یک کشور به کار 
گرفته انــد. جالــب و عجیب اســت که کل 
سرنوشــت انگلیــس و آینــده آن در گــرو 
رقابت دو زنی است که هر یک می کوشند 
حاکم پشت پرده کشور باشند. »ملکه آن« 
البته صاحب رســمی و قانونی این عنوان 
و امتیازات مربوطه اســت اما بیمار بودن 
وی راه ها را به ســوی دو زن مازم و همراه 
وی گشوده تا هر یک برای به دست گرفتن 
قدرت بکوشــند و کشــور انگلیــس هم به 
نتیجه این رویارویی چشــم دوخته است. 
این یک مسأله کوچک نیست و سرنوشت 

میلیون ها بریتانیایی به آن وابسته است.
ë  چگونه اســت کــه راجع بــه تخلف های  

دربار انگلیس در عصر »هنری پنجم« آثار 
هنری متعددی خلق و ارائه شده اما »ملکه 
آن« تا پیــش از تهیــه و اکــران »محبوب« 
مورد کمترین توجه از سوی هنرمندان قرار 
داشت و جای اندکی را در کتاب ها و فیلم ها 

به خود اختصاص می داد؟
هــم  مــن  بــرای  امــا  نمی دانــم  را  ایــن 
تعجب آور اســت کــه دوران »آن« به رغم 
پرماجرا بودن و داشتن انواع اجحاف ها و 
کجروی ها این طور در متون ادبی و تئاترها 
و فیلم هــا مــورد کــم توجهی قــرار گرفته 
است. »ملکه آن« بر پایه امواج برخاسته 
از پیروزی انگلیس در جنگ سیاســی اش 

با اســپانیا بــه قــدرت رســید و همــه ابزار 
فراهــم بــود تا بریتانیــا را به ســوی ثبات و 
قدرت بیشــتری ســوق بدهد امــا بیماری 
جسمی و عدم کشــش روحی او را به یک 
مهره مضر و بی خاصیت در دربار تبدیل 
و کارها را خراب و راه ابیگیل و سارا را برای 
اوجگیــری همــوار کــرد و همین مســائل 
بهترین درونمایه را برای تبدیل شــدن به 
آثــار مختلف هنری دارد و عجیب اســت 
که چرا این قدر دیر به ســراغش رفته اند. 
البته حسن ماجرا این است که به رغم این 
تأخیر، انتیموس و یارانش با تهیه و ارائه 
چنین اثر هنری عمیقی بهترین محصول 
را عرضه کرده و خواســته و ناخواســته آن 

تأخیر را جبران کرده اند.
ë  آیا اطاعات شخصی شما درباره تاریخ  

انگلیــس و شــخص »ملکــه آن« قبــل از 
تهیــه این فیلم به حد کفایت می رســید تا 
برپایــه آن تصویرگر بهتری بــرای اتفاقات 
و متن داســتان باشــید. هرچه باشــد، شما 
یک انگلیسی هســتید که بعداً گذارش به 

هالیوود افتاده است.
بــه   راجــع  بخواهیــد  را  حقیقتــش 
خصوصیــات »ملکــه آن« چیــز زیــادی 
نمی دانســتم و البتــه اطاعــات موجــود 
در ایــن بــاره و نســبت های داده شــده به 
و  پرتضــاد  و  متعــدد  حــد  از  بیــش  وی 
نامطمئن اســت و براساس آن نمی توان 
یک تصویرســازی قطعی از وی داشــت. 
به عنــوان مثــال در برخی متــون تاریخی 
اشــاره شــده که »آن« به سبب بیماری ها 
و کــم توجهی هــا 17 فرزند خود را ســقط 
جنین کرده یا به گونه های دیگر از دســت 
داده اســت یا دربار را سرشــار از گربه های 
محبوب خــود کرده بــود و قــدرت مبارزه 
نداشت و همین نکات در فیلم انتیموس 
هم نمــود عینــی دارد. در متون مختلف 
توضیحات متفاوتی را درباره وی می یابید 
و در نهایــت بــه ایــن نتیجه می رســید که 
بهتریــن کار ارائه یک تصویــر کلی و فاقد 
قطعیت و همــراه با ابهام و گمــان از وی 
است. بدان گونه که هم توصیفش کنید و 

هم حکم کلی در مورد وی ندهید.
Mirror :منبع  

 ماجراهــا بیشــتر متمرکــز بــر دو کاراکتــر 
اصلــی بــا بــازی جــووان اده پــو و ماتیلده 
اولیویــر اســت کــه اولــی در فیلــم بویــس 
نامیده می شــود و دومــی را هم چلو صدا 
می زننــد. اده پو درباره ادغام عجیب و کم 
همتای ژانر جنگی با خیال هــای ماورایی 
و موجودات زشــت پســت مــدرن در روند 
فیلــم Overlord می گوید: برخاف آنچه 
عده ای می گویند، بار خیال و توهم در این 
فیلم بر میزان واقعیت گرایی نمی چربد و 
ما با فیلمی طرف هســتیم که روی جنگ 
جهانــی دوم متمرکــز و به تبــع آن نوعی 
تاریخ نگاری است و همراه با آن بارقه هایی 
از خیال پــردازی را هــم رو کرده ایــم. البته 
من از همان زمانی که ســناریو را مطالعه 
کــردم، پی بــه این بافت بــردم و واقعیت 
امر این است که این فرآیند به رغم تمامی 
غیرمعمول و ســخت بودنش بخوبی در 
فیلم پیاده شــده است. مثل این می ماند 
که ابتدا یک سری وقایع معمول و آشنا را 
مقابل چشم مردم سبز کنید ولی ناگهان 
در جریــان دیــده شــدن آن قالــی زیرپای 
مردم را بکشید و آنها به هوا پرتاب و معلق 
و سرگردان شوند و نفهمند که چه رخ داده 
اســت. از همــه جالب  تــر عکس العملی 
اســت که این آدم های نرمال رها شده در 

دل جنگ باید به این اتفاقات غیرمتعارف 
تازه که برایشان روی می دهد، بروز بدهند.

ë دایل اصلی موفقیت
کارشناسان هنوز نتوانسته  اند بفهمند چرا 
ادغام مذکور به رغم تمامی نچسب بودن 
دو ســوی ماجــرا و گره نخوردن فلســفی و 
بنیادیــن آنها به یکدیگر فیلم را ســرکوب 
و ویران نکــرده و برعکــس دلیــل اصلــی 
موفقیت آن در گیشه ها تلقی شده است. 
ماتیلــده اولیویر هم در این بــاره می گوید: 
برای ما هم این امر مایه حیرت شد ولی هر 
چه هســت، یک توازن خوب در این زمینه 
حاصل آمده اســت. کاراکتر محوله به من 
یعنی چلو هم یک آدم شجاع و قوی است 
و برای نجات پل   دســت به کارهای بزرگی 
می زند. شــاید اگر لزوم کمک به پل در کار 
نبود، چلو در صحنه نمی ماند تا بهره های 
حضورش به بویس هم برسد و این چنین 
اســت کــه نیروهای همســو با چلو تــوان و 
زمینه انجــام مأموریت های محوله را پیدا 
می کننــد و چلو در پایان احســاس می کند 
که آدم مؤثری برای ســایر انســان ها و  نژاد 
و طبقه خود بوده است. البته فیلم آوه ری 
همان قدر که کمک رسانی کاراکتر چلو به 
پل و بویس را نشــان می دهد، حکایتگر او 
برای ابقای خودش نیز هســت. دوری این 

چند کاراکتر اصلی از یکدیگر و میل شان به 
رفع این دوری و زندگی کنار یکدیگر عاملی 
است که فیلم آوه ری را سرپا نگه می دارد و 
از فلســفه های اصلی و دایــل وجودی آن 
است. بویس هم فردی است که از اهمیت 
حضــورش در آن شــرایط ســخت مطلع 
شده و می خواهد بهترین عملکرد را داشته 
باشد. او از بدو ورود به خانه چلو با حرف ها 
و اقداماتش  نشــان می دهد که آمده است 
قدم های بلنــدی را برای نجات انســان ها 
بردارد و کارهای او یک عامل روحیه بخش 
بــرای ســایر افــرادی اســت که بــا زامبی ها 
می جنگند و درآمدن شرایط جنگ به سود 

انسان از اهداف اصلی آنها است.
ë انگیزه هایی بیشتر

بویــس سرشــار از ایده هــای مثبت اســت 
و در عیــن حــال آمادگــی دارد کــه افکار و 
طرح هایــش را به ســایرین منتقــل کند تا 
یک نقشــه مبارزاتی بهتر چه برای تقابل 
با نازی هــا و چه برای رویارویی با زامبی ها 
ریختــه شــود. جــووان اده پــو در ایــن بــاره 
اظهار می دارد: اینکه کارهــای اده پو دائماً 
نادیده انگاشــته می شــود، یک اتفاق بد و 
چیزی اســت که انگیزه های بیشتری را به 
او بــرای موفقیــت در اهدافــش در جنگ 
جهانی دوم و تقابل با زامبی ها می بخشد، 

هیچ راه برگشــتی برای بویس و ســایرین 
در ایــن اتفاقــات وجود نــدارد و هر لحظه 
شــتاب خود را دارد و بسیاری از ضروریات 
در این شــتاب گم شــده اســت. انگار او هر 
دقیقه فریاد می زند که؛ دوستان به صدا و 
راهنمایی های من گوش کنید اما توجهی 
به این امر نمی شــود. تنها خواســته او این 
است که به وی و نقشه های پیشنهادی اش 
برای نجات انســان ها توجــه و روی آن کار 
شود، زیرا او بسیاری از راه حل ها را دارد که 

سایرین در پی آن هستند.
ë مثل سرباز رایان

یکــی از صحنه هــای کلیــدی »اوورلــورد« 
نمایی است که هواپیمای حامل نیروهای 
کمکــی را نشــان می دهــد و نقــش مهــم 
بــه  اتفاقــات  آن در شــکل گیری و فهــم 
همان حدی می رســد که صحنــه آغازین 
واردشدن سربازان قوای متفقین به ساحل 
در شــروع فیلــم »نجــات ســرباز رایــان« 
ســاخته استیون اســپیلبرگ در روند فهم 
این فیلم مؤثر اســت. جولیــوس آوه ری و 
همکارانش نیــز با درک این موقعیت هر 
کاری را که برای ترســیم هــر چه بهتر این 
بخــش ازم بود، انجــام داده اند و حاصل 
کــه در آن  اســت  تاش شــان سکانســی 
سربازان در هواپیما و بواقع روی هوا معلق 

و باتکلیف مانده اند. آنها مصمم اند که 
به سطح زمین برگردند و نقش مهم خود 
را در تقابل با سربازان هیتلری و همچنین 
زامبی هــا در جنگ جهانــی دوم ادا کنند. 
البته همه اینها قبل از آن است که زامبی ها 
ســربرآورند و حضورشان تبدیل به اتفاق 
اصلــی و بــزرگ فیلــم شــود. از آن پــس 
اســت که مرگ و میر انسان های درگیر در 
جنگ بیشتر می شود و غلیان احساسات 
هــم فزونی می گیــرد. در مجمــوع برخی 
صحنه های فیلم بــه لحاظ بصری چنان 
جذاب است که در میان کارهای ارائه شده 
امســال در ســینماهای جهــان نظایــر آن 

کمتر رؤیت شده است.
ë لوکیشن های واقعی و بزرگ

ماتیلــده اولیویــر هــم معتقــد اســت کــه 
ایــن  عظمــت  و  تصاویــر  ایــن  وســعت 
موقعیت ها و اتفاقات به حد چشمگیری 
می رســد و ســازندگان فیلم نیز در همین 
و  بــزرگ  و  مناســب  محل هــای  راســتا 
لوکیشن های مطلوبی را در نظر گرفته اند و 
به جای بازسازی محل و مشخصه های آن 
در داخل استودیو، به لوکیشن های حقیقی 
روی آورده اند. وی می گوید: البته در همان 
محل های حقیقی هم چیزهایی اضافه و 
برخی دیگر حذف شد و اینها کمک کرد تا 

حس ما نسبت به محیط کامل تر و اوضاع 
مساعدتر شــود. شاید تصور شود که چون 
تمهیدات کامل بوده، رنجی شــامل حال 
ما نشــده اما ســختی های تهیــه این فیلم 
فراوان و جانکاه بود زیرا وســعت موضوع 
و فراگیــری اتفاقات به گونه ای بود که باید 
دائمــاً رو بــه تصاویــر عظیم تــر و صحنــه 
سازی های شگرف تر می آوریم و توقفی بر 

این قضیه متصور نبود.
ë لحظه ورود زامبی ها

اولیویــر می افزایــد: یکــی ازوجــوه اصلی 
فیلم عکس العملی است که باید از ما در 
مرتبه اول تقابل مان با زامبی ها سر بزند و 
در این زمینه بحث زیادی شد و شرایط را 
تصور و در ذهن خود حاجی و ســرانجام 
اقــدام کردیــم. ایــن یــک بخــش کلیدی 
اســت زیــرا قرار نبوده و نیســت که وســط 
یک جنگ جهانی واقعــی موجوداتی به 
شــکل و روال زامبی ها ســر بر بیاورند. آن 
عصر )ســال های 1939 تــا 1945( به کلی 
با چنان اتفاقاتی بیگانه اســت و زامبی ها 
ظاهــراً به زمانــه فعلی تعلــق دارند و به 
 »Overlord« همین خاطر است که فیلم
به اثری تازه و ابتکاری در سینمای کنونی 

جهان تبدیل می شود. 
Entertainment  Weekly :منبع
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ë  خانم استون، تشخیص ماهیت واقعی  
این قصه با توجه بــه باا و پایین های زیاد و 
چند وجهی بودن کاراکترها بسیار سخت 
اســت. خود شــما چــه توضیحــی درباره 

سمت و سوی اتفاقات دارید؟
اغلــب کاراکترهــای »محبــوب« یــا ااقل 
کاراکتر من از یک دیدگاه معنوی و براساس 
انساندوستی به روابط و اتفاقاتی می نگرند 
که در یک دربار فاسد جریان دارد و با اینکه 
قابل مهار و ترمیم نیست اما نباید تسلیم 

آن شــد. ابیگیل با بازی من هرچند دختر 
بــزرگ خاندانــی اعتبــار از دســت داده و 
ورشکســته است اما با این قصد وارد دربار 
شــده کــه کاری مفید ااقل بــرای خودش 
انجام بدهد. او یک آدم مخرب نیســت و 
با اینکه فیلم »محبوب« به ما می گوید که 
امیدی به صحت و ترمیم این دربار نیست 

اما ابیگیل کار خودش را می کند.
ë  ولــی ابیگیــل بــرای راهیابی بــه دربار  

به کمک دختــر عمویش ســارا چرچیل 
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چرا بیشتر مردم 
رسانه های امروزی را 

باور ندارند؟
میثم لطفی

خبرنگار
 خبرهایی که طی سال های اخیر در مورد 
رســـانه های خبری منتشـــر شـــده اســـت 
چندان رضایت بخش نیســـت و این طور 
به نظر می رسد که رسانه ها در گوشه  و کنار 
جهان بواسطه نشر اخبار جعلی، هواداری 
از جناح هـــای سیاســـی، درج آگهی هـــای 
هدفـــدار و... محبوبیـــت خود را از دســـت 
داده اند و نگرانی مردمـــان امروز در مورد 
انتشـــار اخبار نادرســـت به مراتب از یک 
دهه قبل بیشـــتر شده اســـت. اگرچه روی 
کار آمدن شبکه های اجتماعی و ابزارهای 
اینترنتی باعث شده است منابع دریافت 
اخبار افزایش چشـــمگیری داشته باشد، 
ولی عموم مردم پس از بـــروز یک اتفاق 
بخوبـــی نمی توانند در جریـــان خبرهای 
درســـت قرار بگیرنـــد و اطاعـــات دقیق 

پیرامون آن داشته باشند.
ë رسانه ها زیر سؤال

بیـــش از نیمـــی از مردم بر ایـــن باورند که 
بیشـــتر اعضای شـــاغل در عرصه رســـانه 
صادق نیســـتند و به عبارت دیگر، بیشـــتر 
رســـانه ها اخبـــار و اطاعـــات درســـت را 
منتشـــر نمی کنند. اینها نتایـــج حاصل از 
یک نظرسنجی جهانی است که دانشگاه 
کوئینیپیاک در امریکا به تازگی آن را انجام 
داده و در این نظر سنجی مشخص شد تنها 

39 درصد مردم معتقدند که خبرنگاران، 
روزنامه نگاران و دیگر اعضای حوزه رسانه 
صادق هستند و همه اطاعات را با صحت 

کامل منتشر می کنند.
ایـــن بی اعتمادی به دنبـــال فعالیت های 
رئیس جمهوری امریکا تقویت شده است 
و از زمـــان روی کار آمدن ترامپ باور مردم 
امریکا در مورد رسانه های این کشور وخیم تر 
بـــه نظـــر می رســـد. در نظرســـنجی اخیر 
مشخص شد 86 درصد جمهوریخواهان 
و حدود 60 درصد افرادی که خود را هوادار 
هیچ یک از احزاب امریکایی نمی دانستند 
به این نتیجه رســـیده اند که رسانه ها یک 
منبع متقلب هستند و نباید به آنها اعتماد 
کرد. در این میان حدود دوســـوم هواداران 
حـــزب دموکرات در ایـــاات متحده نیز به 
این نتیجه رســـیده اند که هنـــوز هم جای 
امیدواری وجود دارد تا بتوان اخبار صحیح 
و درســـت را در رسانه های خبری مشاهده 

کرد.
نظرسنجی مشترکی که روزنامه هافینگتون 
پست با مرکز تحقیقاتی یو- گاو بریتانیا در 
اواخر ســـال 2018 میادی انجام داده بود 
نیز نتایج مشابهی را نمایان کرد. زمانی که 
طی این بررســـی در مورد اعتماد مردم به 
رسانه ها پرسیده شد، بیش از نیمی از آنها 
توضیح دادند که هیچ وقت به رسانه های 
خبری اطمینان نمی کنند یا اینکه اعتماد 
کمی بـــه آنها دارنـــد. بخش اعظـــم آنها 

همچنیـــن توضیـــح دادنـــد کـــه برخـــی 
رهبران سیاســـی بـــزرگ از جمله ترامپ ، 
نخست وزیر رژیم صهیونیستی و... باعث 
شـــده اســـت آنها به رســـانه ها بی اعتماد 
شـــوند.گفتنی اســـت در نظرســـنجی این 
دانشگاه، بخش اعظم افرادی که صحت 
فعالیت های رسانه ای را زیر سؤال بردند، 
جوانان بودند. طی این بررســـی مشخص 
شـــد حدود 70درصد افرادی کـــه در گروه 
سنی 18 تا 34سال قرار دارند اعتمادی به 
رسانه ها ندارند که این رقم برای گروه سنی 
35تا 49 سال 53 درصد، برای گروه سنی 
50 تا 64 سال 57 درصد و برای گروه سنی 
65 ســـال به بـــاا 45 درصد گزارش شـــد. 
البته کارشناســـان می گویند کاهش سطح 
اعتماد مـــردم به رســـانه ها فقط به دلیل 
فعالیت های سیاسی صورت نگرفته است 
و عوامل دیگـــر هم در این زمینـــه اثرگذار 

بوده اند.
ë آینده پرفراز و نشیب

مرکز تحقیقاتی گالوپ بر اساس مطالعه 
جهانـــی خـــود به تازگـــی در یـــک گزارش 
اعام کرد میزان اعتماد مردم به رسانه ها 
به پایین ترین ســـطح خود از ســـال 1972 
میادی تاکنون رسیده است و در حالی که 
آن زمان 40 درصد مردم رسانه های خبری 
را یک منبع مطمئن تلقی می کردند، رقم 
مذکور هم اکنون کمتر از 32 درصد برآورد 
می شود. مرکز تحقیقاتی »ماگامبا نتورک« 
نیـــز چندی پیـــش طی یک نظرســـنجی 
آنایـــن روی بیـــش از 7000 نفـــر از مردم 
جهان، از آنها خواست مورد اعتمادترین 
ابزارهای رسانه ای را مشخص کنند و طی 
آن 30 درصد افراد شـــبکه های اجتماعی 
را قابل اعتمادترین رسانه معرفی کردند 
و ســـپس 21 درصد افراد توضیح دادند به 

رادیو بیش از دیگر ابزارهای رسانه می توان 
اطمینان کرد. در این میان 20 درصد مردم 
اخبار منتشر شـــده از سوی جامعه مدنی 
را صحیح خواندنـــد، 14 درصد روزنامه ها 
را به عنوان منبع صـــادق معرفی کردند، 
6درصد اخبار منتشر شده از سوی دوستان 
و خانواده را درست دانستند، 3درصد اخبار 
منتشر شـــده از سوی کلیســـا و دیگر مراکز 
مذهبی را صحیـــح خواندنـــد و 5 درصد 
هم بـــه هیچ یک از منابـــع فوق اطمینان 

نداشتند.
در نهایت کارشناسان مرکز تحقیقاتی »پیو 
ریسرچ« پس از انجام یک مطالعه جهانی 
در 38 کشور مختلف به این نتیجه رسیدند 
کـــه مـــردم خواســـتار رســـانه های خبری 
بی طرف هستند تا مقابل اتفاقات سیاسی 
و غیرسیاسی اخبار درست را منتشر کنند. 
بـــا وجود این زمانی که از این افراد در مورد 

نگرش آنها پیرامون انتشار اخبار سیاسی در 
رسانه مورد عاقه آنها پرسیده شد بخش 
اعظم آنها پاســـخ دادند که در ســـال های 
اخیر اخبار درســـت را دریافـــت نکرده اند. 
75درصد ســـاکنان این 38 کشور توضیح 
دادنـــد که هرگـــز جناح گیری رســـانه های 
خبری به ســـمت یـــک حزب سیاســـی را 
نمی پذیرند. طبق این بررسی ها مشخص 
شـــد 89درصد اســـپانیایی ها، 88 درصد 
یونانی هـــا، 78 درصد امریکایی هـــا و... با 
فعالیت هـــای جناحـــی و طرفداری های 
سیاســـی رســـانه ها کاماً مخالف هستند. 
این آمار و ارقام نشـــان می دهد مردم دنیا 
بـــار دیگر منتظر آن هســـتند تا رســـانه ها 
ُحسن نیت خود را ثابت کنند و نشان دهند 
که باز هم می توانند اخبار را بدون هرگونه 
جانبـــداری و به صـــورت کاماً درســـت به 

دست همگان برسانند.

دین
 گار

س:
عک

 سوگواری مجازی 

حادثه اتوبوس علوم و تحقیقات
در پی وقوع حادثه واژگونی اتوبوس در دانشگاه آزاد اسامی 
واحد علوم و تحقیقـــات تعدادی از دانشـــجویان جان خود 
را از دســـت دادند و ده ها نفر از آنها مجروح شـــدند. از همان 
ســـاعت های اولیه که خبر این اتفاق منتشر شـــد، کاربران در شبکه های اجتماعی 
با هشـــتگ هایی نظیر #علوم_تحقیقات، #علوم_و_تحقیقات، #دانشگاه_آزاد، 
#دانشجو و #تا_کی_فرزندانمان_را_از_دست_بدهیم تصاویر و فیلم های مربوط 
به این اتفاق را با یکدیگر به اشـــتراک گذاشـــتند و با بازماندگان دانشـــجویان ابراز 
همدردی کردند. این هشتگ ها در روزهای اول حاوی پیام های تسلیت بود و طولی 
نکشید که کاربران اجتماعی از این طریق مدیران وزارت علوم و متولیان دانشگاه 
آزاد را مورد خطاب قرار دادند و خواستار آن شدند تا در مقابل شهریه های دریافتی 
و هزینه های مربوط به  حمل و نقل در مورد ایمنی دانشجویان و کیفیت تجهیزاتی 
که در اختیار آنها قرار می گیرد پاسخگو باشند. با این پیگیری ها، حمیدرضا مقدم فر 
مشـــاور فرهنگی رئیس هیأت مؤسس و هیأت امنای دانشـــگاه آزاد اسامی قول 
توقف سرویس دهی اتوبوس های فرسوده را در دانشگاه داد و در صفحه اجتماعی 
خود نوشـــت بعد از چنین اتفاقاتی باید عبرت گرفت و مسئوان دست به دست 
هم بدهند تا چنین حوادثی دوباره تکرار نشود. کاربران ایرانی همچنین با پیگیری 
این هشتگ ها و انتشار مطالب مختلف از دانشـــگاه آزاد درخواست کردند خود را 
ملزم به برگزاری تشییع جنازه باشکوه برای جان باختگان حادثه اتوبوس دانشگاه 
آزاد واحد علوم و تحقیقات کند که این اتفاق نیز برخی عکس العمل های مسئوان 
را به دنبال داشـــت. بســـیاری از دانشجویان دانشـــگاه آزاد در شهرهای مختلف از 
جمله مشـــهد، اصفهان، تبریز، قزوین و... نیز با هشتگ های مذکور خود را در غم 

دانشجویان جان باخته شریک دانستند.

از میشل اوباما تا دیوار مرزی مکزیک

شهروند 
خبرنگار

هر روزنامه چه مخاطبی دارد
هـــر کـــدام از روزنامه هـــا بـــر اســـاس محتـــوای متفـــاوت 
مشـــتریان خاص خود را دارند و بر این اســـاس می توانند 
گـــروه متفاوتی از مخاطبان را به ســـمت خود جذب کنند. 
مرکز تحقیقFriesian با انجام بررسی های دقیق دریافته اند که بخش اعظم 
مخاطبان آنها را چه کســـانی تشکیل می دهند. در اینجا گروه اصلی مخاطبان 
روزنامه ها آورده شـــده اســـت: وال اســـتریت ژورنال توســـط کســـانی خوانده 
می شـــود که مدیران اصلی کشـــور هســـتند. واشـــنگتن پست توســـط افرادی 

خوانده می شود که تصور می کنند مدیریت کشور را برعهده دارند.
نیویورک تایمز توســـط مدیرانی خوانده می شـــود که خود را ایق حکومت 
می دانند. یو.اس .ای تـــودی را افرادی می خوانند که پیش تر پســـت مدیریتی 
ارشد داشته اند. لس آنجلس تایمز توسط مدیرانی خوانده می شود که تفکرات 
بلندپروازانه دارند. بوســـتون گلـــوب را افرادی می خوانند که به دنبال شـــغل 
می گردنـــد. نیویورک دیلی نیوز توســـط افـــرادی خوانده می شـــود که مخالف 
حکومت هستند. نیویورک پست توسط افرادی خوانده می شود که توجهی به 

اوضاع سیاسی کشور ندارند و مشغول زندگی شخصی هستند.
سانفرانسیســـکو کرونیکل را افـــرادی می خوانند که اعتقـــادی به حکومت 

ندارند و با سیاست های حاضر مخالفت می کنند.
میامی هرالد توســـط افرادی خوانده می شـــود که مشـــغول زندگی روزمره 
هســـتند و آخر هفته را با خانواده خود می گذرانند. نشـــنال انکوئیرر را افرادی 

می خوانند که عاقه مند به مسابقات ورزشی هستند.

 کوتاه 
با رسانه 

بـــرترین 
هشتگ ها

کلمه یا عبارت متشکل از اعداد و حروف در شبکه های اجتماعی 
که بین آنها فاصله وجود ندارد و در ابتدای آن از نماد # استفاده 
می شود را  »هشـــتگ« می گویند و این برچسب اینترنتی برای 
شناســـایی هر کدام از موضوعات به کار می رود تا پیدا کردن آن 

برای دیگر کاربران شبکه های اجتماعی آسان شود.

 #2019
 پایان ســـال 2018 و فرا رسیدن ســـال 2019 میادی مهم ترین 
اتفاقـــی بـــود که طی یـــک هفته گذشـــته مورد توجـــه کاربران 
اینترنتی قرار گرفت و بیشترین تعداد مطالب در این یک هفته 
با هشتگ مذکور منتشر شد تا کاربران آنچه را که در مورد سال 

جدید پیش بینی می کنند، با یکدیگر به اشتراک بگذارند.

 #MexicoBarrier
 رئیـــس جمهوری امریکا هفته گذشـــته تهدیـــد کرد که 
اگر نماینـــدگان دموکرات در کنگره این کشـــور با بودجه 
درخواستی او برای ساخت دیوار مرزی مکزیک موافقت 
نکننـــد، او مرز امریکا با مکزیک را به طور کامل می بندد. 

این مسأله واکنش کاربران اجتماعی را به دنبال داشت.

 #MichelleObama
 »میشـــل اوبامـــا« همســـر رئیس جمهوری ســـابق 
امریکا به صدرنشـــینی 17 ساله »هیاری کلینتون« 
پایـــان داد تـــا به عنـــوان تحســـین برانگیزترین زن 
امریکا برگزیده شـــود و این اتفاق نـــام او را به یکی 

از هشتگ های پرطرفدار هفته گذشته تبدیل کرد.
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خدماتتوانبخشیمعلوانبیمهمیشود
با تأمین بودجه مورد نیاز 

کـــودک معلولی که با کاردرمانی عضات دســـت و پایـــش را تقویت می کند تا 
بتواند بایســـتد، به تنهایی غذا بخورد، راه برود و به دیگران وابســـته نباشد و آن 
دیگـــری که شـــنوایی اش را »تربیت« می کند تـــا اصوات را از هـــم تمییز دهد تا 
بتوانـــد با قدرت کام با دیگران صحبت کند و نیـــز نابینایی که با تربیت بینایی 
باقیمانده اش می تواند دنیا و زیبایی هایش را کمی ملموس تر درک کند، حروف 
الفبا را ببیند و بخواند همه و همه به مدد توانبخشـــی به این سطح از توانمندی 
خواهند رســـید با حوصله و صبر بی پایان والدین و درمانگران شـــان و با صرف 
وقت و هزینه بســـیار. در حال حاضر مراکزی محدود در ســـازمان بهزیستی کار 
توانبخشی معلوان را انجام می دهند که کمیت و کیفیت خدمات آنها همواره 
ناکافی و مورد نقد بوده است، پوشـــش این خدمات در بیمه سامت می تواند 

موجب گسترش و کاهش بار مالی این خدمات گردد.
اینـــک قانون حمایت از حقـــوق معلوان پس از ســـال ها بی تکلیفی اصاح و 
برای اجرا اباغ شـــده و گویا دور جدیدی از تاش ها برای اجـــرای بهتر آن آغاز 
شده است. قانونی که ســـال 83 بدون پشتوانه بودجه ای تصویب شد و تا حال 
نتوانسته امید معلوان را به بار نشـــاند، امسال سازمان برنامه و بودجه را ملزم 

به تعیین اعتبار برای بند بند خود کرده است.
بر اســـاس ماده ۶ این قانون؛ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف 
است پوشـــش بیمه ســـامت افراد دارای معلولیت تحت پوشش سازمان را 
به گونه ای تأمین نماید که عاوه بر تأمین خدمات درمانی مورد نیاز افراد دارای 
معلولیت، خدمات توانبخشـــی جســـمی و روانی این افراد را هم پوشش دهد. 
خدمات توانبخشـــی به گفته وزیر بهداشـــت »حلقه مفقوده« نظام ســـامت 
اســـت و روزی باید مورد توجه قـــرار گیرد. شـــاید اجرای این قانـــون بتواند در 
نخســـتین گام خدمات توانبخشی را برای معلوان ارائه دهد؛ خدماتی که برای 

این قشر از جامعه ضروری و حیاتی است.

ë  هزینه های توانبخشی پزشکی بسیار سنگین
است

در فصل بودجه که اعتبارات مورد نیاز هر 
ســـازمان و وزارتخانه تأمین می شـــود متولی 
خدمات توانبخشـــی پزشکی معلوان یعنی 
وزارت بهداشـــت نیز بایـــد اعتبار مـــورد نیاز 
خـــود را برای پوشـــش این خدمـــات تعیین 
کنـــد. دکتر ایرج حریرچی، ســـخنگوی وزارت 
بهداشت در گفت وگو با »ایران« با بیان اینکه 
درحال حاضر هم برخی از معلوان خدمات 
توانبخشی را با بیمه دریافت می کنند گفت:  
در حـــال حاضـــر اکثریت جامعـــه معلوان 
تحت پوشش بیمه سامت هستند و خدمات 
درمانـــی را دریافـــت می کننـــد. در ایـــن ماده 
قانونی خدمات توانبخشـــی جسمی و روانی 
نیز به وظایف بیمه سامت اضافه شده است 
و انجام این کار مســـتلزم اختصـــاص منابع 
جدید اســـت البته در حال حاضر بخشـــی از 
توانبخشی های جسمی و روانی تحت پوشش 
اســـت، مثاً معلوان روان یا معلوان عادی 
که با مشـــکل روانپزشـــکی روبه رو می شـــوند 
خدمات توانبخشـــی روان را با بیمه دریافت 
می کنند ولی این ماده قانونی کار را وســـیع تر 
دیده و کلیه خدمات توانبخشی را شامل شده 
اســـت. ما در این خصوص در حال پیگیری و 
مذاکره با ســـازمان برنامه و بودجه هستیم تا 
بتوانیم منابع ازم را برای انجام این خدمات 
دریافت کنیم. خدمات توانبخشی تا به حال 
در بیمه ســـامت دیده نشـــده ولـــی اان این 
موضوع در قانون آمده است. هزینه های این 
نوع خدمات بســـیار بااســـت مانند خدمات 
درمانی افراد هموفیلی یا تااسمی که خیلی 
هزینه بر اســـت و ســـرانه ده ها نفـــر را به خود 
اختصـــاص می دهد. امســـال بودجـــه بیمه 
ســـامت 14 تا 15 هـــزار میلیارد تومـــان بوده 
که تمـــام آن اختصاص داده نشـــده اســـت. 
تعریف خدمات جدید مســـتلزم پیش بینی 
منابع جدید است که قاعدتاً یا باید حق بیمه 
ســـازمان های بیمه گر مثل تأمین اجتماعی، 

نیروهای مسلح و خود بیمه سامت افزایش 
یابد یا از طریق دیگری به آنها کمک شود. ما 
هم معتقدیم این مطالبه حقی است که باید 

محقق شود.
ë  ضـــرورت ایجاد نهـــاد هماهنگـــی بین دو 

وزارتخانه برای انجام قانون
دکتـــر محمد تقـــی جغتایی مشـــاور وزیر 
بهداشـــت در امـــور توانبخشـــی در گفت وگو 
بـــا »ایران« ضمن اشـــاره به آمادگـــی وزارت 
بهداشـــت بـــرای اجـــرای ایـــن بنـــد از قانون 
حمایـــت از حقـــوق معلـــوان، بـــه ضرورت 
تعیین منابع اشاره کرد و افزود: اجرای قانون 
منوط به این است که سازمان برنامه و بودجه 
منابع اجرای آن را هر ساله پیش بینی کند زیرا 
منابع فعلی سازمان بیمه سامت مربوط به 
تعهداتی است که در قبال دولت دارد و تا به 
حال در آن خدمات توانبخشی گنجانده نشده 

است.
برآورد شما از بودجه مورد نیاز برای انجام 

خدمات توانبخشی چقدر است؟
این بســـتگی به این دارد که چه حجمی از 
خدمـــات را بخواهیم پوشـــش دهیم. به طور 
کلـــی خدمات توانبخشـــی پرهزینه هســـتند 
از ایـــن رو انتظـــار نداریـــم در وهلـــه اول همه 
خدمات تحت پوشـــش قرار گیرند. پیشنهاد 
ما در مرحله اول پوشـــش بیمـــه ای خدمات 
مربوط به بیمـــاران اختـــاات تکاملی مثل 
اوتیسم، ســـکته و ضربه مغزی، پارکینسون، 
 ام اس و قطـــع عضـــو اســـت کـــه به صـــورت 
و  توانبخشـــی  تیمـــی در مراکـــز جامـــع  کار 
بیمارستان های دولتی و خصوصی که بخش 

توانبخشی دارند، انجام شود.
آیا این خدمات با خدمات توانبخشی که در 

بهزیستی انجام می شود تداخل ندارد؟
بخشـــی از خدمـــات توانبخشـــی جنبـــه 
اجتماعی و آموزشـــی دارد که وظیفه سازمان 
بهزیســـتی اســـت. امـــا خدمات توانبخشـــی 
پزشـــکی که ســـطح ســـوم خدمات سامت 
محسوب می شـــود باید در ســـاختارهایی که 

وزارت بهداشت به آنها مجوز می دهد انجام 
شـــود. مثًا بیماری که  ام اس دارد در یک کار 
گروهـــی به متخصـــص نورولوژیســـت، طب 
فیزیک، کاردرمان، فیزیوتراپ و روانشـــناس 
نیـــاز دارد و حتـــی همزمـــان به توانبخشـــی 
شـــناختی نیاز دارد یا کســـی که سکته مغزی 
کرده اســـت بعد از کارهای درمانـــی؛ باید در 
بخش توانبخشی بستری شود تا کار توانبخشی 

برایش انجام شود.
مثل  توانبخشـــی  دیگر  جنبه های  مورد  در 
گفتـــار درمانی یـــا تربیت شـــنوایی معلوان 

شنوایی چه؟
این نوع از خدمات که جنبه آموزشی دارند 
در حیطـــه وظایف بهزیســـتی می گنجند اما 
اگر نیمه شـــنوایی نیاز به خدماتی برای بهتر 
شـــنیدن داشـــته باشـــد این وظیفه به وزارت 
بهداشـــت برمی گردد. در اغلب کشـــورهای 
دنیا از قبیـــل کانادا، آلمان، فرانســـه، امریکا، 
اســـترالیا و ترکیه، یک ســـاختار تحت عنوان 
وزارت بهداشت و رفاه اجتماعی بر توانبخشی 
پزشـــکی و اجتماعـــی مدیریـــت دارد اما در 
کشـــورهایی مانند ما که برای ایـــن دو مقوله 
دو وزارتخانـــه تعریـــف کرده ایـــم بـــه نهادی 
بـــرای هماهنگ کـــردن حـــدود وظایف این 
دو وزارتخانه نیاز اســـت که ما این سیســـتم را 
نداریم و ضرورت ایجاد آن احساس می شود.

این سیستم را چگونه تعریف می کنید؟
ایـــن را بگویم که وزارت بهداشـــت اصرار 
یا حساســـیتی ندارد که مســـئولیت خدمات 
توانبخشی را برعهده بگیرد چون در هر حال 
هزینه بر است اما از طرفی توانبخشی پزشکی 
وظیفه ماســـت چون خدمات توانبخشـــی از 
نظام سامت آغاز می شود. به نظر من شورای 
عالی سامت و امنیت غذا مرجعی است که 
می تواند در مورد خدمات توانبخشی بین این 

دو مجموعه هماهنگی ایجاد کند.
توانبخشی پزشکی ادامه درمان محسوب 
می شـــود. بیماری که دچـــار ضایعه نخاعی 
شـــده بافاصله بعد از جراحی و ثابت شدن 
وضعیت جسمی، باید در همان بیمارستان 
کار توانبخشـــی او شروع شـــود و بعد در مراکز 
»تحت حـــاد توانبخشـــی« بســـتری شـــود و 
خدمات فشرده بگیرد. اگر در این مرحله کار 
توانبخشـــی بیمار انجام شود جلوی بسیاری 
از مشکاتی که در آینده ممکن است برایش 
به وجود آید گرفته می شـــود. بیمار می تواند 
به جـــای نشســـتن روی صندلی چرخـــدار با 
عصا راه برود. نشستن روی صندلی چرخدار 
بعد از مدتی زخم بســـتر و مشکات کلیوی و 
گوارشی به همراه می آورد و هزینه های گزافی 
را بر سیستم سامت تحمیل می کند. در حال 
حاضر بیمه ها اینگونه مشـــکات جسمی را 
پوشش می دهند اما اگر بخواهیم قبل از بروز 
این مشـــکات و در مرحله حـــاد بیماری، کار 
توانبخشی بیمار را انجام دهیم تا از بروز این 
مشکات جلوگیری کنیم تحت پوشش بیمه 
قرار نمی گیرد از این رو خدمات توانبخشی در 

صرفه جویی در نظام سامت مؤثرند.
در بســـیاری از کشـــورها به عنـــوان مثـــال 
بیماری که مشـــکل قلبی پیدا می کند و برای 
گذاشتن اســـتنت داوطلب می شود که کاری 
پرهزینه است بعد از جراحی برای توانبخشی 
معرفـــی می کننـــد و بیمه ها تا ایـــن مرحله 
هزینه هـــا را پوشـــش می دهند امـــا اگر بیمار 
کار توانبخشـــی را انجام ندهد و برای بار دوم 

بـــه جراحی نیاز پیدا کنـــد بیمه هزینه مجدد 
جراحی را قبول نمی کنـــد زیرا اگر برای بیمار 
کار توانبخشـــی انجام می شـــد به جراحی بار 

دوم نیازی نبود.
اما به نظر می رســـد ایـــن ماده قانـــون در 
خصوص معلوانی اســـت کـــه با معلولیت 

دائمی زندگی می کنند؟
البتـــه ایـــن معلـــوان هـــم بـــه خدمات 
توانبخشی نیاز دارند اما خدمات آنها محدود 
است. در این قانون منظور خدمات توانبخشی 
پزشکی است که با عنوان خدمات توانبخشی 
جسمی و روانی آمده است. در همه دنیا هم 
بیمه هـــا خدماتی را پوشـــش می دهند که در 
نظام های سامت ارائه می شوند. به خدماتی 
که جنبه آموزشی دارند، خدمات توانبخشی 

اجتماعی و حمایتی گفته می شود.
آیا خدمات توانبخشی موضوع این قانون، 
تحت پوشش بیمه های دیگر هم قرار خواهند 

گرفت؟
 قاعدتاً وقتی این خدمات در شورای عالی 
بیمه تصویب شـــوند به بیمه های دیگر هم 

تسری می یابند.
ë  معلوان معلولیـــت  توانبخشـــی  بـــدون 

شدیدتر می شود
معـــاون  نـــژاد  نحـــوی  حســـین  دکتـــر 
توانبخشی ســـازمان بهزیستی کشور در گفت 
وگـــو با »ایران« ســـامت را مقولـــه ای به هم 
پیوسته دانست که شامل بهداشت،درمان و 
توانبخشی می  شود. وی با اذعان به اینکه در 
همه جای دنیا خدمات توانبخشـــی مشمول 
بیمه اســـت اظهار کرد: خدمات توانبخشـــی 
باید تحت شـــمول بیمه باشند چراکه برخی 
از ایـــن هزینـــه ها انســـان را دچـــار فاک می 
کنـــد و حتماً بایـــد راهی برای آن اندیشـــیده 
شـــود تا مردم احســـاس ناامنی نکنند. اما در 
ایران بیمه های ســـامت اعم از بیمه تأمین 
اجتماعی و بیمه خدمات درمانی که بعداً به 
بیمه ســـامت تغییر نام یافت، توانبخشی را 
جز وظایف خود تعریف نکرده اند زیرا دیدگاه 
این بوده اســـت که قرار اســـت بهزیستی این 
خدمات را ارائه دهد. این فکر کاماً غیرعلمی 
اســـت چون بهزیستی بیمه گر نیست و نباید 
مجری خدمات توانبخشی باشد. همان طور 
که دیدیم برای بهزیستی کلینیک هایی ایجاد 
کردند ولی جوابگوی نیاز مردم نبود و به عاوه 
تنها در شـــهرهای بزرگ وجود داشـــت که در 
نهایت هم مردم ماندند و هزینه های سنگین 
و این ســـؤال که این هزینه ها را چه کسی باید 
متقبل شـــود. بنابراین نگاه علمی این است 
که خدمات توانبخشی باید تحت شمول بیمه 

باشد. 
مســـئوان وزارت بهداشـــت مـــی گویند: 
بخشـــی از خدمات توانبخشی تحت پوشش 
بیمه اســـت چه خد مات توانبخشـــی تحت 

پوشش بیمه سامت قرار دارد؟
اان بیمه هـــای ســـامت تنها جلســـات 
محـــدودی از فیزیوتراپـــی را تحـــت پوشـــش 
قرار می دهند در حالی کـــه کاردرمانی، گفتار 
درمانـــی و خدمات آموزشـــی روزانـــه و حتی 
خدمات مراقبتی در درازمدت باید در شمول 
بیمه باشند. البته شاید این خیلی خوشبینانه 
باشـــد که در این مرحله مراکـــز روزانه هم در 
شـــمول بیمه قـــرار گیرنـــد ولـــی گام اول این 
است که خدمات توانپزشکی مثل کاردرمانی؛ 
گفتاردرمانی و خدمات ارتوپدی فنی، فعاً در 

شمول بیمه قرار گیرند. وزارت بهداشت هم 
بر اساس قانون و هم از آنجا که رئیس شورای 
عالی بیمه است و هم اینکه بیمه سامت از 
وزارت تعاون جدا و از امســـال تحت پوشش 
وزارت بهداشـــت قرار گرفته باید هم هر چه 
ســـریعتر حســـاب کند که چقـــدر بودجه نیاز 
دارد و هـــم شـــمول خدمات بیمـــه را در یک 
گروه تخصصی تعریف کند. ممکن است ما 
خدمات را تعریف کنیـــم و تعهدات را ایجاد 
کنیـــم و بگوییم فعاً برای ســـال 98 برای 20 
درصد این کار، بودجه داریم. ولی در سال های 
بعد و در نهایت اعتبار مورد نیاز تأمین خواهد 

شد.«
پس اگر آنچه مدنظر بهزیستی و وزارت رفاه 
است در این ماده اعمال شود معلوانی که به 
خدمات توانبخشی نیاز دارند برای اینکه درجه 
معلولیت شـــان کمتر شـــود همه شامل بیمه 

می شوند؟
 قطعاً همین است وقتی کسی برای گرفتن 
این خدمات تحت پوشـــش بیمه نباشد باید 
چکار کند. یا باید از جیب مـــردم برود یا باید 
با کمک هـــای موردی به افراد کمک کنیم. ما 
در این شرایط چقدر می توانیم جوابگوی افراد 
باشیم؟ صحبت از صدها میلیارد تومان است 
اگر ما یک سال هم 10 میلیارد تومان برای این 
کار بودجه بگذاریم به جایی نمی رسیم، این 
وضعیت باعـــث نارضایتی مردم می شـــود. 
معلولیـــت معلـــوان شـــدیدتر می شـــود یا 
خانـــواده چون پـــول و امکانات نـــدارد فرزند 
خود را بـــرای کاردرمانی نمی برد و بچه ای که 
می تواند در ســـامت زندگی کند ســـامتش 
به خطـــر می افتد، عقـــب مانده می شـــود و 
مشـــکات دیگری که برایش پیـــش می آید. 
کاردرمانی؛ گفتار درمانی و... جزو توانبخشی 
پزشـــکی اســـت که برای همه مردم از جمله 
معلوان مادرزادی و اکتســـابی کاربرد دارد و 
بحث توانبخشـــی اجتماعی و آموزشـــی جدا 

است که بهزیستی برای آن یارانه می دهد.
به نظر می رســـد در مورد شـــمول خدمات 
بیمه ای با وزارت بهداشـــت، اختاف دیدگاه 

دارید؟
ما اختاف دیدگاهی نداریم تنها می گوییم 
زمان محدود است و باید سریعتر اقدام کنید 
آنها هم قبول دارند که این وظیفه بر اســـاس 
قانون به آنها محول شـــده اســـت. به نظر ما 
تنها اعـــام آمادگی برای انجام این کار؛ کافی 
نیست باید کار کارشناسی شود چون سازمان 
برنامه و بودجه باید ریز درخواست ها را برای 

تأمین اعتبار آنها بداند.
ë  بیم آن دارم که خدمات توانبخشی معلوان

در تعاریف گم شود
از حقـــوق  در مـــاده 6 قانـــون حمایـــت 
معلوان، تمام شاخه های توانبخشی پزشکی 
مورد نیاز معلوان مدنظر است از آن جمله 
وقتی این ماده آورده شـــد مشاوره های روانی 
هم مدنظر بود زیرا وقتی کسی دچار معلولیت 
می شود تنها از نظر جسمی آسیب نمی بیند 
بلکه معلولیت یک آســـیب توأمان جسمی 
و روحی اســـت که آســـیب روحی نیـــز باید با 
مشـــاوره مورد توجه قرار گیـــرد، این در حالی 
است که جلسات مشاوره روان اغلب طوانی 
و هزینه بر هستند از این رو خدمات توانبخشی 
روان هم برای بازتوانی فرد در این ماده قانون 
گنجانده شـــده اســـت. در حال حاضر بخش 
عمـــده ای از روان درمانگرها در بخش دولتی 
کار نمی کننـــد و روان درمانگرهایی که به طور 
محدود در بیمارستان ها حضور دارند بیشتر 
وقتی که فرد دچار تروما شده و در بیمارستان 
بستری است می توانند به او کمک کنند. هزینه 
باای این نوع خدمات موجب شده بسیاری 

از معلـــوان که به این نوع خدمات نیاز دارند 
ســـراغ آن نروند و در نتیجه دچـــار اختاات 
پایدار روان شـــوند. خدمات روان در این ماده 
به صراحت آمده و سایر گروه های توانبخشی 
پزشـــکی هم در این قانون ذکر شـــده اســـت. 
از فیزیوتراپـــی و کاردرمانـــی و گفتاردرمانـــی. 
دکتر سهیل معینی مدیرعامل شبکه تشکل 
های نابینایان و از دســـت اندرکاران تصویب 
قانـــون جامع حمایـــت از حقـــوق معلوان 
در گفـــت  وگو با »ایـــران« و در پاســـخ به این 
ســـؤال که آیا  بـــا انجام خدمات توانبخشـــی 
کســـانی که معلولیت دارند می توانند درصد 
معلولیت خود را کاهش دهند و توانایی های 
بیشـــتری کســـب کنند؟گفـــت:  صددرصـــد 
همین طور اســـت به عـــاوه اگر توانبخشـــی 
نشـــوند شـــاخص های عمومی سامت شان 
کاهش می یابد. مثاً کســـی که دچار ضایعه 
نخاعی شـــده اگـــر توانبخشـــی نشـــود دچار 
زخم بســـتر می شـــود، مشـــکات اســـکلتی 
پیدا می کند، توان ماهیچـــه ای عضانی اش 
پایین می آید و مشـــکل معلولیتش حادتر و 
حادتر می شـــود. این موضوع بســـیار در بین 
معلوان دیده می شـــود که به علت نگرفتن 
خدمـــات توانبخشـــی و خدمات آموزشـــی، 
درجه معلولیت شـــان افزایش یافته اســـت. 
یکی از مواردی که در آن ضعف داریم بحث 
آموزش است. خیلی ها روی صندلی چرخدار 
می نشـــینند ولی نمی دانند چـــه صندلی ای 
برایشان مناسب است یا اینکه چگونه بنشینند 
و خـــود را نگه دارند خیلـــی از بچه ها که حتی 
تحصیلکرده هســـتند؛ در باای ســـی سالگی 
دچار مشکات مضاعف می شوند. مثاً فرد 
می گوید از چهارده ســـالگی که دچار مشـــکل 
شدم کســـی به من نگفت چگونه بنشینم یا 
حمـــام کنم چقدر در روز دراز بکشـــم، چقدر 
پشت رایانه بنشینم و آیا باید از وسایل کمکی 
استفاده کنم یا نه؟ یا آموزش های پیشگیری از 

زخم بستر را به این افراد نمی دهند.
وزارت  به  توانبخشـــی  خدمات  وظیفه  اگر 
بهداشت واگذار شود چه بخشی از توانبخشی 

در بهزیستی انجام خواهد شد؟
یکـــی از بحث هـــای همیشـــگی اختاف 
بیـــن همین دو وزارتخانه بوده که در گذشـــته 
بهزیستی زیرمجموعه وزارت بهداشت بود. 
ایـــن دو مجموعه بـــا این دیـــدگاه از هم جدا 
شدند که غیر از توانبخشی پزشکی، توانبخشی 
جنبه های دیگری هم دارد مثل حرفه آموزی 
و توانبخشـــی اجتماعـــی. در آن زمـــان ایـــن 
پیش فرض بود که کار وزارت بهداشـــت ارائه 
خدمات توانبخشی پزشکی است به این معنا 
که توانبخشی تداوم درمان است و همان طور 
کـــه شـــاخه های مختلـــف توانبخشـــی برای 
فعالیت از وزارت بهداشـــت مجوز می گیرند 
پـــس وزارت بهداشـــت باید کار توانبخشـــی 
پزشـــکی افراد معلول را هم برعهده داشـــته 
باشد و خدمات توانبخشی اجتماعی به معنی 
ایجاد زمینه های مشارکت اجتماعی و اینکه 
فرد معلـــول باید به جامعه برگردد، شـــغل 
داشته باشد و فعالیت فرهنگی داشته باشد، 
چون از جنس توانمندســـازی های اجتماعی 
است. کار یک سازمان خدمات اجتماعی مثل 
بهزیستی است اگر این تفکیک صورت گیرد 
سازمان بهزیســـتی برای انجام کارهای دیگر 
آزاد می شـــود. از بحث های دیگری که محل 
مناقشه است بحث معتادان است و افرادی 
کـــه اختاات اعصاب و روان دارند. به اعتقاد 
ما این گروه ها نیز باید تحت پوشـــش وزارت 
بهداشـــت باشـــند چون نیاز به درمان دارند. 

همانگونه که می گوییم معتاد بیمار است.
با این تعریف بســـیاری از کارهایـــی را که در 

حال حاضر بهزیستی انجام می دهد از این پس 
باید تحت نظر وزارت بهداشت انجام شوند؟

در موقـــع تصویب قانون بحـــث این نبود 
کـــه خدمات از کجا به کجا برود. در مورد افراد 
معتـــاد و بیمارانی که اختـــاات مزمن روان 
دارند خیلی وقت اســـت که بین بهزیســـتی و 
وزارت بهداشت بحث وجود دارد. بهزیستی 
معتقد اســـت که رســـیدگی به وضعیت این 
گروه وظیفه او نیســـت و چـــون کار روی زمین 
مانـــده آن را انجـــام می دهـــد. البتـــه بعد از 
درمان و گرفتن خدمات توانبخشـــی پزشکی 
کار حمایت اجتماعی اینها بر عهده بهزیستی 
است. بر اساس این ماده قانونی، فرد معلولی 
که بیمه ســـامت دارد باید یـــا با آن خدمات 
توانبخشـــی را بگیرد یا باید کارتـــی برای این 
خدمـــات دریافت کنـــد. بحث هـــای اجرایی 
پوشـــش بیمه ای ماده 6 باید روشـــن شـــود و 
شفاف. وزارت بهداشت باید زودتر از اینها وارد 
عمل شـــود. بحث های کارشناسی عملیاتی 
کـــردن این پوشـــش بیمه ای خیلـــی طوانی 
اســـت و قاعدتاً بر مبنای آن باید درخواست 

اعتبار شود.
پـــس به نظر قانونگذار بحث توانبخشـــی 
معلوان باید جدا از توانبخشـــی ســـایر مردم 

دیده شود؟
 »بلـــه؛ بایـــد دقـــت کـــرد بحث پوشـــش 
بیمه ای خدمات توانبخشـــی افـــراد معلول 
تحت الشـــعاع ضرورت خدمات توانبخشی 
برای کل مردم قرار نگیرد. منظور این نیست 
که معلوان تافته جدابافته از جامعه هستند. 
تمام افرادی که نگاهی به عدالت اجتماعی 
دارند و اعتقاد دارند باید به جز حق بیمه سایر 
هزینه های درمان از سبد خانوار خارج شود و 
این جزو وظایف حاکمیتی اســـت این اعتقاد 
را دارنـــد که همـــه مردم باید تحت پوشـــش 
خدمات توانبخشی قرار گیرند منتها اگر اان 
می خواهیـــم این دو مقوله را از هم جدا کنیم 

برای این اســـت که معلوان به این خدمات 
بیشـــتر نیـــاز دارنـــد چون مـــردم در شـــرایط 
نرمال به این خدمـــات نیاز ندارند مگر اینکه 
دچار آســـیبی شـــوند و به عنوان مثال دست 
یا پایشان بشـــکند. ولی افراد معلول بشدت 
به این خدمـــات نیاز دارند و این خدمات نیاز 
روزانه آنها اســـت و اگر این خدمات را نگیرند 
شاخص های دیگر سامت شان افت می کند 
پس بایـــد در اولویت قرار بگیرند و با توجه به 
اینکه تعدادشان نسبت به کل جمعیت کمتر 
است و اینکه دولت شرایط سخت بودجه ای 
دارد انتظار مـــی رود فعاً افراد معلول تحت 
پوشش قرار گیرند و اعتباراتش تأمین شود تا 
بعدها که وضعیت دولت بهتر شود و بتدریج 
تمام مردم را تحت پوشش قرار دهد. در این 
مقطع از وزارت بهداشت انتظار داریم این کار 
را خلط نکند و با طـــرح لزوم تأمین خدمات 
توانبخشی برای همه مردم؛ بحث معلوان 
گم نشـــود.  مـــا معلوانی داریم کـــه کارهای 
بیمارستانی شان سال ها پیش انجام شده ولی 
اتفاقاً در همه این سال ها خدمات توانبخشی 
نگرفته اند و برای همین وضعیت شان روز به 
روز بدتر می شود و ما باید وضعیت او را بهتر 
و او را توانمند کنیم تا بتواند به مســـیر عادی 
زندگی برگردد. این نگاه بخشی کردن مسائل 
عمومی مردم به کشـــور آســـیب زده اســـت. 
وزارت بهداشت و رفاه دو بخش این مملکت 
هستند که رقابت های میان بخشی غلط، به 

مردم و از جمله معلوان آسیب می زند.«
به امید آنکه توانبخشی معلوان خود به 
حلقه مفقوده ای در قانون بدل نشـــود و حال 
که این مهم مورد توجـــه قرار گرفته، هر چند 

گام به گام، اصولی و علمی تحقق یابد.

راضیه کباری
خبرنگار
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ë  دکتر ایـــرج حریرچی: ما در این خصـــوص در حال پیگیـــری و مذاکره با
ســـازمان برنامه و بودجه هســـتیم تا بتوانیم منابع ازم را برای انجام این 
خدمات دریافت کنیم. خدمات توانبخشـــی تا به حال در بیمه ســـامت 
دیده نشـــده ولی اان این موضوع در قانون آمده اســـت. هزینه های این نوع خدمات بســـیار 
بااســـت مانند خدمات درمانی افراد هموفیلی یا تااســـمی که خیلی هزینه بر است و سرانه 

ده ها نفر را به خود اختصاص می دهد

ë  دکتر محمدتقی جغتایی:  به طور کلی خدمات توانبخشـــی پرهزینه هستند از این رو
انتظـــار نداریم در وهلـــه اول همه خدمات تحت پوشـــش قرار گیرند. پیشـــنهاد ما در 
مرحله اول پوشش بیمه ای خدمات مربوط به بیماران اختاات تکاملی مثل اوتیسم، 
ســـکته و ضربه مغزی، پارکینســـون،  ام اس و قطع عضو اســـت که به صورت کار تیمی 
در مراکز جامع توانبخشی و بیمارســـتان های دولتی و خصوصی که بخش توانبخشی 

دارند؛ انجام شود

ë  دکتر حســـین نحوی نژاد: خدمات توانبخشـــی در تمام دنیا تحت شـــمول بیمه هستند زیرا
برخی از هزینه های توانبخشـــی اینقدر انســـان را دچار فاکت می کنند که حتماً باید برای آن 
راهی اندیشـــیده شود تا مردم احساس ناامنی و مشکل نکنند. در ایران بیمه های سامت اعم 
از بیمـــه تأمین اجتماعی و بیمه خدمـــات درمانی که بعداً به بیمه ســـامت تغییر نام یافت، 
توانبخشـــی را جزء  وظایف خود تعریف نکرده اند زیرا دیدگاه این بوده اســـت که قرار اســـت 

بهزیستی این خدمات را ارائه دهد

ë  دکتر ســـهیل معینی: در ماده ۶ این قانون، تمام شـــاخه های توانبخشـــی پزشکی مورد نیاز
معلوان مدنظر است از آن جمله وقتی این ماده آورده شد مشاوره های روانی هم مدنظر بود 
زیرا وقتی کســـی دچار معلولیت می شود تنها از نظر جسمی آسیب نمی بیند بلکه معلولیت 
یک آسیب توأمان جسمی و روحی است که آسیب روحی نیز باید با مشاوره مورد توجه قرار 
گیرد، این در حالی است که جلسات مشـــاوره روان اغلب طوانی و هزینه بر هستند از این رو 

خدمات توانبخشی روان هم برای بازتوانی فرد در این ماده قانون گنجانده شده است

نیم نگاه



سایت  بســیاری از کســب و  کارهای مجازی 
به دایل مختلــف فیلتر می شــود و همین 
مسدود سازی ضربه شدیدی به این فعاان 
وارد می کنــد. بــرای جلوگیــری از صدمات 
وارده بــه کســب و کارهای مجــازی، معاون 
حقوقی رئیس جمهوری بخشنامه حمایت 
از کسب و کارهای مجازی در برابر شکایت و 
فیلترینگ دولتی ها را به دستگاه های دولتی 
شــرکت های  ســازمان ها،  )وزارتخانه هــا، 
و  فرمانداری هــا  و  اســتانداری ها  دولتــی، 
دســتگاه های اجرایی( ابــاغ کرد. طبق این 
بخشــنامه دســتگاه های دولتی نمی توانند 
کارهــای  و  کســب  از  مســتقیم  به صــورت 
درخواســت  و  کــرده  شــکایت  مجــازی 
دســتگاه های  شــکایت  کننــد.  فیلترینــگ 
دولتی ابتدا بایــد در کارگروه »کاهش موانع 
کســب و کارهــای مجــازی« کــه بــا حضــور 
و  ارتباطــات  وزارتخانه هــای  نماینــدگان 
فنــاوری اطاعــات، اقتصــاد، کار و تعاون و 
رفاه اجتماعی، صنعت، معدن و تجارت و 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
تشــکیل می شــود، مطرح و بعد از شنیدن 
ادلــه و در صــورت محــرز شــدن تخلــف از 
کسب و کار مجازی شکایت کرده و دستگاه 
قضایی اقدام به فیلتر آن کند. بعد از اجرای 
این بخشــنامه که تاریخ آن به 25 آذرماه بر 
می گردد، 60 وب ســایت گردشگری فعال 
در فضــای مجــازی تهدید به فیلتر شــد که 
ایــن اقــدام عکس العمــل، امیــر ناظمــی 
کارگــروه  در  ارتباطــات  وزارت  نماینــده 
کاهش موانع کســب و کارها را دربر داشت. 
وی بــا ارســال نامــه ای بــه معــاون حقوقی 
رئیس جمهوری خواهان ارائه درخواســت 
شــاکیان وب ســایت های گردشگری مبنی 
بر فیلترینگ به این کارگروه شــده تا بعد از 
بررسی، اقدام های مقتضی صورت بگیرد. 
حــال ایــن ســؤال مطــرح اســت کــه ابــاغ 
چنیــن بخشــنامه ای چقدر می توانــد برای 
جلوگیری از مسدودســازی کسب و کارهای 
مجازی مثمر واقع شود؟ و اینکه فیلترینگ 
چه صدماتی را به کســب وکارهای مجازی 
می زنــد؟ روزنامــه ایــران در پــی ابــاغ این 
بخشنامه به ســراغ فعاان کسب و کارهای 
مجــازی رفته و نظر آنهــا را دراین باره جویا 

شده است.

ë  دردســری به نــام نهادهــای مــوازی در امر
فیلترینگ

»بــا توجــه به اینکــه نهادهــای دیگری 
در خصــوص اعمــال فیلترینگ در کشــور 
وجــود دارنــد بــه نوعــی بایــد گفــت، ایــن 
خــود  خــودی  بــه  نمی توانــد  بخشــنامه 
کارهــای  و  کســب  مسدود ســازی  جلــو 
مجــازی را بگیــرد.« افشــین کاهی، عضو 
کمیســیون کســب و کارهــای نویــن اتــاق 
بازرگانــی ایــران بــا بیــان مطلب فــوق به 
»ایران« گفت: بخشــنامه هایی که از سوی 
دولــت صــادر می شــود معمــواً نــه تنهــا 
مواضــع  مخالــف  حاکمیتــی  نهادهــای 
دولــت به آن اعتنایی نکــرده، بلکه برخی 
از زیرمجموعه هــای خــود دولــت هــم به 
نمی کننــد.  توجــه  بخشــنامه ها  اینگونــه 
کاهــی در ادامــه با بیــان اینکه بــرای حل 
مشکل کسب و کارهای مجازی باید قوانین 
و مقررات مربوطه این حوزه یکجا بازبینی 
شــده و اصاح شــود، گفت: باید این کارها 
هم از طریق مجلس، شورای عالی فضای 
مجازی، کارگروه تعیین مصادیق محتوای 
مجرمانه و ســایر نهادهای مربوطه انجام 
شود. رضا الفت نسب، سخنگوی اتحادیه 
کســب و کارهــای مجــازی نیز بــه »ایران« 
موانــع  کاهــش  کارگــروه  تشــکیل  گفــت: 
کســب و کارهای مجازی و اباغ بخشنامه 
از ســوی معاون حقوقــی رئیس جمهوری 
بــرای همــکاری دولتی ها بــرای جلوگیری 
از فیلترینگ کســب و کارهــا اقدام مفیدی 
اســت. البتــه ایــن کارگــروه و بخشــنامه در 
صورتی که اجرایی شود، مثمر خواهد بود. 
امیدواریم دولتی ها قبل از شکایت از کسب 
و کارهــای مجازی شــکایت خــود را در این 
کارگروه مطرح کنند و به طور مستقیم برای 
مسدودسازی آن از سوی قوه قضائیه اقدام 
نکنند. ســخنگوی اتحادیه کسب و کارهای 
مجــازی با اشــاره به اینکه تشــکیل کارگروه 
کاهــش موانع کســب و کارهای مجــازی را 
ســال گذشــته وزیر ارتباطات پیشــنهاد داد 
ولی به تازگی جلسات آن برگزار شده است، 
گفــت: در جلســات ایــن کارگــروه نماینده 
نیــز  مجــازی  کارهــای  و  کســب  اتحادیــه 
حضور داشت. در یکی از جلسات، از اینکه 
بخشــنامه بــه دولتی ها اباغ شــده ولی باز 
آنها از کسب و کارها به صورت مستقیم به 
کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه 
شــکایت کــرده بودنــد، تعجــب کردنــد از 

این رو بحــث اجرایی کردن این بخشــنامه 
مهــم اســت. الفــت نســب بــا بیــان اینکه 
مسدودسازی جان کسب و کارهای مجازی 
را گرفتــه، گفت: وقتی کســب و کار مجازی 
فیلتــر می شــود بخصــوص زمانی کــه این 
مسدودسازی طوانی شود، تمام زحمات 
و هزینه هایی که جوانان و کارآفرینان برای 
کار خود انجام داده اند، یک شبه دود شده 
و به هوا می رود. ســخنگوی اتحادیه کسب 
و کارهــای مجازی با اشــاره به اینکه دولت 
بایــد اقدام های مهمتر از اباغ بخشــنامه 
را انجــام دهد، گفــت: مهم تریــن اقدامی 
کــه دولت بایــد انجــام دهد این اســت که 
بــا فرهنگســازی بدنه اش را مجــاب کند تا 
کســب و کارهــای مجــازی را بــه رســمیت 
بشناســد. بدنه دولت باید بداند که کسب 
و کارهای مجازی برای آنها نیز مفید است 
و اگــر این اتفاق رخ دهد فعالیت کســب و 
کارهــای مجــازی نهادینه می شــود. دقیقاً 
کاری کــه مرحــوم نوربخــش در ســازمان 
تأمین اجتماعی انجام داد. ایشــان کسب 
و کار مجــازی را در ایــن ســازمان دولتــی 
نهادینه کرد. وی با کمک گرفتن از کســب 
و کارهای مجازی به مردم خدمات زیادی 
ارائه و کارهای افراد بیمه شده را آسان کرد.

ë فیلترینگ؛ خدشه به اعتماد کاربران
»تشــکیل کارگــروه و ابــاغ بخشــنامه 
از  ناشــی  مشــکات  رفــع  در  می توانــد 
فیلترینــگ کســب و کارهای مجــازی مؤثر 
واقع شــود.« وحیــد خســروی، مدیرعامل 
یکــی از کســب و کارهــای مجــازی بــا بیان 
مطلــب فــوق بــه »ایــران« گفــت: حداقل 
تأثیــری که ایــن اقدام هــا می تواند داشــته 

باشد این اســت که فرهنگ برخورد سلبی 
با کســب و کارهای مجازی در دســتگاه ها و 
سازمان های دولتی را تغییر دهد. خسروی 
افــزود: هرچنــد به عنــوان فعــال در زمینه 
کســب و کارهای مجــازی معتقدم همین 
بخشــنامه هــم در دســتگاه ها و نهادهــای 
دولتی به صورت ســلیقه ای اعمال خواهد 
شــد، چــرا که معمواً دســتگاه ها با کســب 
وکارهــای مجــازی بــه یــک شــیوه برخورد 
نمی کنند. به عنوان مثال دســتگاه مادر به 
یــک شــیوه و دســتگاه زیرمجموعــه آن به 
شــیوه ای دیگر برخورد می کنــد. این فعال 
در کســب و کارهــای نوپا با بیــان اینکه ما از 
دولت هیــچ حمایتــی نمی خواهیــم تنها 
در کار مــا بی دلیــل اختــال ایجــاد نکنند، 
گفت: هیــچ کســب و کاری نمی خواهد که 
در کارش اختال ایجاد شود چون زحمت 
زیــادی بــرای راه اندازی آن کشــیده اســت. 
بنابراین اگر قوانین روشــن و شفاف باشند 
کــه خواهــان فعالیــت  کســب وکارهایــی 
قانونــی هســتند، آن را رعایــت می کننــد. 
خســروی در ادامه افزود: سایت ما به دلیل 
انتشــار یک محتوا که برخی آن را نادرست 
و برخی دیگر درســت می دانند، فیلتر شد. 
بایــد قانــون تعریــف یکســانی از تعریــف 
محتــوا را ارائــه دهد تا کســب و کار مجازی 
هم تکلیفش مشخص باشــد. کارآفرین با 
شرایط بسیار ســختی کار خود را راه اندازی 
می کنــد و انصــاف نیســت بــدون اطــاع 
قبلی و آن هم در آخر هفته ها که دســتش 
به جایی بند نیست، سایتش مسدود شود. 
البتــه فیلتر یکی از موانع کاری اســت چون 
کارآفرینان اگر سایت شان هم فیلتر نشود، 

با مسدودســازی حســاب بانکی، سیســتم 
مالیاتــی و مشــکات عدیــده دیگــری نیــز 

دست و پنجه نرم می کنند.
میاد جهاندار، دیگر فعال در کســب و 
کار نوپــا نیز با بیان اینکه بخشــنامه ای که از 
ســوی معاونت حقوقی ریاست جمهوری 
تدویــن شــده کار خوبی اســت، گفــت: ولی 
فکر نمی کنــم بتواند راه حــل قطعی برای 
حل مشکات کسب وکارهای مجازی باشد. 
جهاندار با اشــاره بــه اینکه فیلترینگ یکی 
از جدی ترین چالش های کســب و کارهای 

مجــازی اســت، افــزود: بدتریــن صدمه ای 
کــه فیلترینگ به کســب وکارهــای مجازی 
وارد کــرده از بیــن بــردن اعتمــاد و اعتباری 
اســت کــه آنها بــه ســختی در بیــن کاربران 
ایجــاد کرده اند. مسدودســازی یک کســب 
و کار یعنــی ایجــاد اختــال جــدی در روند 
ادامــه کار آن. به نظرم بایــد در این کارگروه 
و با دســتورالعمل ها فرآیند مسدودســازی 
کســب و کارهای مجازی اصاح شــود. باید 
فیلتر یک کسب و کار را مانند اعدام یک نفر 
بدانند. همیشــه آخرین اتفــاق برای فردی 
که جرمی را مرتکب شده، اعدام است ولی 
برای کســب و کارهای مجــازی اولین اقدام 

محسوب می شود.
وی با اشاره به اینکه دستگاه های دولتی 
هنوز درک نکرده اند که فیلترینگ چه ضربه 
مهلکی به یک کســب و کار مجازی می زند 
بــه »ایــران« گفت: ایــن در حالی اســت که 
کســب و کاری کــه بر بســتر اینترنت شــکل 
گرفتــه راه نجات اقتصاد کشــور بخصوص 
در شرایط کنونی است. باید این دغدغه در 
دولتی ها به وجود آید که آنها با شــکایت به 
دســتگاه قضایی و صــدور حکم فیلترینگ 
به اقتصاد کشور ضربه می زنند در حالی که 
می توان بدون مسدودسازی مشکات پیش 

آمده را حل کرد.

بنا بر اعام مدیرعامل ارتباطات زیر ساخت

مکالمات بین الملل آزاد سازی می شود
مدیرعامــل شــرکت ارتباطــات زیرســاخت از خــروج این 
شرکت از انحصار سرویس مکالمات بین الملل خبر داد و 
گفت: این تصمیم بزودی و پس از تصویب در کمیســیون 

تنظیم مقررات ارتباطات، اجرایی می شود. 
بــه گــزارش »ایــران«، صــادق عباســی شــاهکوه در نشســت هــم اندیشــی و 
 )FCP( هم افزایی بــا نمایندگان اپراتورها و ارائه دهنــدگان خدمات ارتباطی
بــا اشــاره به آزادســازی و رفع انحصــار از مکالمــه بین الملل و واگــذاری ارائه 
خدمــات مکالمــات تلفنــی بین الملل )دوصفــر( به شــرکت های خصوصی 
گفــت: سیاســت های خوبی برای آزاد ســازی ترافیــک بین الملل اتخاذ شــده 
کــه بــزودی پــس از تصویــب کمیســیون تنظیــم مقــررات، اقدامــات اجرایی 
آن انجــام خواهد شــد. وی با بیان اینکه شــرکت ارتباطات زیرســاخت نقطه 
اشــتراک و اتصال اپراتورها اســت، بنابراین وجود این شــرکت فرصتی اســت 
که هزینه های زیرســاختی اپراتورها بشدت تقلیل یابد، اظهار داشت: شرکت 
ارتباطــات زیرســاخت شــرکتی حاکمیتــی و دولتــی اســت و با  وجــود کاهش 
چندیــن مرحلــه ای تعرفه خدمــات، باید درآمــد و هزینه هــای آن نیز با هم 

تناسب داشته باشد. 
عباسی شاهکوه با توجه به اقدامات مؤثری که در حیطه فعالیت های شرکت 
ارتباطات زیرســاخت انجام شــده اســت افزود: رویکرد این شــرکت مبتنی بر 
خرده فروشــی نیســت و هیچ برنامه ای برای فروش خدمات به صورت خرد 
بــه مشــتریان نــدارد. مدیرعامــل شــرکت ارتباطــات زیرســاخت با اشــاره به 
افزایش حدود ۳ برابری ظرفیت شبکه IP گفت: نقاط حضور شبکه IP کشور 
از ۹0 به ۱0۵ افزایش داشــته اســت و همچنین  در حدود 2۵0 نقطه از کشــور 
نیز شــبکه انتقال وجود دارد و فیبر شــبکه زیرساخت هم بیش از ۳۵0 شهر و 

تعداد زیادی روستا را تحت پوشش قرار داده است. 
وی گفــت: شــبکه ارتباطی کشــور در ۵ ســال اخیر توســعه خوبی پیــدا کرده و 
خوشــبختانه پایداری مطلوبی دارد به نحوی که هموطنان هر زمان و مکانی 
می توانند دسترســی ارتباطی مناســبی داشته باشــند. در این نشست مدیران 
اپراتورهــا و ارائــه دهندگان خدمات ارتباطی )FCP( حاضر در جلســه ضمن 

تبیین دیدگاه ها، مشکات خود را مطرح کردند. 

جایزه صدهزار داری برای یافتن حفره امنیتی
اتحادیه اروپا به افرادی که بتوانند حفره های امنیتی برنامه ها و نرم افزارهای متن باز 

را بیابند تا ۱02 هزار دار جایزه می دهد. 
به گــزارش مهر، در حالی که تا پیش از این تنها برخی شــرکت های فناوری از روش 
اعطای جایزه به یابندگان آسیب پذیری های امنیتی نرم افزاری استفاده می کردند، 
اتحادیه اروپا نیز از روش یادشده استقبال کرده و قصد دارد در ماه ژانویه به افرادی 
که مشــکات امنیتی چهــارده نرم افزار محبــوب متن باز را شناســایی کنند، جایزه 
بدهد. از جمله این نرم افزارها می توان به برنامه چندرسانه ای وی ال سی، برنامه 

امنیتی zip-۷ ،KeePass و Drupal اشاره کرد. 
میزان جایزه اعطایی بســته به میزان خطرناک بودن آسیب پذیری شناسایی شده 
متفــاوت بــوده و از 2۵ هزار تــا ۹0 هزار یورو )معادل 2۸۶00 دار تــا ۱02۹00 دار( در 
نوسان است. عاقه مندان تا ۱۵ آگوست سال 20۱۹ برای شناسایی و اعام مشکات 

امنیتی فرصت دارند. 

اخــــــبار

نــام  بــا  جهــان  دوربیــن  کوچک تریــن 
PocketCam تنهــا بــا داشــتن 22 گــرم 
و  گرفتــه  قــرار  جیــب  در  براحتــی 
با کیفیت ترین و روشــن ترین عکس ها و 

فیلم را ثبت می کند.
ســبک ترین  آنایــن،  ایــران  به گــزارش 
دوربیــن جهــان PocketCam به دلیــل 
زاویــه   ،20.F دیافراگــم  لنــز  داشــتن 
فوق العاده گسترده ای را در ثبت تصاویر 
و فیلــم ایجــاد کرده و عکس های بســیار 

طبیعی و شــفافی را در شــب یا روز ثبت 
می کند.

این سیســتم ضد آب بــوده و در آب های 
مــدت  بــرای  متــر   ۱0 عمــق  تــا   آزاد 
یک ساعت کامل فیلمبرداری و عکاسی 
می کند. با وجــود چنین قابلیتی تمامی 
غواصان و شناگران قادرند با خیال راحت 
این دوربین جیبی کوچک را با خود حمل 
کــرده و زیباترین تصاویــر را از دنیای آب 

ثبت کنند.

این دوربین همه کاره قادر به شناســایی 
اتوماتیــک نشــانه های محیــط بــوده و 
رنگ، ســطح کنتراســت و میزان اشباع 
بدیــن  می کنــد.  بهینــه  را  عکس هــا 
ترتیــب کاربــران بــدون نیــاز بــه تنظیم 
بیــن  می تواننــد  دوربیــن،  تنظیمــات 
محیط هــای روشــن و تاریــک حرکــت 
کــرده و لحظــات زیبایــی را ثبــت کنند. 
دوربیــن  بــه  همچنیــن  سیســتم   ایــن 
۱2 مگاپیکســل تجهیــز شــده اســت تــا 

به طور خودکار فیلــم و تصاویر طبیعی 
را ضبط کند. این سیستم به دلیل وجود 
باتری لیتیوم ضبط یک ســاعت مداوم 
فیلم را امکان پذیر می کند. گفتنی است 
دوربیــن  ســبک ترین  حاضــر  حــال  در 
جهــان بــا قیمتــی برابــر ۸۹ دار امریکا 
در ســایت اینــدی گوگــو پیــش فــروش 
می شــود. پیش بینــی شــده اســت ایــن 
سیستم در ماه آوریل سال 20۱۹ میادی 

به بازارهای جهانی عرضه شود.  

کوچکترین دوربین عکاسی و فیلمبرداری ساخته شد

سوسن صادقی
خبرنگار

www.iran-newspaper.com

editorial@iran-newspaper.com
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با اباغ بخشنامه حمایت از کسب و کارهای مجازی  

دولت به دنبال راهکاری برای جلوگیری از فیلترینگ استارتاپ هاست

مقابله با تحریم با سرویس مدیریت وطنی

چندی پیش به دنبــال تحریم های امریکا، 
تیمــی  کار  و  پــروژه  مدیریــت  ســرویس 
»اســلک« بــه روی ایرانیان مســدود شــد و 
بسیاری از کاربران ایرانی که از این سرویس 
بــرای مدیریــت پروژه هــای خود اســتفاده 
می کردند با این مسدود ســازی به مشــکل 
جدی برخــورد کردنــد. همین مســأله نیز 
باعــث شــد کــه جایگزین هــای مختلفــی 
برای این ســرویس اعام شود. در بین این 
گزینه هــا چنــد ســرویس ایرانی هــم دیده 
می شــوند. یکــی از ایــن ســرویس هایی که 
البته شــهرت جهانی هم دارد »تســکولو« 

اســت. ســرویس ایرانی که نه تنها در ایران 
که در چند کشور خارجی نیز مورد استقبال 
کاربــران قــرار گرفتــه اســت. بــدون شــک 
تســکولو با قابلیت های بی شماری که دارد 
یک رقیب جدی برای سرویس هایی مانند 
»اسلک« یا »ترلو« محسوب می شود.  این 
ســرویس یــک پلتفــرم تحت وب اســت و  
ابزاری را در اختیار اســتارتاپ ها، شرکت ها 
و تیم هــا قرار می دهــد تا بتواننــد با کنترل 
غیرحضوری و فقــط از طریق وب، تمامی 
بخش هــای مدیریــت پــروژه خــود را بــه 
اشتراک بگذارند. پشتیبانی از زبان و تقویم 
فارســی را می تــوان مهم ترین قابلیت این 
سرویس برای کاربران فارسی زبان دانست. 
البته این سرویس مهم ترین مزیت و کارآیی 

ســرویس خــود را در ســه بخــش مدیریت 
کارها و پروژه های کسب و کار، مدیریت تیم 
و سطوح دسترسی تقسیم می کند. بخش 
مدیریت کارهای این سرویس یک راه حل 
کامل برای شروع و مدیریت پروژه هاست. 
به سادگی پروژه، لیست کاری و کار را ایجاد 
و آنهــا را مدیریــت کنیــد. از ســوی دیگــر با 
اعضای تیم خود لحظه به لحظه در ارتباط 

باشــید و زمــان کاری خــود را ثبــت کنید. با 
کمک قابلیت مدیریت تیم هم به اعضای 
تیم خود نقش ها و دسترسی های مناسب 
بدهیــد تــا محیــط کاری خــود را مرتــب و 
کارآمد نگه دارید و از سوی دیگر نیز کارآیی 
تیم تــان را بــا قابلیــت گفت و گــو افزایــش 
دهید. همچنین با کمک قابلیت دسترسی 
نیز می توانید برای مدیریت کاری که بواقع 
یک پروژه است چند زیر پروژه ایجاد نکنید 
و در واقع با اســتفاده از نقش های کاربری و 
فاز ها به ســادگی دسترســی افراد تیم خود 
بــه بخش هــای مختلــف پــروژه را کنتــرل 
کنید. برای آشنایی بیشتر با این سرویس و 
 taskulu.com شروع کار با آن می توانید به 

سر بزنید. 

کمک به آسیب دیدگان بایای طبیعی مانند زلزله یکی از دغدغه های محققان است و آنها از فناوری های نوین بهره می برند تا بتوانند 
به بازماندگان بایای طبیعی بخصوص زلزله امدادرسانی کرده و آنها را نجات دهند. محققان دانشگاه زوریخ یک پهپادی را طراحی و 
ساخته اند که اندازه خود را با شکاف های کوچک و بزرگ تطبیق داده و تنظیم کرده و از آنها براحتی عبور می کند. در این پهپاد روباتی به کار 
رفته است که با استفاده از یک دوربین در عرض چند ثانیه طول و عرض شکاف ها را محاسبه کرده و پهپاد خود را به اندازه شکاف مربوطه 
درمی آورد و از آنها می گذرد. در حقیقت ویژگی خاص این پهپاد این است که سیستم آن 
مانند دسته قیچی هایی که جمع می شود، عمل می کند و همین ویژگی باعث می شود 
بعد از سنجش اندازه شکاف و تطبیق خود با آن حتی از شکاف های باریک نیز عبور کند. 
دیوید فاانگه، یکی از محققان این طرح گفت: یک ویژگی خاص این پهپاد این است که 
روبات به کار رفته در آن بسرعت شکاف ها را اندازه گیری کرده و بدون پردازش بسرعت 
خود را تغییر می دهد. قطعات این پهپاد با پرینتر سه بعدی ساخته شده است. از سوی 
دیگــر تفاوت این پهپاد با دیگر پهپادها در این اســت که هر کــدام از بازوهای آن به یک 
موتور متصل است و موتور مربوطه بازوهای پهپاد را هدایت می کند و می تواند بسته به 

موقعیت خود سریع تغییر کند.

پهپادی امدادی برای کمک به زلزله زدگان
سوسن صادقی

خبرنگار

ماهرخ چنگیزتاپ اپ
خبرنگار

قـــــاب 
فناوری 
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تلفن گروه حوادث: 88761621 - 021

 انفجار مرگبار در روسیه
انفجــار گاز در ســاختمانی 10 طبقه در روســیه منجر 
به ریزش این ســاختمان و کشته شدن دست کم سه 

نفر شد.
به گزارش راشا تودی، شامگاه یکشنبه یک ساختمان 
10 طبقه در »ماگنیتوگورسک« واقع در منطقه اورال 

روسیه به دلیل انفجار گاز ریزش کرد.
در ایــن حادثــه دســت کــم ســه نفر کشــته، ســه نفر 

زخمی و ۷۹ نفر دیگر نیز ناپدید شده اند.
تــا کنــون ۴۶۹ نفر از ســاکنان این ســاختمان از محل 

حادثه تخلیه شده اند.

 حوادث 
جهان

آرزو کیهان
مترجم

یل
ی م

دیل

    

بوییدن گل مانع 
تصادف می شود

دانشــمندان پــس از انجــام تحقیقات 
اعــام کردند کــه بوییــدن گل رز مانع 
بــروز تصادفــات جــاده ای می شــود و 

حوادث را کاهش می دهد.
به گزارش ساینس، به عقیده محققان 
خوشــبو کننده های هــوا نیــز می توانند 
تأثیری مشــابه داشته و مانع خشونت 
شــده و تا 64 درصد حوادث را کاهش 

می دهند.
گل هــا  بــوی  کــه  خوشــبوکننده هایی   
رز  گل  بــوی  بــا  بخصــوص  دارنــد  را 
می توانــد باعــث آرامــش و احساســی 
دلپذیــر شــود کــه راننــده بــا تمرکــز و 

آرامش بیشتری رانندگی خواهد کرد.
محققــان دانشــگاه ساســکس بــر این 
باورنــد کــه بــا اســتفاده از ایــن روش  
بتواننــد تصادفات جــاده ای را کاهش 
داده و فضــای ایمــن تــری را فراهــم 

کنند.

ان 
ان 

سی 

عقاب غول پیکر در زمین فوتبال

عقاب ســر ســفید با حرکتی غیرمنتظره، 
در  فوتبــال  مســابقه  یــک  تماشــاچیان 

امریکا را شگفت زده کرد.
بــه گــزارش بی بی ســی، پرنــده غول پیکر 

کــه کارک نــام دارد روی دســت دو نفــر از 
تماشاچیان فرود آمد.

ایــن اتفــاق در جریان مســابقات نیمــه نهایی دو 
تیم فوتبال دانشــگاه نوتردام و دانشــگاه کلمسون در شهر 

تگزاس امریکا افتاده است.
کارک قرار بود هنگام پخش ســرود ملی بر فراز اســتادیوم پرواز کند 
اما به جای فرود روی دســت مربی خود، در مقابل چشــمان ۹0 هزار 
تماشاچی به میان جمعیت رفت و روی شانه یکی از طرفداران تیم 

نوتردام نشست.
تصاویر این اتفاق غیرمنتظره در شــبکه های اجتماعی منتشــر شــده 

است.
یکــی از تماشــاچیان به یک نشــریه ورزشــی گفــت: »وقتــی دیدم که 
عقاب روی شــانه یکی از هواداران نشســت فکر کردم که حتماً پرنده 
خیلی خســته اســت. به همین دلیــل بــازوی خــودم را دراز کردم که 
ببینــم چه اتفاقــی می  افتــد. عقاب روی دســت من نشســت. خیلی 

جالب بود. خیلی هیجان زده بودم. باورم نمی شد.«

دعوای یک زن و مرد در مرکز خرید ایالت فلوریدای امریکا 
به زخمی شدن 20 نفر منجر شد.

 به گزارش اســپوتنیک، پلیس گزارش داد کــه تیراندازی در 
ایــن درگیری رخ نداده امــا این نزاع ابتدا بین یک زن و مرد 
آغاز شــد و ســپس تعداد دیگری از جمعیت حاضر نیز به 
این درگیری کشیده شدند. 20 زخمی به بیمارستان منتقل 
شدند که 8 نفر از زخمی ها بستری شده اند. چندین نفر نیز 
بازداشت شده اند که اتهامات وارده به آنها، ضرب و شتم و 

نادیده گرفتن نظم عمومی است. 

 زخمی شدن ۲۰ نفر  
در مرکز خرید فلوریدا

 هدیه بابانوئل 

به پسر اوتیسمی

بابانوئل مهربان در حرکتی انســان دوستانه به پسر 
اوتیسمی یک پیانو هدیه داد.

به گزارش گوودنیوز، پســر 9 ساله امریکایی با دیدن 
این پیانو بسیار شگفت زده شد.

مــادر ایــن پســر 9 ســاله در ایــن بــاره گفت:»هرگز 
تصــورش را نمی کردم که آرزوی پســرم تحقق پیدا 
کند. او پــس از گرفتن پیانــو فریاد مــی زد که من در 
فهرســت کــودکان خوب هســتم و به همیــن دلیل 
بابانوئــل به مــن بهترین هدیــه کریســمس را داده 
اســت. گفتنی اســت ایــن پیانو توســط یــک زوج 
که ســاکن همیــن منطقــه هســتند به عنــوان هدیه 

بابانوئل ارسال شده است.« 

تنبل کانگوروی 
اســتراحت یــک کانگــورو در حیاط  پشــتی 
خانــه ای در حومــه شــهر اســترالیا باعــث 

شگفتی صاحب خانه شد.
به گــزارش ســان، صاحب خانه بــا دیدن 
عکس هــای  او  از  توانســته  کانگــورو  ایــن 

دیدنی بگیرد.
به گفته »جــان«، کانگــورو در حیاط کامًا 
احســاس راحتــی می کرد و او موفق شــده 
تصاویــر دیدنــی از بالکــن خانگــی از ایــن 

حیوان تنبل بگیرد. 

شــیر نر که پس از کشــتن نگهبان زن از قفس خود فرار کرده بود با شــلیک 
گلوله نگهبانان باغ وحش کارولینا کشته شد.

به گــزارش میــرر، قربانی 22 ســاله اهــل ایندیانا بوده و وظیفــه نگهداری از 
شــیر را بر عهده داشــته اســت. شــیر نر هنگامی کــه نگهبــان زن قصد تمیز 
کردن قفســش را داشــته به او حمله ور شده است. اما پس از فرار با شلیک 

نگهبانان دیگر کشته شد.  

 یک شب در کانتری 
سال ها قبل از انقاب در شب یلدا افسر جوان برای تحویل 
گرفتن نگهبانی از همــکارش به کانتری محل خدمتش 
وارد شــد. افســر نگهبان وقتــی گــزارش کار را از همکارش 
می گرفت چشمش به خانم جوانی افتاد که روی یکی از صندلی ها نشسته بود از 
همکارش در مورد کار او سؤال کرد که گفت وی متهم به صدور چک بامحل بوده 
و با حکم جلب به کانتری منتقل شده است تا روز بعد با پرونده به دادسرا اعزام 
شود. وقتی پرونده اش را خواندم متوجه شدم که وی همسر یکی از افسران ارشد و 
فرمانده در یکی از شهرستان های شمال کشور است. معمواً زنان متهم را در آن 
ایام به بازداشــتگاه موقت که در محلی دیگر خارج از کانتری بود می فرســتادند. 
اما به خاطر حفظ  شأن و منزلت این زن و برای اینکه مجبور نشود با زنان ولگرد و 
دزد و بدنام همنشین شود خواهش کرده بود که تا صبح در همان کانتری بماند. 
چند ساعتی که گذشت در حالی که سر افسر نگهبان خلوت تر شده بود زن جوان با 
لحنی دلسوزانه به افسر نگهبان خسته نباشید گفت و ادامه داد که چه کار سختی 
دارید تا آدم از نزدیک نبیند متوجه سختی کار شما نمی شود. افسر نگهبان بعد 
از تشــکر از وی پرسید: شــما با این موقعیت چرا کارتان به اینجا کشیده است. زن 
جواب داد: علتش ناآگاهی و اشتباه خودم و خانواده ام یعنی پدر و مادرم هستند. 
آنها باعث شــدند من با مردی ازدواج کنم که 20 ســال از خودم بزرگتر است. فکر 
می کردند چون شــوهرم تیمســار و فرمانده و صاحب موقعیتی اســت آینده من 
تأمیــن خواهد بــود در صورتی که کاماً اشــتباه می کردنــد. بعــد از ازدواج من که 
در خانــه ای در تهران زندگی می کردم مجبور شــدم به خاطر شــغل همســرم به 
شهرستان بروم و فقط گاهی به تهران بیایم. شوهرم مردی خوشگذران و قمارباز 
بود او همیشــه در خانه با عده ای از آدم های بی قید و خوشــگذران بساط قمار راه 
می انداخت و کم کم مرا هم با قمار آشــنا کرد. کار به جایی رســید که دیگر معتاد 
این کار شده بودم و با دوستان دوره های قمار می گذاشتم. اما از آنجا که زیاد وارد 
نبودم مرتب پول ها را می باختم. همســرم به شــخصی که حاا شاکی من است 
سفارش کرده بود که هر وقت پول خواستم در برابر ارائه چک از او پول بگیرم من 
هم بدون توجه به عواقب کار چک می نوشتم و از او پول می گرفتم و قمار می کردم 
اما وقتی موقع وصول چک ها شد همسرم با آن مرد اختاف پیدا کرد و به او پول 
نداد. صاحب چک هم آن را به شرخر فروخت و او هم حکم جلب مرا گرفت و کار 
به اینجا رسید. زن ادامه داد: امشب شب یلداست همه خانواده ها در چنین شبی 

شاد دور هم جمع شده اند اما من...
افسر نگهبان گفت: من از این متأسفم که چرا همسر شما در این شرایط تنهایتان 
گذاشته و اجازه داده شما گرفتار شوید. می دانید اگر فردا پول را نپردازید به زندان 
می روید. زن گفت: شــاید همســرم رضایت او را بگیرد البته شاید.  صبح روز بعد 
وقتی شاکی به کانتری مراجعه کرد، افسر نگهبان به او گفت شما پولتان را باید از 
همسر این خانم بگیرید چون او در اثر بی اطاعی از عواقب این کار به شما چک 
داده است. ولی شما که می دانید چه می شود به خاطر حفظ منزلت این زن چند 
روزی فرصت بدهید تا همسرش بیاید و رضایت شما را جلب کند. شاکی پرونده 
هم به خاطر احترامی که برای افسر جوان قائل بود فرصت چند روزه داد تا پولش 

وصول شود.
متأســفانه اشــتباه هــای پــی در پی در زندگــی زن جــوان باعث شــد وی که زمانی 
به عنوان همسر یک مقام ارشد نظامی برای خود ارج و قربی داشت همانند یک 
متهم کارش به کانتری و دادسرا کشیده شود هر چند با پرداخت بدهی و رضایت 
شاکی پرونده ختم به خیر شد اما بی تردید تأثیر یک شب ماندن در کانتری و از آن 
بدتر بی مسئولیتی و حمایت نکردن شوهرش در آن برهه زمانی خاص هیچ گاه از 

ذهن زن جوان پاک نخواهد شد.

 قتل مادر و پسر 

به دست داماد 
داماد جنایتــکار که به خاطــر اختاف های 
خانوادگــی مــادر زن و بــرادرزن خــود را بــا 
ضربه های چوب به قتل رســانده بود چند 
ســاعت بعد بــه دام افتاد. ســرهنگ علی 
ابراهیمی - جانشــین فرماندهی انتظامی 
آذربایجــان غربــی- در تشــریح ایــن خبــر 
بــه ایرنا گفــت: - چند روز قبــل خبر قتل و 
ســرقت از یــک خانــه در شهرســتان خوی 
به پلیــس اعام شــد و موضوع در دســتور 
کار پلیــس آگاهــی قــرار گرفت. نخســتین 
بررسی ها نشان می داد داماد خانواده پس 
از ورود به خانه مادرزنش با وی درگیر شده 
و او و پســر 13 ســاله اش را به قتل رسانده و 
پس از ســرقت طاها متواری شــده است.  
مأمــوران آگاهی بــا بهره گیــری از امکانات 
فنی وعملی، قاتل را در همان روز شناسایی 
و دستگیر کردند. سرهنگ ابراهیمی اضافه 
کــرد: قاتــل در بازجویی ضمــن اعتراف به 
هــر دو جنایــت علــت درگیــری را اختاف 
خانوادگــی اعــام کــرد. مأمــوران آگاهــی 
طاهای سرقتی را هم کشف کردند و متهم 
پس از تشــکیل پرونده برای انجام مراحل 

قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.

5 کشته در تصادف جاده قم 
به کاشان

دنده عقــب و حرکت خاف جهت خودرو 
ال۹0 در اتوبــان قــم - کاشــان 5 نفــر را بــه 
کشتن داد. سرهنگ علی پورکاوه - فرمانده 
انتظامی کاشان- در این باره گفت: یکشنبه 
شــب در اتوبان قم - کاشــان تصادفی بین 
یک دستگاه سواری ال۹0 و یک کامیون رخ 
داد کــه در ایــن حادثه پنج نفــر در دم جان 
خود را از دست داده و یک نفر نیز مصدوم 
شد. وی افزود: راننده خودرو احمد ۵۵ ساله 
یــداه  ســاله،  مرتضــی۶۴  سرنشــینان  و 
۴0 ســاله،  ام لیلی۶0 ســاله، اکرم 3۹ ســاله 
و مریــم 3۵ ســاله بودنــد که به غیــر از یک 
سرنشین مابقی در دم جان خود را از دست 
دادند. فرمانده انتظامی شهرستان کاشان 
ضمــن اعــام علــت حادثــه ابراز داشــت: 
بــا تاش همــکاران ما در پلیــس راه اتوبان 
مشخص شد که علت حادثه حرکت خاف 
جهت و دنــده عقب خــودرو ال۹0 بوده که 
منجر به چنین حادثه دلخراشی شده است. 

خاطــــره 

دردسرهای دختری که

صفــاری/  زهــره   - حــوادث  گــروه 
رفتارهای پسرانه و عاقه شدید دختر 
نوجــوان به تغییــر جنســیت، وی و 

خانواده اش را به دردسر انداخت.
***

»یگانــه« تنهــا دختــر خانــواده بــود و 
با داشــتن ســه بــرادر بزرگتــر جایگاه و 
محبوبیــت خاصــی در خانه داشــت. 
امــا او کــه در میــان پســرها و بازی های 
همــواره  بــود  شــده  بــزرگ  پســرانه 
جنسیتش را انکار می کرد. یگانه وقتی 
مقابل مشاور نشست، گفت: »از اینکه 
دختر به دنیا آمده ام خوشم نمی آید. 
دوست ندارم مثل دخترها لوس باشم 
دربیــاورم.  خــاص  اطوارهــای  و  ادا  و 
راســتش اصاً ایــن کار را بلد نیســتم. 
مــادرم  و  پــدر  بــا وجــود تاش هــای 
بــرای اینکــه مرا ماننــد یک دختــر بار 
بیاورند اما همیشــه وسایل برادرهایم 
را پنهانــی برمی داشــتم و مثــل آنهــا 
لباس می پوشــیدم. در این ســال ها به 
یــاد ندارم یک بار هــم موهایم را بلند 
کرده باشــم. همیشــه در میهمانی ها، 
از  و  می نشســتم  مــردان  جمــع  در 
دخترهــا فراری بــودم. در میهمانی ها 
مثل پســرها حــرف می زدم و شــوخی 
می کــردم. پــدرم گاهــی بــه مــن تذکر 
می داد و حتی بعضی وقت ها بشدت 
از رفتارهایــم عصبی می شــد. اوضاع 
وقتی بدتر شد که من دوران ابتدایی را 
تمام کردم و به سن نوجوانی رسیدم. 
به خاطر رفتارهای پســرانه ام دوستان 
همسن و ســالم عاقه ای به دوستی و 
هم صحبتی با من نداشتند و همیشه 
حرف ها و شوخی هایم و گاهی دعوا و 
درگیری هــای فیزیکی باعث رنجش و 

قهر آنها می شد. تحمل درس خواندن 
و همنشــینی بــا دخترها آنقــدر برایم 
ســخت بود که ســوم راهنمایــی ترک 

تحصیل کردم و دیگر مدرسه نرفتم.
خانواده ام نمی توانستند حال من را 
درک کنند و سعی می کردند با محدود 
کــردن روابطــم با پســرها و شــرکت در 
میهمانی های زنانه، کمی رفتارهایم را 
دخترانه کنند. اما تاش آنها مرا بیشتر 
از خانه فراری می داد. مادرم همیشــه 
مطیــع پدر بود و می خواســت من هم 
مثــل خــودش باشــم امــا من عاشــق 
قــدرت نمایــی و قلــدری بــودم و ایــن 
شــرایط در خانواده مــا فقط در صورت 
مــرد بــودن محقــق می شــد. از وقتــی 
مدرسه را ترک کردم بیشتر روزها را در 
پــارک می گذراندم. به خاطــر برخورد 
گــرم و صمیمــی بــا پســران، دوســتان 
زیادی پیدا می کردم اما همه آنها مرا به 
چشم یک دختر نگاه می کردند و از من 
توقع رفتارها و حرف هایی را داشتند که 
برایم بیشتر چندش آور بود. به همین 
دلیــل آنها هم وقتی با حاات پســرانه 
من رو به رو می شدند ترکم می کردند. 
خانواده ام محبت زیادی به من دارند، 
امــا دیگــر از آنها هم خســته شــده ام. 
حــرف و حدیث هایی کــه بین فامیل و 
همســایه پشت ســرم می زنند نه فقط 
خودم بلکه آنها را هــم اذیت می کند. 
احســاس پوچــی دارم. تنهــا آرزویــم 
این اســت که پسر شــوم اما هیچ راهی 
برایــش وجــود نــدارد؛ چرا کــه دکترها 
می گوینــد مــن کامــاً دختــر هســتم. 
شــرایط زندگی ام آزاردهنده شده و اگر 
نتوانم چاره ای پیدا کنم ممکن اســت 

دست به هر کاری بزنم....«

 دردسرهای دختری که
می خواهد پسر باشد

 بــا توجــه بــه نتایــج مصاحبه و 
انجــام  شــخصیتی  تســت های 
جــوان،  دختــر  ایــن  از  گرفتــه 
مشخص شد او دارای اختال هویت جنسی است. 
این اختــال زمانی ایجاد می شــود که شــخص طی 
فرآیندی با جنســیت خــودش به عنوان مــرد یا زن 
پیوند شــناختی و عاطفی پیدا نکند و در مرحله رشد 
روانی و جامعه پذیری نقش هایی متناسب را از خود 

بروز ندهد. 
بــا توجه به اینکــه افرادی با این مشــکل تنهــا از نظر 
ذهنــی جنســیت خــود را انــکار می کننــد و از منظر 
فیزیولوژیکی و هورمونــی اختالی ندارند، اقدامات 
درمانی با معرفی به روانپزشک و جلسات مشاوره با 

خانواده ها ازم و ضروری است.  
در ایــن پرونــده، دختر جــوان از بدو تولــد در محیط 
مناســب و بهنجار هویت جنســی خود قرار نداشته 
است. پدر شخصیتی سلطه گر و محوری در خانواده 
داشــته و مادر شخصیت ســلطه پذیر و منفعل بوده 
و  نامناســب  برخوردهــای  شــرایط  ایــن  در  اســت. 
شــیوه های تربیتــی اشــتباه و غیرمنطقــی، بــر منفور 
شــدن زندگی زنانه برای دختر جوان تأثیرگذار بوده 

است. 
فرآیند هویت جنســی از تولد یک فرد آغاز می شــود 

و طی آن بزرگســاان به جنســیت زیســتی نــوزاد به 
صورت یک ویژگی تعیین کننده و با اهمیت واکنش 
نشــان می دهند. کــودکان تا حدود 2 ســالگی به طور 
معمول از جنســیت زیســتی و هویت جنســی خود 
چندان آگاه نیســتند و پس از این سن است که خود 

را به صورت دختر یا پسر می شناسند. 
بــا  را  فرزندانشــان  بایــد  والدیــن  ســنین  ایــن  در 
توانمندی های متناســب با شخصیت او آشنا کنند. 
بدون شک اگر فرد به توانمندی و ویژگی های مثبت 
موجــودی  را  خــود  و  نبــوده  آگاه  خــود  شــخصیتی 
معــرض  در  و  شــده  ســرخورده  بدانــد  ناکارآمــد 
آســیب های فراوانــی قرار می گیــرد. توصیــه ما این 
اســت والدین، مســئولیت و نقش خود را در رابطه 
بــا مســائل مختلــف زندگــی تفکیــک کــرده و تا حد 
ممکن از دخالت در برخوردهــای هر یک از طرفین 

با فرزندان خودداری کنند. 
بازی هــای  اســباب  فرزنــدان،  رشــد  فرآینــد  طــی 
متناسب با جنسیت کودک را در اختیارش بگذارند 
و از پوششی برایش استفاده کنند که او را ترغیب کند 
و به شوق بیاورد. همچنین ایجاد بستر های مناسب 
ارتباطــی بــا جنــس موافــق به منظــور شــکل گیری 
هویت جنســی مناســب از دیگر راه های پیشــگیری 

ازبروز این گونه اختاات هویتی به شمار می رود.  

نگاه 
کارشناس

عواقب اختال هویت جنسی

قتل شیری که 
نگهبانش را کشت

سگ توله   6 عام  قتل 
زن امریکایی که به 6 توله سگ شلیک کرده 

بود راهی زندان شد.
بــه  گــزارش یاهــو، متهــم »بتــی همــپ« 
3۹ ســاله پــس از دســتگیری بــا قــرار وثیقه 

2500 داری به زندان افتاد.
گزارش های پلیس ویرجینیا نشان می دهد 
که همســایگان این زن شــاهد ماجرا بوده و 

موضوع را به پلیس اطاع داده اند.
پلیــس اعام کرد که توله ســگ ها بین 4 تا 

6 ماه سن داشته و در دم کشته شده اند.

نجات معجزه آسای پسر 
نوجوان در کوهستان

پســر نوجوان اســکی باز کــه 40 دقیقه زیر بهمن 
کوه های آلپ فرانسه گرفتار شده بود نجات یافت. 
به گزارش یاهو، این پسر در حال اسکی بازی بود 
کــه ناگهان بهمن ریزش کرد. بــا وجودی که این 
پســر تاش کرده با سرعت از کوه پایین بیاید اما 
زیــر بهمــن بــه دام افتاد. پــس از ریــزش بهمن 
امدادگران با استفاده از هلی کوپتر خود را به محل 
رســانده و پســر را زنده از برف بیرون کشیدند. به 
گفته امدادگران نجات این پسر 12 ساله معجزه 
بــوده اســت زیــرا شــانس زنــده مانــدن پــس از 

15 دقیقه زیر برف بسیار کم می شود.

یوز
ودن

گو



www. i ran-newspaper.com6963 سال بیست و چهارم  شماره 
تلفن گروه حوادث: 88761621 - 021 سه شنبه   11دی 1397

معرفی مقصران حادثه اتوبوس دانشگاه
گروه حوادث/  هیأت 7 نفره کارشناســان دادگســتری مقصران 
حادثه ســقوط اتوبوس واحــد علوم و  تحقیقات دانشــگا ه آزاد 
را معرفی کردند.روز گذشــته یک منبع آگاه به »ایران« گفت: با 
تحقیقات صورت گرفته از سوی هیأت 7 نفره کارشناسان تعیین شده برای بررسی 
علت حادثه اتوبوس مرگ در دانشگاه آزاد علوم تحقیقات مشخص شد که در این 
حادثه 40 درصد راننده، 40 درصد پیمانکار و 20 درصد دانشــگاه مقصر شــناخته 
شده اند. همچنین در تحقیقات صورت گرفته از سوی کارشناسان مشخص شد در 
قسمت زیر ماشین های سنگین، تانکرهای کوچکی قرار دارد که قسمتی از آن آب 
و قسمتی از آن هواست و یک فیلتر این آب و هوا را تفکیک می کند. باد داخل این 
تانکرهای کوچک باعث می شود تا خودروهای سنگین بتوانند ترمز بگیرند. اما در 
اتوبوس مرگ تانکر بدون فیلتر بوده و هیچ هوایی در این تانکر وجود نداشته تا هوا 
به ترمز برســد و به جای هوا، آب داخل این تانکر کوچک بوده اســت که تحقیقات 
دربــاره علــت این اتفــاق نیز ادامــه دارد. اتوبــوس زردرنگ حامل 35 دانشــجوی 
دانشــگاه علوم وتحقیقات ظهر سه شــنبه 4 دی در حالی که در جاده دانشــگاه به 
سمت پایین در حرکت بود ناگهان از مسیر منحرف و واژگون شد. در این حادثه 10 

نفر کشته و 25 نفر نیز مصدوم شدند.

دستگیری 64 سارق در یک شب
گروه حــوادث/ پلیس اســتان 
البــرز در عملیاتی ضربتی که 
طی 24 ساعت در شش شهر 
اســتان انجام شد 64 سارق را 

دستگیر کرد.
سردار عباسعلی محمدیان- 
اســتان  انتظامــی  فرمانــده 
البــرز- در ایــن بــاره گفت: به 
وعده هایــی کــه بــه مــردم در 
ســارقان  بــا  مبــارزه  راســتای 
عمــل  دادیــم،  مجرمــان  و 
ســاعت  کرده ایم.طــی2۴ 
بــه  نســبت  شــهر  شــش  در 

دستگیری سارقان و قاچاقچیان اقدام کردیم، که در این رابطه ۶۴ سارق دستگیر 
شــدند.در ایــن عملیات 30 دســتگاه خــودرو، تعدادی گوشــی همــراه، قطعات 
خــودرو و مــواد خوراکــی به ارزش ۵ میلیارد تومان کشــف شــد.وی بــا بیان اینکه 
بیشــتر ســرقت ها به صورت پول و طا بوده اســت، گفت: شناســایی حساب های 
مالی ســارقان و فروش اموال در دســتور کار پلیس قرار دارد تا اموال به صاحبان 
شان تحویل شــود.فرمانده انتظامی استان البرز همچنین از کشف ۵00 کیلوگرم 

تریاک و حشیش و دستگیری پنج قاچاقچی در این عملیات خبر داد.

اخبار

بــا ورود بــه خانــه آنهــا با جســد مرد میانســال 
درحالی مواجه شــدند که روســری دور گردنش 
بــود.  خوابیــده  پتویــی  روی  و  شــده  پیچیــده 
نخستین بررسی ها حکایت از خودکشی داشت. 
همســرش نیــز در تحقیقــات گفت: شــب قبل 
همســرم در حــال درس دادن به دختر کوچکم 
بــود که ناگهان عصبانی شــد و شــروع به ناســزا 
گویــی کــرد. به رفتــار او اعتراض کــردم و همین 
موضــوع باعث درگیــری لفظی بین ما شــد. او 
حتــی به من حمله کرد اما بــا پا درمیانی دختر 
بزرگــم دعــوا تمام شــد. بعــد از آن شــوهرم به 
اتاق خواب رفت و من هم شب در اتاق دخترم 
خوابیدم. صبح به اتاق خواب رفتم اما در اتاق 
قفــل بود. بــا کمک یک تکــه کاغــذ و یک میله 
فلــزی نــازک بــه ســختی کلیــد را از داخل قفل 
بیرون کشیدم و در را باز کردم اما به محض ورود 
با پیکر همسرم درحالی که روسری دور گردنش 
پیچیــده شــده بــود، مواجــه شــدم. بافاصلــه 
بــا اورژانــس تمــاس گرفتــم دقایقــی بعــد که 
امدادگران به خانه آمدند بعد از معاینه شوهرم 
مرگــش را تاییــد کردند.ســرهنگ کارآگاه علی 
ولیپور گودرزی، معاون مبارزه با جرایم جنایی 
پلیــس آگاهی تهــران بزرگ، با اعــام این خبر 
گفــت: باتوجه به نحوه مرگ و مشــکوک بودن 
خودکشــی، تحقیقات به دستور بازپرس شعبه 
سوم دادســرای امور جنایی تهران ادامه یافت. 
در ادامه کارآگاهان مدارکی بدســت آوردند که 

نشــان می داد این مرد 57 ساله به قتل رسیده 
اســت و قربانی جنایتی خانوادگی شــده است. 
بدین ترتیب به دســتور بازپرس جنایی همسر 
40 ســاله وی بازداشــت شــد. او کــه ابتــدا منکر 
جنایت بود زمانی که با مدارک مستند رو به رو 

شد به قتل همسرش اعتراف کرد.

گفت و گو با متهم
ë شب حادثه چه شد که دست به قتل زدی؟

من یک شــب او را نکشــتم سالهاســت که او را 
در ذهنم کشــته ام. 20 ســال است که زندگی ام 
نابــود شــده اســت. 20 ســال همســرم زندگــی 
بــرای من درســت کــرده کــه زنــدان از آن بهتر 
بود. اجــازه نمــی داد خانــواده ام را ببینم برای 
گرفتن هزار تومان باید التماسش می کردم. در 
جواب سام بچه هایم به آنها پرخاش می کرد 
و فحــش مــی داد. مرا کتک می زد تــا حدی که 
چندین بار به پای مرگ رسیدم. بارها تصمیم 
گرفتم خودکشی کنم و خودم را از زندانی که در 

آن بودم نجات دهم.
ë چرا طاق نگرفتی؟

بــه خاطــر دخترهایــم. می دانســتم کــه دادگاه 
حضانــت آنهــا را بــه همســرم می دهــد و مــن 
نمی توانستم بدون بچه هایم زندگی کنم. من 
یک آدم بی ســواد بودم و همسرم لیسانس این 
مملکت و ســرهنگ بــود، من یک پدر کشــاورز 
دارم کــه روزگارش را بــا دریافــت یارانه ماهیانه 

می گذراند. برادرهایم کارگر هستند و وضع مالی 
خوبی ندارند؛ در این شرایط نمی توانستم سربار 
آنها باشم. اگر من بمیرم مهم نیست من فقط 

می خواهم بچه هایم خوشبخت شوند.
ë با این اتفاق بچه هایت خوشبخت شدند؟  

حداقــل دیگر پدری نیســت که بــه آنها توهین 
کنــد. دختــر بزرگــم درس می خوانــد و دکتــر 

می شود و زندگی اش را نجات می دهد.
ë از شب جنایت بگو؟

همسرم داشــت با دختر کوچکم درس تمرین 
می کــرد کــه مثــل همیشــه بــه او توهیــن کــرد. 
اعتراض کردم که چرا این کار را می کند که باهم 
درگیر شــدیم. او به من حمله کــرد و من هم از 
خودم دفاع کردم. تا این که او به آشپزخانه رفت 
و چاقو برداشت. می خواست مرا بزند که موفق 
شــدم چاقو را از دســتش بینــدازم و او کــه از این 
درگیری خســته شــده بود خــودش را روی مبل 
انداخت. شــوهرم دارو بســیار مصرف می کرد و 
شــبی حدوداً 9 قرص اعصاب می خورد همین 
قرص هــا باعث شــده بود کــه حالش بد شــود. 
من که از دســت او بشــدت عصبانی شده بودم 
روســری ام را از روی مبــل برداشــتم و دور گردن 

همسرم بستم و او را خفه کردم.
ë بچه هایت در این مدت کجا بودند؟ 

زمانی که بــا چاقو مرا تهدید کــرد دختر بزرگم 
دختر کوچکم را به اتاق خودشان برد. در همین 
حین من روســری ام را برداشــتم و دور گردنش 
پیچیدم. او فریاد می زد و التماس می کرد که با 
پدرش کاری نداشــته باشم اما آنقدر عصبانی 
بــودم کــه بی اختیار روســری را فشــار مــی دادم 

رنگش که کبود شد دست کشیدم.
ë چه ساعتی این اتفاق افتاد؟ 

از ســاعت 10 دقیقه به 12 شــب دعوایمان شد 
و حــدود 2 نصــف شــب کار تمــام شــد. همان 
موقع به برادرم زنگ زدم و گفتم راحت شدم 

و بچه هایم را نجات دادم اما برادرم گوشــی را 
قطع کرد. نمی دانســتم با جسد چه کنم. برای 
همیــن تصمیــم گرفتــم با تمــام بی ســوادیم 
صحنه ســازی کنــم. پتویــی آوردم و جســد را از 
روی مبل به روی پتو انتقال دادم. خواستم پتو 
را بکشم اما سنگین شده بود و به دخترم گفتم 
کمکم کند. به او گفتم اگر کمکم نکند می روم 
زندان و آنها بدبخت می شــوند. دخترم نیز در 

نهایت اجبار و به زور با من همراهی کرد.
ë چرا جسد را به اتاق انتقال دادید؟ 

می خواســتم وانمــود کنم کــه خودکشــی کرده 
اســت. تمــام ســناریوی قفــل بــودن در اتــاق و 
ماجرای باز کردن در با آن ترفند دروغ بود. هیچ 
دری بسته نبود و تا ساعت 7 صبح بیدار ماندیم.

ë چه شد که به اورژانس زنگ زدید؟ 
صبــح به بــرادر دیگــرم زنــگ زدم و ماجــرا را 
گفتــم. برادرم گفت چون دارو می خورد شــاید 
هنوز زنده باشــد بــا اورژانس تمــاس بگیرم. با 
این که می دانستم مرده ولی بازهم به اورژانس 
زنــگ زدم. مأموران اورژانس هــم گفتند که او 

فوت کرده و پلیس آمد.
ë چرا حقیقت را نگفتی؟ 

با خودم گفتم مراسم تشییع شوهرم انجام شود 
بعــد خودم را معرفی می کنم. اما قبــل از آن از 
ســوی پلیس دســتگیر شــدم و من که راهی جز 

بیان حقیقت نمی دیدم به قتل اعتراف کردم.
ë با همسرتان چطور آشنا شدی؟  

پسر عمویم بود. البته او قباً ازدواج کرده بود و از 
همســر اولش هم یک دختر داشــت. چند سال 
قبل فهمیدم که همسر اولش را هم کتک می زده 
و حضانت دخترش را به همسر اولش داده است. 
بعد از طاق دیگر از همسر اول و دخترش خبری 
نداشــت. من نمی خواستم با او ازدواج کنم، فکر 
می کردم برای خواستگاری خواهر بزرگم آمده اند 

اما بااخره مجبور به ازدواج با او شدم.

گــروه حــوادث/ زن جــوان کــه از آزارهای همســرش به ســتوه آمده بــود او را مقابل چشــم 
فرزندانش به قتل رساند اما با صحنه ســازی قصد داشت مسیر تحقیقات پلیس را منحرف 
کند که لو رفت.به گزارش خبرنگار جنایی »ایران «،ساعت 7 صبح سه شنبه 4 دی مأموران 
کانتری 163 ولنجک در تماس با بازپرس کشــیک قتل پایتخت از مرگ مشــکوک مرد 57 
ســاله ای در خانه اش خبر دادند. باتوجه به حساسیت موضوع بازپرس سجاد منافی آذر به 

همراه تیم بررسی صحنه جرم راهی خانه مورد نظر شدند.

قتـل  جناب  سرهنگ  به دست همسر دوم



  »لیلــی اورنگــی«، ناظر گمــرکات آذربایجان شــرقی و 
مدیرکل گمرک تبریز گفت: در 9 ماه امسال یک میلیون 
و604 هــزار و 254 تــن کاا بــه ارزش یــک میلیــارد و 191 
میلیون و 877 هزار و 373 دار از گمرکات اســتان صادر شــد که نســبت به 
مدت مشــابه ســال گذشــته از لحاظ ارزش داری 33درصد افزایش نشــان 

می دهد.
  »وحیــد نمــازی«، رئیــس حــوزه هنــری خراســان شــمالی اظهار داشــت: 
جایــزه  شــد  موفــق  بجنــوردی  کارتونیســت  هنرمنــد  ناصــری«،  »عبــاس 
ســوم جشــنواره بین المللــی کارتون آلمــان را درمیــان هنرمندان 64 کشــور 

شرکت کننده کسب کند.
  »ســورنا ســتاری«، معاون علمی و فناوری رئیس  جمهوری و رئیس بنیاد 
ملــی نخبگان از روند پروژه ها و طرح های نوآورانــه و فناورانه مراکز علمی و 

شرکت های دانش بنیان استارت آپی در مشهد بازدید کرد.
  »منوچهرحبیبــی«، معــاون هماهنگــی اموراقتصــادی و توســعه منابــع 
اســتانداری قزوین خاطرنشــان کــرد: صادرات 9 ماهه امســال در اســتان در 

مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، 2۶ درصد افزایش داشته است.
  »مــرادی«، معــاون فنــی اداره کل منابــع طبیعــی و آبخیــزداری اســتان 
مرکزی گفت: تاکنون در 100 هکتار از اراضی منطقه »چپقلی« که منطقه ای 
کوهســتانی اســت، طرح جنگلکاری با هدف جلوگیری از ورود ذرات آاینده 

سوخت فسیلی صنایع به این منطقه اجرا شده است.
  به گفته »فیروز خدایی«، مدیرعامل شرکت گاز استان اردبیل مصرف گاز 
خانگی و صنعتی در این استان طی 9 ماه امسال نسبت به زمان مشابه سال 

قبل 8 درصد افزایش یافته است.
  »محمدجواد فدایی«، اســتاندار کرمان اظهارداشت: ساختمان مرکز ملی 
فرش در کرمان توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت و با کمک اداره کل 
میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشــگری، مرمت، تجهیز و به عنوان باغ 

موزه فرش فعال خواهد شد.
  »علــی مالمیــر«، مدیــرکل میــراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشــگری 
اســتان همدان یادآور شــد: اثر فرهنگی تاریخی عمارت جنانی )مسافرخانه 
آبادان( واقع در شهر همدان، پس از طی تشریفات قانونی ازم در فهرست 

آثار ملی ایران به ثبت رسید. 

ایمنی مدارس بندرگز زیر ذره بین دادستانی
گروه ایران زمین/   با هدف پیشگیری از وقوع حوادث ناگوار، 

ایمنی مدارس بندرگز زیر ذره بین دادستان قرار گرفت.
»محمــد طالبی چــاری«، دادســتان بندرگز اظهار داشــت: 
ســازمان نظام مهندســی بندرگز مکلف اســت ظــرف یک مــاه از همه مدارس 
ایــن شهرســتان بازدیــد و میــزان خطــرات احتمالی هر مدرســه را بــا جزئیات 
به دادســتانی ارائه کنند.  وی ادامه داد: مدرســه توحید این شهرســتان به گفته 
کارشناســان به دلیل فرســودگی باید در کوتاه ترین زمان ممکن تخلیه شــود. در 
این راســتا به مســئوان آموزش و پرورش برای تخلیه این مدرســه دستور داده 
شــده است. ســهل انگاری هایی که جان دانش آموزان را به خطر می اندازد قابل 

چشم پوشی نیست و با مدیران متخلف در این بخش برخورد می شود.

اجرای طرح »هر سرباز یک مهارت« در خوزستان
طرح »هر سرباز یک مهارت« با هدف مهارت آموزی سربازان و آماده شدن آنها 
برای یک شغل در اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خوزستان در حال اجراست.
به گــزارش خبرگــزاری صدا و ســیما، در ایــن طــرح ســربازان انــواع مهارت های 
آموزشــی مثل آشــنایی با سیســتم های حفاظتی، آرایشــگری، تعمیرات تلفن 
همــراه، بــرق کاری و جوشــکاری و حتی غواصی را فرا می گیرنــد.  اداره کل فنی 
و حرفه ای خوزســتان پس از اتمام دوره مهارتی و قبولی در آزمون، به ســربازان 

گواهینامه مهارتی اعطا می کند.

ساخت مدرسه مجهز در مسجدسلیمان

مســجد ســلیمان - خبرنگار »ایران«  یک مدرســه 9 کاســه در دو طبقه که به 
وســایل مدرن آموزشــی مجهز اســت، توســط خانواده شــهیدان»تقی زاده« در 
شهرســتان مسجدســلیمان خوزستان، ســاخته شــد. حاج »محمود تقی زاده« 
که تاکنون اقدام به ســاخت 3۶مدرســه به  نام برادران شــهید خود )محســن و 
مســعود( در مناطق کمتر توسعه یافته کشــور کرده، این بار در مسجدسلیمان 
ایــن عمــل خیــر را انجــام داد. این مدرســه عــاوه برکاس های درســی، دارای 
اتاق مطالعه، رایانه و ســالن اجتماعات نیز اســت. »اردوان قنبری«، سرپرست 
فرمانداری مسجدسلیمان در این باره گفت: متأسفانه تعداد۴۶مدرسه دراین 
شهرستان به دلیل فرسودگی و قدمت باای 70سال درحال فروریختن است که 
هیچگونه بودجه ای برای تعمیر و بازسازی آنها درنظرگرفته نشده است. وی از 
خیرین مدرسه ساز کشور خواست، آموزش وپرورش مسجدسلیمان را در تأمین 

فضای آموزشی مناسب و ایجاد امنیت تحصیلی دانش آموزان یاری کنند.

سیستان و بلوچستان کم بارش ترین استان کشور
گــروه ایــران زمین/    سیســتان و بلوچســتان در 3 ماهه گذشــته بــا میانگین 
بارش 4.9 میلیمتر، کمترین وضعیت بارش در بین استان های کشور را دارد.  
»محسن حیدری«، مدیرکل هواشناسی سیستان و بلوچستان اظهار داشت: 
بارش باران در این اســتان نســبت به میانگین بلند مدت در مدت مشــابه با 
کاهــش 78.9 درصدی مواجه شــده اســت. مدیرکل هواشناســی سیســتان و 
بلوچســتان بــا بیان اینکــه 100 درصد مســاحت اســتان تحت تأثیــر درجات 
مختلف خشکســالی اســت، افزود: پیش بینی می شــود در فصل زمستان نیز 
شــرایط بــارش در حد نرمال یا کمتــر از نرمال باشــد. وی این ناهنجاری های 
بارشــی را عاملی برای افزایش میانگین دمای هوای سیســتان و بلوچســتان 
عنــوان کــرد و گفت: پیش بینی می شــود دمای اســتان بــا این شــرایط یک تا 
2 درجه بیش از میانگین مدت مشــابه شــود. مدیرکل هواشناســی سیســتان 
و بلوچســتان با اشــاره بــه این وضعیت جوی اســتان گفت: رعایــت و اجرای 
برنامه هــای کنتــرل و مصرف بهینــه آب اهمیت زیادی دارد تــا در این زمینه 

دچار بحران نشویم.

ایجاد تونل توت فرنگی در کردستان
به منظور حفظ توت فرنگی از سرما و آفات، طرح ایجاد تونل در مزارع کردستان 

آغاز شد. 
به گزارش ایسنا، »محمد فرید سپری«، معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان 
جهاد کشــاورزی کردســتان گفت: با انجام این طرح سبزی و صیفی بخصوص 
توت فرنگی از سرمای دیررس بهاره محفوظ و میوه نورس و پیش رس به بازار 
می آید. با تولید محصول توت فرنگی در فصل پاییز )مهر و آبان( و فروش آن، 

بااترین سود نصیب کشاورز می شود.
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اخبـــار

»نکا چوب« تعطیل نیست، اما نیاز به حمایت دارد

اجرای زودهنگام طرح »تنفس جنگل«، 
از عوامــل اصلــی بــروز مشــکل در تهیه 
مواد اولیه در کارخانه نکاچوب میاندرود 
مازندران اســت و باید مسئوان مربوطه 
برای رفع آن تمهیدات ازم را بیندیشند.

بر اساس برنامه ششم توسعه کشور، 
طــرح تنفــس جنــگل  و توقــف هرگونــه 
بهره بــرداری از جنگل هــا اجرایــی شــده 
و بــه موجب آن، بهره بــرداری تجاری از 
جنــگل های شــمال و هرگونه برداشــت 
چوب توســط     شــرکت های چوب بری 
به مدت 10 ســال ممنوع است، تا در این 
بــازه زمانــی امکان خــود پاایــی جنگل 

فراهم شود.
ë  مناسب شــدن فضا برای قاچاقچیان

چوب
»محمد محمدپورعمران« مدیرکل 
صنعــت، معدن و تجــارت مازندران در 
گفت و گــو بــا »ایــران« در ایــن خصوص 
اظهــار داشــت: وزارت جهــاد کشــاورزی 
بــا اجــرای ایــن طــرح در ســال اول بــه 
جــای 4 ســال بعــد کــه در قانون ششــم 
توســعه نیــز بــه آن اشــاره شــده، باعث 
شــد، تا بهره  برداران متعهــد و واقعی، 
زودهنگام از جنگل ها خارج شوند و فضا 
برای قاچاقچیان چوب و برداشــت های 

غیرقانونی از جنگل ها فراهم شود.

وی با رد شــایعه در آستانه تعطیلی 
بودن کارخانه نکا چوب، اظهار داشــت: 
طی صحبتی که چند روز قبل با »فرزین 
فردوســی پور« مدیرعامل ایــن کارخانه 
داشــتم، وی ماجرای مطرح شده درباره 
تعطیلــی کارخانه را نادرســت دانســت 
و گفــت کــه این کارخانــه با 700نیــرو در 
حــال فعالیــت اســت کــه از ایــن تعداد 
هســتند.  آقــا  مابقــی  و  15نفرخانــم 
همچنین در دهه های گذشــته نیروهای 

این کارخانه  تا 4 هزار نفر نیز می رسید.
مدیــرکل صنعت، معــدن و تجارت 
مازنــدران افزود: مســئوان این کارخانه 
برای توســعه بــا ســرمایه گذاران داخلی 
و خارجــی در حــال مذاکــره هســتند، تــا 
ظرفیت بخش هــای مختلف کارخانه را 

توسعه دهند.
وی بزرگ تریــن مشــکل پیــش روی 
این کارخانه را مواد اولیه دانســت که آن 
هــم مربوط به اجرایی شــدن زودهنگام 
طــرح تنفس جنــگل بوده که بر اســاس 
مصوبه مجلس و نمایندگان خانه ملت 
قرار بود این طرح در سال چهارم اجرایی 
شود، اما با دستور وزیر جهاد کشاورزی در 
همان ســال اول اجرایی شــد و مشکات 
عدیــده ای را برای ایــن کارخانه به وجود 

آورد.
محمدپورعمران با اشاره به اینکه این 
کارخانه بیش از 40 سال سابقه فعالیت 
دارد و تاکنــون کمــک دولتــی دریافــت 

نکــرده، افــزود: دربــاره موضــوع مزایده 
کارخانه شــرکت چوب و کاغذ هم تاریخ 
مزایده تمام شده، اما هنوز سرنوشت آن 
مشخص نشــده و معلوم نیســت که به 
چه کســی ســهام بانک عامل قرار است 
واگذار شود. اما قطعاً هر فردی که برنده 
مزایده باشــد اهلیت  سنجی خواهد شد 
تا تجربه واگذاری های گذشته که اتفاقات 
تلخــی را بــرای کارگــران رقــم زده تکرار 

نشود.
ایــن مزایــده  کــرد:  وی خاطرنشــان 
در راســتای سیاســت های دولــت درباره 

واگذاری کارخانه ها به بخش خصوصی 
انجام می شود.

ë  مذاکره با ســرمایه گذاران برای توسعه
کارخانه

درهمیــن حال، مدیرعامــل کارخانه 
نکاچــوب میانــدرود نیــز در گفت و گــو با 
»ایران« با اشــاره به اینکه در حال حاضر 
جنــگل،  حفاظــت  طــرح  در  نفــر   500
جاده  ســازی، راهــداری، احیای جنگل و 
کاشــت نهــال در نهالســتان ها و  200نفر 
دیگــر هم در فعالیت هــای بهره برداری 
افــزود:  دارنــد،  اشــتغال  کارخانــه  ایــن 

درست است که این کارخانه چالش های 
معنــای  بــه  امــا  دارد،  را  خــود  خــاص 
تعطیلی آن نیست و در تاش هستیم تا 

به مرور از مشکات عبور کنیم.
وی بــا تأکیــد بــر اینکه مســئوان این 
کارخانه در حال مذاکره با سرمایه گذاران 
تــرک و ایرانــی بــرای راه انــدازی واحــد 
نئوپان نکا چوب هستند، گفت: هم اکنون 
2 واحــد از 6 واحــد ایــن کارخانــه فعــال 
اســت و دیگر واحدهــا هم بــا راه اندازی 
واحد نئوپان به مرور در چرخه تولید قرار 

خواهند گرفت.

مدیرعامل کارخانه نکاچوب با اشاره 
به اینکــه یکهزار و 100 کیلومتــر جاده در 
مســیرهای جنگلی توســط این کارخانه 
ســاخته شــده که به یکدیگرمرتبط بوده 
و مزایــای فراوانی را بــرای مردم منطقه 
فراهــم کــرده، افــزود:180 هــزار هکتــار 
ایــن  حفاظــت  تحــت  شــمال  جنــگل 
کارخانه اســت، اما در حــال حاضرهیچ 
برداشــتی از ســوی نــکا چــوب در آنجــا 
انجام نمی شــود و مــواد اولیــه آن هم از 
بــازار آزاد تهیــه می شــود کــه مقــرون به 

صرفه نیست.
فردوســی پور تصریــح کرد: از اســفند 
ماه سال 9۶ که تمامی مجوزهای مربوط 
به خــروج درختان شکســته و افتــاده به 
یکبــاره بــه حالــت تعلیــق درآمــد، این 
کارخانه با مشــکل اساســی تأمیــن مواد 
اولیه مواجه شد که این امر موجب خارج 
شدن دستگاه ها از خط تولید و طبیعتاً از 
آن زمان روند فرســوده شدن دستگاه ها 

هم آغاز شد.
وی یادآور شــد: بر اساس بند 6 طرح 
تنفــس جنــگل، منابــع طبیعــی مجــاز 
اســت که درختان شکســته و افتاده را به 
شــرکت های بهره بردار چــون نکا چوب 
واگذار کند، امــا تاکنون این طرح اجرایی 
نشــده و ســازمان جنگل هــا هــم در این 
خصــوص بــا وجــود دســتور وزیــر جهاد 
کشــاورزی، بــه ایــن مهــم عمــل نکرده 

است.

اکثر دشــت های فارس به لحاظ پدیده 
فرونشست در حالت بحرانی قرار دارد.
به گزارش ایســنا،  »طهمورث یوسفی«، 
و  شناســی  زمیــن  ســازمان   مدیــرکل 
بــا  کشــور  جنــوب  معدنــی  اکتشــافات 
شــده  انجــام  بررســی های  بــه  اســتناد 
تأکید کرد: براســاس آخرین مطالعات 
اســتان  ایــن  در  دشــت هایی   96 ســال 
ماننــد کوار، زرقان، مرودشــت، داراب و 
فسا دچار فرونشســت بحرانی شده اند 

کــه برخــی از ایــن نقــاط 6 تــا 9 ســانت 
فرونشست داشته اند.

وی بــا بیــان اینکــه از شــمال تــا جنوب 
فارس دشــت های بحرانی وجود دارد، 
افــزود: حداکثــر فرونشســت دشــت ها 
در فــارس طبــق ایــن مطالعــه مربوط 
بــه محــدوده شهرســتان قیــر و کارزین 
اســت.  بــوده  بــه عمــق 15 ســانتیمتر 
فرونشســت 4 میلیمتری زمین در سال 
به لحاظ جغرافیایی امری عادی است 

اما بیش از این میزان وارد نقاط بحرانی 
می شــود. یوســفی مدیریــت منابع آبی 
را مهم تریــن راهــکاری عنــوان کــرد که 
دشــت ها  شــدن  بحرانــی  از  می تــوان 
به دلیل فرونشســت جلوگیری کرد. وی 
عوامل طبیعی غیرانسانی مانند تغییر 
اقلیم، شــرایط ناپایدار زمین و گســل را 
از دیگــر عواملی برشــمرد کــه در ایجاد 
فرونشست تأثیرگذارند اما سهم اندکی 

در بروز این پدیده دارند.

شناســی  زمیــن  ســازمان  مدیــرکل 
واکتشــافات معدنــی جنــوب کشــور بــا 
تأکیــد بــر اینکــه پایــش دشــت ها برای 
شناســایی نقاط پرخطر مســتمر انجام 
می شــود، عنوان کــرد: پایش کل فارس 
در پدیده فرونشســت بــه هزینه زیادی 
نیــاز دارد کــه از عهــده این ســازمان به 
تنهایی خارج است اما در عین حال این 
ســازمان خود بــه طور مــوردی به رصد 
نقاط بحرانی در طول ســال می پردازد. 

یوسفی همچنین درخصوص وضعیت 
تخت جمشــید که طی سال های گذشته 
بــروز فرونشســت در ایــن بنــای تاریخی 
مطــرح شــده نیز گفــت: وقتــی صحبت 
از نشســت در این بناها می شــود منظور 
جریــان آبرفتــی آن هاســت در حالی که 
ســازه های  روی  جمشــید  تخــت  بنــای 
اســت  ممکــن  و  گرفتــه  قــرار  آهکــی 
دچــار برخــی از پدیده هــای حاصــل از 

فرونشست مانند فروچاله شود.

احتمال فرو نشست زمین در تخت جمشید وجود دارد
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مدیرکل صنعت، معدن و تجارت مازندران: اجرای زودهنگام طرح »تنفس جنگل« به زیان بهره برداران واقعی تمام شد

سید مسلم یگانه
خبرنگار 

2 اثر تاریخی بهبهان جانی تازه می گیرد
عملیات مقاوم ســازی، بهســازی و مرمت 2 اثــر تاریخی »خانه 

اخوان« و »بقعه بشیرنذیر« بهبهان خوزستان آغاز شده است.
به گزارش ایسنا، »کبری ابوعلی«، رئیس اداره میراث فرهنگی، 
صنایــع دســتی و گردشــگری بهبهان با اعــام این خبــر اظهار 
داشت: یکی از بناهایی که مرمت آن را آغاز کرده ایم، بقعه تاریخی بشیرنذیر است 
که در دوره صفویان بنا شده و در سال های گذشته به دایل مختلف مورد بی مهری 
قــرار گرفته بود. مرمت این بنــای تاریخی با تخصیص اعتباری به مبلغ 53 میلیون 
تومان از سوی اداره کل میراث فرهنگی استان و مدیریت میراث فرهنگی بهبهان در 

حال انجام است و به زودی برای بازدید عاقه مندان بازگشایی خواهد شد.
 ابوعلــی خاطرنشــان کرد: یکی دیگــر از بناها، خانه اخوان اســت که از شــاهکارهای 
معمــاری دوره قاجار به حســاب می آید. این بنــا نیز از ســوی اداره میراث فرهنگی، 
صنایع دســتی و گردشــگری بهبهــان و با تخصیــص اعتباری در حــدود 77 میلیون 

تومان مرمت و بازسازی می شود.

تولید »کلوئید نانومیله های طا« با کاربری پزشکی در اراک
»کلوئید نانومیله های عامل دار شده طا« با کاربری پزشکی نخستین بار در کشور و 

منطقه خاورمیانه با حمایت پارک علم و فناوری استان مرکزی تولید شد.
»علیرضــا صابت«، عضو پــارک علم و فناوری اســتان مرکــزی در گفت و گو با ایرنا 
افــزود: شــرکت دانــش بنیان پارک علــم و فناوری اســتان مرکزی در راســتای انجام 
تحقیقات کاربردی، موفق به دستیابی دانش فنی تهیه محلول های کلوئیدی حاوی 
نانومیله های طای عامل دار شده زیست سازگار و پایدار در محیط آبی و واسطه های 
بیولوژیکــی شــده اســت. وی ادامــه داد: ایــن محصــول دانــش بنیــان دارای کاربری 
متنوعی بویژه در فرآیند درمان سرطان و همچنین در انتقال داروست. این محصول 
در بسته های یک تا 10 میلی لیتری با کمتر از یک سوم قیمت نمونه خارجی و کیفیت 

مشابه در اختیار مصرف کنندگان قرار می گیرد.

رو ی خط 
خـــــــبر

صید ماهی در دریای خزر، از اواسط مهرماه شروع شده و تا اواسط فروردین 
ماه هم ادامه پیدا می کند
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فرش یادبود جام ملت های آسیا توسط »حسین کاظمی حامد« هنرمند تبریزی طراحی شد 

غار زیبای »کهک« در استان مرکزی و در ۸۶ کیلومتری جنوب شهر قم

گزارش 
مـــصور

درختان منطقه حفاظت شده ارسباران 
به عنوان یکی از چشم اندازهای طبیعی 
و گردشگری آذربایجان شرقی در شمال 
غــرب کشــور، ایــن روزهــا مــورد طمــع 

سودجویان قرار گرفته است.
بــه گــزارش ایرنــا، در روزهــای اخیــر 
انتشار فیلم و عکس هایی از کامیون های 
حامــل درختان قطع شــده منســوب به 
جنگل های ارسباران در رسانه ها و فضای 
مجــازی، حساســیت ها را برانگیخــت و 
مســئوان مرتبــط را وادار بــه بررســی و 
پیگیــری این موضــوع و پاســخگویی به 

افکارعمومی کرد.
»محمدرضا پورمحمدی«، استاندار 
آذربایجــان شــرقی در ایــن بــاره گفــت: 
افزایــش  در هفته هــای اخیــر به دلیــل 
چشــمگیر قیمــت چــوب و ممنوعیت 
قطــع درختــان در شــمال کشــور برخی 
افراد نســبت به قطع درختان غیرمثمر 

در اراضی شــخصی خود اقدام کرده اند 
و ایــن موضــوع منحصر بــه آذربایجان 
شرقی و منطقه ارســباران نیست. هیچ 
اداره و نهــاد دولتــی حــق صــدور مجوز 
بــرای قطع درختــان جنگلی را نــدارد و 
تاکنون نیز در این اســتان چنین مجوزی 
صــادر نشــده و اجازه هیــچ تعرضی به 
داده  ارســباران  جنگل هــای  محــدوده 

نمی شود.
استاندار آذربایجان شرقی یادآورشد: 
بخشــی از درختانــی کــه در هفته هــای 
اخیر در منطقه ارسباران قطع شده اند، 
مخــزن  در  واقــع  اراضــی  بــه  مربــوط 
ســد خداآفریــن هســتند و شــرکت آب 
منطقــه ای اســتان به دلیــل اینکــه ایــن 
اراضــی بعــد از آبگیری ســد بــه زیر آب 
خواهــد رفت مجوز قطع این درختان را 

صادر کرده است.
پورمحمــدی با بیــان اینکــه نظارت 

منطقــه  جنگلــی  محــدوده  بــر  کافــی 
ارســباران انجــام می شــود، ادامــه داد: 
هم اکنــون آیین نامه ای برای مشــخص 
کــردن چارچــوب بهره  بــرداری از چوب 
درختان در زمین های شخصی و اراضی 
غیرجنگلــی از ســوی ادارات ذیربــط در 

حال تدوین است.

جهــاد  مدیــرکل  فتحــی«،  »اکبــر 
کشــاورزی آذربایجان شــرقی نیز در پی 
بــرای  عمومــی  حساســیت های  بــروز 
قطع درختان منطقه ارسباران با صدور 
درخــت  هرگونــه  قطــع  بخشــنامه ای، 
و  مثمــر  از  اعــم  باغــی  وچــوب آات 
غیرمثمر در منطقه ارســباران را ممنوع 

اعــام کــرد و گفــت: قطــع درختــان در 
بــرای  اشــخاص  مســتثنیات  و  باغ هــا 
اصــاح و احیا قانونی بوده و در راســتای 
آن طرحــی به نــام زراعــت چــوب نیــز 
وجــود دارد که مورد تأیید ســازمان های 
مربوطــه اســت. فتحی با بیــان اینکه در 
این روند احتمال قطع درختان جنگلی 
از ســوی برخــی افراد ســودجو نیز وجود 
دارد، افــزود: بــرای حفاظــت از درختان 
و جنگل هــا بزودی دســتورالعمل قطع 
درختــان مثمــر، غیرمثمــر، جنگلــی و 
غیرجنگلــی به صــورت شــفاف تهیــه و 
بــه ادارات شهرســتان های اســتان اباغ 
می شــود. تاکنون شرایطی مانند امسال 
درخصــوص قطــع درختــان منطقه به 
وجود نیامده بود و این اتفاق موجب شد 
تا شــائبه قطع درختان جنگلی منطقه 

ارسباران به وجود بیاید.
»موســی خلیل اللهــی«، دادســتان 

عمومی و انقاب تبریز نیز با بیان اینکه 
حمــل هرگونــه چــوب، الــوار و درخــت 
بــه خــارج از آذربایجان شــرقی ممنوع 
اســت، گفت: قانون منــع تغییر کاربری 
اراضی زراعــی و باغی برای ممانعت از 
قطع درختان باغ ها نافذ اســت و یکی از 
مصادیق این قانون، قلع و قمع درختان 

منطقه ارسباران است.
خلیــل اللهی با تأکید بــر اینکه هیچ 
کــس حق ندارد حتــی درختان باغ های 
ملک شــخصی خود را قلــع و قمع کند، 
افزود: به پلیس راه اســتان دســتور داده 
شــده تا از خــروج هرگونه چــوب، الوار و 
درخت به هر نحوی از اســتان ممانعت 
و خودروهای حامل درختان قطع شده 
را توقیــف کند.هر فرد و شــخصی در هر 
مقامی اگر از دستور قضایی در این زمینه 
ســرپیچی کنــد بــا آن برخــورد قضایــی 

خواهد شد.

یرنا
س: ا
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 گمانه زنی های رسانه ای برای استعفای وزیر بهداشت
مشاور وزیر بهداشت: »استعفا« تنها از جانب دولت منطقی است و مباحث مطرح شده، استنباط رسانه ای است

چنــد روزی اســت کــه موضــوع اســتعفای وزیــر 
بهداشت در اعتراض به اعتبار تخصیص یافته به 
بخش بهداشت کشور در سال 98، از سوی برخی 
مسئولین مطرح و گاهی تکذیب می شود. اما روز 
گذشته موضوع استعفای وزیر بهداشت درحالی 
جــدی شــد کــه برخــی از معاونیــن وزارتخانــه از 
خداحافظــی وزیــر در شــورای معاونــان وزارت 
بهداشــت خبر دادند و برخــی دیگر از گزینه های 
احتمالــی بــرای تصــدی پســت سرپرســتی ایــن 
وزارتخانــه گفتند. دکتــر عباس زارع نژاد، مشــاور 
وزیر بهداشــت درواکنش به حواشی مطرح شده 
دربــاره اســتعفا و خداحافظــی دکتــر قاضی زاده 
هاشمی موضع دیگری گرفته و می گوید: هرگونه 
اظهار نظر در خصوص »اســتعفا« تنها از جانب 
دولت منطقی است و مباحث مطرح شده مبنی 

بر خداحافظی وزیر، استنباط رسانه ای است.
وی همچنین از برنامه بازدید وزیر بهداشــت 
بعد از پایان جلســه شــورای معاونیــن خبر داده 
می افزاید: پس از پایان جلســه شــورای معاونین 

وزیر بهداشت دو برنامه بازدید نیز داشت.
با این اوصاف در شرایطی که متخصصان حوزه 
بهداشت از وابستگی پروژه های بهداشت و درمانی 
کشور به بودجه دولتی می گویند و ترمیم وضعیت 
درمان و دارو در ســال آینده و شــرایط تحریم را به 
کمک های دولتی وابسته می دانند، علی نوبخت، 
عضــو کمیســیون بهداشــت و درمــان مجلس در 
گفت وگــو بــا فــارس، در واکنش به اســتعفای وزیر 

بهداشــت بــه خاطــر کمبــود بودجه طــرح تحول 
ســامت تأکید می کند:  از لحاظ کارشناسی بودجه 
وزارت بهداشــت مناسب تعیین شده و هیچ گونه 
کمبــودی د ر ایــن زمینه احســاس نمی شــو د. این 
بودجه نســبت به ســال گذشــته حداقل ۱۰ درصد 
افزایش پیدا کر د ه است. وزارت بهداشت د ر زمینه 
مصرف بودجه، قانون ر ا رعایت نمی کند و مسأله 

استعفای وزیر نیز فرار روبه جلو است.
از ســوی دیگر اما، حسینعلی شهریاری رئیس 
کمیســیون بهداشــت و درمــان مجلــس، حــوزه 
ســامت را یکی از حســاس ترین مواضــع می داند 
و در گفت وگو با »ایران« می گوید: به نظر می رســد 
ســازمان برنامه و بودجه زاویه ای در مورد سامت 
مــردم پیــدا کــرده اســت،  البتــه مــن هــم در بــاره 
اســتعفای وزیر بهداشــت شــایعاتی شــنیدم و در 
خصوص اســتعفای ایشان باید ســخنگوی دولت 
اظهار نظر کند. در چنین شــرایطی اخبار رسیده از 
مجلس از تاش اعضای کمیسیون بهداشت برای 
حل این مشکل و بازگرداندن وزیر بر منصب وزارت 
بهداشت حکایت دارد تا جایی که جلسه روز جاری 
ایــن کمیســیون به بررســی دایــل اســتعفای وزیر 
بهداشت اختصاص یافته است. به گزارش ایسنا، 
محسن علیجانی عضو دیگر کمیسیون بهداشت و 
درمان مجلس شورای اسامی می گوید: در صورت 
نیاز از قاضی زاده هاشــمی وزیر بهداشت نیز برای 
حضور در این جلســه دعوت به عمل خواهد آمد، 
چــون می خواهیــم وزیر بــرای ادامه کار بــه وزارت 

بهداشــت برگردند. این نماینده مجلس در ادامه 
می گویــد: البته بررســی های ما نشــان می دهد که 
ســازمان برنامــه و بودجــه، بودجــه خوبــی را برای 
حــوزه ســامت اختصاص داده اســت کمــا این که 
معتقدیم مشــکات این حوزه تنها با بودجه حل 
نمی شود و باید تغییرات اساسی تر در طرح تحول 
لحاظ شــود به خصــوص در اجــرای ایــن طرح به 

برنامه های توسعه توجه ویژه ای صورت گیرد.
مژگان خانلو، ســخنگوی ســتاد بودجه نیز در 
اظهــار نظری دیگــر از ۳.۲ برابر شــدن اعتبارات 
بخش سامت و بهداشت در دولت های یازدهم 

و دوازدهــم می گوید و تأکید می کند: در ســال 9۲ 
کل اعتبار بخش ســامت و بهداشــت بالغ بر ۲۳ 
هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بود که برای سال 98 به 

۷۵ هزار و 9۰۰ میلیارد تومان رسیده است.
وی می افزاید: وزارت بهداشت به تنهایی ۳۵ 
هــزار و 9۰۰ میلیــارد تومــان درآمــد اختصاصــی 
دارد. البتــه ایــن وزارتخانه ۴ هــزار و 9۰۰ میلیارد 

تومان نیز از هدفمندی یارانه ها می گیرد.
خانلو، با اشاره به این که اعتبار بخش سامت 
در سال 98 حدود ۶۳.۴ هزار میلیارد تومان است 
می گویــد: ۳.۵ میلیــارد دار از ارز ۴۲۰۰ تومانــی 

مختص کااهای اساســی در ســال آینــده، به دارو 
و تجهیزات پزشــکی اختصاص می یابد. بر کســی 
پوشیده نیست که وزارت بهداشت به عنوان یکی از 
مهم ترین نهادهای کشور با جان و سامت مردم 
ارتباطی مســتقیم دارد، از این رو هرتصمیمی که 
در رابطــه بــا بودجــه و اداره ایــن وزارتخانه گرفته 
شود بر زندگی بیماران و خانواده آنها تأثیر خواهد 
گذاشــت، به گونه ای که مهدی شــادنوش، رئیس 
مرکز مدیریت پیونــد و درمان بیماری های وزارت 
بهداشــت کاهــش اعتبــارات مربــوط بــه بیماران 
خــاص در بودجــه ســال 98 را یــک زنــگ خطــر 
می داند چرا که به اعتقاد او هزینه ها افزایش یافته 

و مشکات ارزی در کشور وجود دارد.
وی در گفت و گــو بــا ایســنا تصریــح می کنــد: 
در وضعیتــی کــه تأمیــن تجهیــزات و ملزومــات 
مصرفــی بیمــاران خــاص وابســته بــه ارز اســت 
و همچنیــن بــرای تأمیــن داروهایشــان هــم بــه 
اعتبارات کافی نیاز داریم متأسفانه امسال اعتبار 
مربــوط به ردیــف بودجــه ای بیمــاران خاص در 
ایحــه بودجــه دولــت کاهش پیــدا کرده اســت؛ 
به طوریکه در ســال ۱۳9۶ میــزان بودجه بیماران 
خاص ۲۳۴ میلیارد تومان بود،  اما در سال ۱۳9۷ 
ایــن اعتبار بــه ۲۱۶ میلیارد تومان رســید و اکنون 
در ایحــه بودجــه دولــت بــرای ســال آینــده این 
ردیف بــه ۱۵۰ میلیــارد تومان کاهــش پیدا کرده 
اســت. یعنی بیــش از 8۰ میلیــارد تومان کاهش 

در اعتبارات مربوط به بیماران خاص شاهدیم.
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معاون امور مشــارکت های ســازمان بهزیستی 
از فعالیــت برخــی مؤسســات خیریــه در امــور 
پولشــویی خبــر داد و البتــه از ایــران خــودرو و 
ســایپا به خاطر بی توجهی به خانــواده هزاران 
نفری که ســاانه در تصادفات رانندگی کشته و 

معلول می شوند، انتقاد کرد. 
به گــزارش ایرنــا، محمدعلی کــوزه گر قائم 
مقام مشــارکت های مردمی سازمان بهزیستی 
کشــور گفت: ما در نیکوکاری ســابقه ای طوانی 
داریــم. گفتــار نیــک، پندارنیــک و کــردار نیــک 

بیانگــر امر خیر بوده و دین بــزرگ ما هم آمده 
و ایــن را گســترس داده اســت. بگذاریــد نهــاد 
دولتــی کار خودش را بکند و شــما نیز به عنوان 
مؤسســات خیریه کار خودتــان را انجام بدهید. 
هر روز دســتتان را به ســمت دولت دراز نکنید. 
مگــر قرار نبــود یار دولــت باشــید؟ او در بخش 
دیگــری از صحبت هایش با خطــاب قرار دادن 
ســازمان های مــردم نهــاد و نهادهــای خیریــه 
افزود: مگر کار خیر پذیرفتن بخشی از مسئولیت 
اجتماعــی نیســت؟ اما کدام مؤسســات خیریه 

ایــن موضــوع را کــه ســاانه ۲۰ هــزار کشــته از 
تصادفات رانندگی می دهیــم مطالبه عمومی 
خود قرار داده اند؟ ایران خودرو و سایپا ۲۰ هزار 
کشته تحویل می دهند و نتیجه آن خانواده هایی 
بی سرپرســت و فرزنــدان بدون پدر اســت. کجا 
دیده شــده ایــران خودرو و ســایپا مرکــزی برای 
معلــوان یا یتیــم خانه احداث کرده اســت؟ با 
توجه به این که ســالی 8۰هزار نفر آســیب دیده 

و مجروحان تصادفات هستند. 
قائم مقام مشــارکت های مردمی ســازمان 

بهزیستی کشــور گفت: مؤسســات باید در اتاق 
شیشــه ای باشــند. برخــی مؤسســات خیریه که 
بزرگ می شوند مؤسسات کوچک را می بلعند. 
در حالی که ما می خواهیم کار خیر در فضاهای 

کوچک نیز انجام شود. 
کــوزه گر ادامــه داد: بهزیســتی 95 درصد از 
کارهــا و وظایفــش را واگذار کرده و هیچ گوشــه 
دولت به این صورت واســپاری نداشــته اســت. 
وی تأکیــد کرد: بعضی مؤسســات، مؤسســات 
پولشــویی شــده اند. رانت، پولشــویی و وابســته 

شــدن بــه قدرت پاشــنه آشــیل این مؤسســات 
اســت. کــوزه گر خاطرنشــان کرد: وزارت کشــور 
ایحه ای داده است که در جریان آن مؤسسات 
خیریــه مجوزشــان را از آنهــا بگیرنــد. ایــن در 
حالی اســت که ما در تــاش برای ملغی کردن 
این ایحه هســتیم. نمی شود هم نهاد سیاسی 
از اینجــا مجــوز بگیرد و هم کســی کــه قصد کار 
خیر دارد از وزارت کشــور مجوز بگیرد. بگذارید 
نهادهایی مثل بهزیســتی و اوقاف و...این کار را 

برعهده بگیرند.

معاون بهزیستی: برخی خیریه ها مؤسسه پولشویی شده اند

ــر
مهـ

س: 
عک

افزایش تعداد پایگاه های اورژانس هوایی
مهر 1396  وعده: 

دکتــر پیرحســین کولیونــد، رئیــس مرکــز مدیریــت حــوادث و 
فوریت های پزشکی کشور مهرماه سال گذشته از توسعه اورژانس 
هوایی خبر داد و گفت: در حال حاضر ۳۳ پایگاه اورژانس هوایی 
در کشــور فعال اســت و ظرف یک ماه آینده، ســه پایــگاه هوایی 
اورژانس در ایرانشهر، سمنان و گرگان راه اندازی می شود و تاش 
ما این اســت که تعــداد این پایگاه هــا را به ۴۴ پایگاه برســانیم و 

پوشش اورژانس هوایی در کشور را تکمیل کنیم.
اورژانــس هوایــی به عنــوان یکی از بســته های مطرح شــده 
در طــرح تحــول نظام ســامت، نقــش مهمــی در افزایش 
سرعت ارائه کمک های اولیه پزشکی و همچنین کاهش مرگ و میر ناشی از 
مخاطرات و حوادث جاده ای در مناطق روســتایی، نقاط دورافتاده و مناطق 
ســخت گذر داشــته است. از این رو گسترش این خدمت با توجه به وضعیت 
مصدومین در جاده ها و برخی از روســتاهای کشــور موجب شــده دسترســی 
مردم به خدمات پزشکی و درمانی بیشتر شود و آمار مرگ و میر کاهش یابد.
دکتر محمد ســرور رئیس اورژانس هوایی کشــور درباره عملی 
شدن وعده دکتر کولیوند و افزایش تعداد پایگاه های اورژانس 
هوایــی بــه خبرنگار »ایــران« می گوید: درحــال حاضر با تاش های انجام شــده، 
بــر اســاس اولویت بندی های موجــود ۷ پایــگاه اورژانس هوایی جدید در کشــور، 
راه اندازی شــده اســت. با اضافه شدن این پایگاه ها در برخی استان ها و شهرهای 
کشــور مانند گناباد، شــهرکرد، ســمنان، گلســتان، میانــه، نیشــابور و اراک تعداد 
پایگاه هــای موجــود در حــال حاضر بــه 4۰ پایــگاه اورژانس هوایی فعال رســیده 
است. البته با تاش های انجام شده تا چند روز آینده پایگاه دوم اورژانس هوایی 
تهران افتتاح خواهد شد و تعداد پایگاه های فعال به 4۱ پایگاه خواهد رسید. تمام 
تاشمان این است  با انجام پروازهای ایمن و با کیفیت بتوانیم به مردم کشورمان 
بخصــوص افــرادی کــه در مناطــق محــروم و صعب العبــور زندگــی می کننــد و 
دسترسی کافی و مناسب به خدمات بهداشتی و درمانی ندارند به نحوی مطلوب 
خدمات تخصصــی ارائه دهیم. خوشــبختانه با تمهیدات انجام شــده اورژانس 
هوایی توانسته در ارائه خدمات ویژه و بموقع در کاهش تلفات تصادفات جاده ای 

و همچنین حفظ جان زنان باردار و نوزاد آنها نقش بسیار مؤثری را ایفا کند.

پیــــــگیری:

نتیـــــجـــه: 

سررسید

 واریز 2 بسته حمایتی دیگر تا پایان سال 
به حساب مستمری بگیران تأمین اجتماعی

بســته حمایتی بازنشستگان تأمین اجتماعی به حسابشان واریز شد. به گزارش 
ایســنا، دو میلیــون و ۶۰۰ هــزار بازنشســته و مســتمری بگیــر تحت پوشــش این 
ســازمان که حقوق زیر ۳ میلیون تومانی می گیرند مشــمول دریافت بســته های 
حمایتی نقدی به ارزش ۲۰۰ هزار تومان هســتند. طبق گفته محمدحســن زدا، 
سرپرســت ســازمان تأمین اجتماعی، دریافت کنندگان بسته حمایتی سه گروه 
شــامل بازنشســتگان، از کارافتادگان و بازماندگان هســتند که عملیات واریز این 
مبالــغ بــرای آنهــا دیــروز به پایان رســید. وی افــزود: ســعی داریم تا پایان ســال 
۲ مرحله دیگر این بســته را به حســاب مســتمری بگیران واریز کنیم. به گفته وی 
بازنشســتگان و مستمری بگیران ســازمان تأمین اجتماعی می توانند در صورت 

عدم واریز این وجه به حسابشان، با شماره ۱۴۲۰ تماس گرفته و پیگیری کنند.
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کبری نظریدورنـــما
خبرنگار

شانگهای دیلی )چین(:

ایــن روزنامه تیتــر اول آخرین شــماره 
خــود در ســال 2018 را بــه روابط چین 
– امریــکا اختصــاص داد و با اشــاره به 
توافــق آرژانتین، نوشــت: روابط چین 
– امریــکا در یــک نقطه عطــف جدید 

است.

وال استریت ژورنال )امریکا(:

 ایــن روزنامــه در آخریــن شــماره اش در 
سال 2018 با عکس اول خود به استقبال 
ســال نــو میادی رفتــه اما تیتــر اول را به 
چگونگــی خــروج نظامیــان امریکایــی از 

سوریه اختصاص داد.

دیلی استار )لبنان(:

 تیتر اول آخرین شــماره ایــن روزنامه 
لبنانــی در ســال 2018 به وعده ســعد 
حریری، نخســت وزیر لبنــان به مردم 
کشــورش مبنی بر اینکه در اوایل سال 
2019 دولت جدید را تشکیل می دهد، 

اختصاص یافت.

 سال بیست و چهارم  شماره 6963
 سه شنبه   11 دی 1397

ارشــد  ســناتور  گراهــام  لیندســی 
جمهوری خــواه روز یکشــنبه به ماقات 
دونالــد ترامپ رئیس جمهــوری امریکا 
رفــت تــا ضمــن صــرف ناهــار، دربــاره 
خــروج نیروهــای امریکایــی از ســوریه و 
تعطیلی طوانی دولــت، دو اقدامی که 
او اخیــراً انجــام داده و موجــب نگرانــی 
گراهــام و ســایر سیاســتمداران امریــکا 

شده، صحبت کنند.
به گــزارش نیویورک تایمز، لیندســی 
پایــان  از  پــس  بافاصلــه  گراهــام 
»آقــای  گفــت:  ترامــپ  بــا  جلســه اش 
ترامپ فرمــان داده تا خــروج نیروهای 
امریکایــی از ســوریه بــا آرامــی صــورت 
بگیــرد. من فکر می کنم ما در موقعیت 

ایستایی قرار داریم.«
19 دســامبر بود که ترامپ گفت باید 
هرچــه زودتــر 2 هــزار نیــروی امریکایی 
مستقر در سوریه راهی کشور خود شوند 
و ســوریه جنــگ زده را تــرک کننــد. ایــن 
تصمیــم مخالفت های گســترده هر دو 
حــزب دموکــرات و جمهوریخــواه را در 
پی داشــت و حتی جیمز ماتیــس، وزیر 
دفــاع این کشــور، بــرای ابــراز مخالفت 
خود با این تصمیم از ســمتش اســتعفا 
داد. گراهــام نیز از جمله هم حزبی های 
ترامــپ بــود کــه گفت بــا ایــن تصمیم 
علــت  توضیــح  در  و  اســت  مخالــف 
خــروج  می گفــت،  خــود  مخالفــت 
سربازان امریکایی می تواند فضا را برای 
پس گیری قدرت تروریست های داعش 
بازتــر کنــد و از ســوی دیگــر ایــن اقــدام 
خیانت آشکار امریکا به جنگجویان کرد 
یگان هــای مدافــع خلق ســوریه اســت؛ 
گروهی که طی ســال های اخیر از ســوی 
امریــکا مأموریــت یافتــه بود بــا داعش 

مبارزه کند. کارشناســان اعتقاد دارند در 
نبود نیروهای امریکایی، ترکیه می تواند 
حمات گســترده تری به مواضع کردها 
بکند. این نگرانی آنقدر شــدید است که 
حتی فرانســیس اواند رئیس جمهوری 
سابق فرانســه هم روز گذشته نسبت به 
حمله احتمالی ترکیه به کردهای سوریه 
کشــور  ایــن  در  تروریســم«  »تقویــت  و 

هشدار داد.
امــا گراهــام پــس از دیــدار و مذاکره 
بــا رئیس جمهــوری امریکا اعــام کرد، 
خــروج  مــورد  در  نکته هایــی  ترامــپ 
نیروهــای امریــکا از ســوریه گفتــه کــه او 
از آنهــا خبــر نداشــته اســت. او در ادامه 
از  بهتــری  احســاس  »اکنــون  افــزود: 
مسیری که در سوریه در پیش گرفته ایم 
دارم. فکر می کنم در سوریه هوشمندانه 
عمل می کنیم. اگرچه همچنان اختاف 
نظرهــای مــن و آقای رئیــس جمهوری 
برقــرار اســت اما حــاا دایــل او را برای 
گرفتــن ایــن تصمیــم می دانــم. ضمن 
آنکــه ترامــپ خــروج فــوری نیروهــای 
مــا از ســوریه را بار دیگر بررســی خواهد 
کــرد. اکنــون اهداف ما مشــترک اســت: 
خروج از سوریه و مطمئن شدن از عدم 
بازگشت داعش«. البته ظاهراً قرار است 
ســاح های امریــکا همچنــان در اختیار 
نیروهــای کــرد باقــی بماند. ســخنگوی 
یگان هــای مدافــع خلق کــرد در همین 
راستا تأکید کرد که این یگان ها تنها پس 
از حل نهایی بحران ســوریه، ساح های 

خود را تحویل خواهند داد.
گراهــام در مصاحبــه بــا دانــا بــاش 
خبرنــگار ســی ان ان گفــت: »مــن هرگز 
از ترامــپ نخواســته ام خــروج نیروهای 
کلــی  طــور  بــه  را  ســوریه  از  امریکایــی 
متوقف کند. او هم تصمیمش را عوض 
نکــرده اســت. وقفــه ای ایجــاد شــده که 
تأثیــرات این موقعیت بررســی شــود«. 

خبرگزاری رویترز نیز گزارش داد، وزارت 
دفــاع امریکا در حال بررســی طرح های 
بــرای  »خــروج  راه  تــا  اســت  مختلــف 
کنترل شــده و ســنجیده« امریــکا فراهم 
شــود. یک مقام آگاه به ایــن خبرگزاری 
گفــت، یکــی از گزینه هــا خــروج در بازه 

زمانی 120 روزه است.
طــی  کــه  گفــت  ادامــه  در  گراهــام 
دیــدار غافلگیرکننده رئیس جمهوری با 
ســربازان در عــراق، فرماندهان نظامی 
به ترامپ اطاع داده اند که »داعش به 
طــور کلی نابود نشــده اســت«. او افزود: 
»رئیس جمهــوری مــن را متقاعــد کــرد 
کــه ترتیب کارهــا را می دهد و مــن به او 
اطمینــان دادم که هیچ کس به اندازه او 

با داعش مبارزه نکرده است.«
پــس از آنکــه ترامــپ تصمیــم خود 

را مطــرح کــرد، برخــی رســانه ها اعام 
کردنــد ســربازان امریکایی راهــی عراق 
خواهند شــد و حتی خبرگــزاری آناتولی 
ترکیه اعام کرد اولین گروه سربازان روز 
جمعه از سوریه به عراق رهسپار شدند. 
امــا عــادل عبدالمهــدی، نخســت وزیر 
عــراق بعــد از جلســه کابینــه  خــود در 
کنفرانسی خبری در بغداد گفت: »هیچ 
پایگاه نظامــی امریکایی که منحصراً به 
آنها تعلق داشــته باشــد در عراق وجود 
امریکایــی  نیروهــای  واقــع  در  نــدارد. 
در پایگاه هــای نظامــی عراقــی مســتقر 
هســتند«. ایــن اظهــار نظر در پاســخ به 
درخواســت های مکرر گروه های شــیعه 
مبنی بر پایــان دادن بــه حضور نظامی 
امریکا در این کشــور و بستن پایگاه های 
امریکایــی کــه در پــی ســفر غیرمنتظره 

پایــگاه  بــه  و رفتــن  بــه عــراق  ترامــپ 
نیروهــای امریکایــی بــدون ماقــات بــا 

مقامات عراقی مطرح شد.
ســعودی  روزنامــه  حــال،  ایــن  بــا 
عکاظ به نقل از منبعی موثق در شــرق 
فــرات مدعــی شــد کــه شــهر المالکیــه 
در حســکه شــاهد نخســتین عملیــات 
خــروج نیروهــای ارتــش امریکا بــوده و 
مقدمــات عقب نشــینی ایــن نیروهــا از 
شــهر عین العرب )کوبانــی( نیز در حال 
اجرا شــدن اســت. همزمان با این خبر، 
سازمان اطاعات نظامی عراق نیز خبر 
داد گروهی از نیروهای امریکایی مستقر 
در سوریه به پایگاه نظامی عین اأسد در 

استان اانبار منتقل شدند.
ë تعطیلی کشدار دولت

دومین مســأله ای که در جلسه ناهار 

رئیس جمهــوری امریــکا و ایــن ســناتور 
جمهوریخواه مــورد بحث قــرار گرفت، 
مربــوط  امریــکا  دولــت  به تعطیلــی 
می شــود که وارد دومین هفته خود شد. 
بــه گزارش رویترز، گراهــام در کنفرانس 
خبری پس از این دیدار گفت، خوشبین 
و  جمهوری خــواه  نماینــدگان  اســت 
دموکــرات و رئیس جمهــوری هــر چــه 
زودتــر بــه توافــق برســند کــه تعطیلــی 
دولــت به پایان برســد. این تعطیلی که 
به دلیــل عــدم توافــق نماینــدگان برای 
مــرزی  دیــوار  ســاخت  بودجــه  تأمیــن 
صورت گرفت، با تشدید اختاف ها تا به 
امروز ادامه داشته است. گراهام خطاب 
به خبرنگاران گفــت: »رئیس جمهوری 
بــا پیشــنهادی که بــه او دادم، دوســتانه 
برخورد کرد. من به او پیشــنهاد دادم که 
شاید بشور بر سر اعطای مجوز به کسانی 
که به طور غیرقانونی به امریکا فرستاده 
شده اند، مانند کودکان، در ازای دریافت 
پول توافــق کرد. رئیس جمهوری مثبت 
بــود، او به طور کلــی در وضعیت خوبی 
قرار داشت و من فکر می کنم رسیدن به 

این توافق دور از انتظار نیست«.
نیویورک تایمــز در گزارشــی نوشــته 
اســت: »تلویزیــون روشــن اســت. تلفن 
مثــل همیشــه در فاصله دوری نیســت 
و رئیــس جمهــوری ترامــپ مرتبــاً بــه 
و  کنگــره  اعضــای  شــامل  متحدانــش 
مجریــان محافظــه کار رادیویی می گوید 
گرفتــن  دربــاره  خواســته اش  از  هرگــز 
بودجــه ای بــرای ســاخت دیــوار مــرزی 
دســت نمی کشــد. این رئیس جمهوری 
کــه کمپین تبلیغاتــی خود را بر اســاس 
توانایــی اش در    برهــم زدن معامــات 
بنــا کرده بــود، 9 روز اســت کــه دولت را 
تعطیــل کرده و پــس از این تعطیلی در 
عرصه سیاســت امریکا بیش از همیشه 

تنها مانده است«.

بازنگری در سرعت خروج نیروهای امریکایی از سوریه
پس از دیدار لیندسی گراهام و دونالد ترامپ اعام شد

■ شــبکه ماهــواره ای »خبر« ترکیــه: این شــبکه ویدئویی 
شــده  مثلــه  جســد  انتقــال  لحظــه  کــه  کــرد  منتشــر  را 
از  عربســتانی  منتقــد  روزنامه نــگار  خاشــقجی،  جمــال 
مقر کنســولگری عربســتان در اســتانبول به منزل کنســول عربســتان را که در 

5 چمدان گنجانده شده بود، نشان می دهد. 
■ رویترز: روزنامه »چوســون ایلبو«ی کره جنوبی دیروز دوشــنبه گزارش داد، 
با وجود توقف مذاکرات هسته ای واشنگتن - پیونگ یانگ، رهبر کره  شمالی 

»پیامی آشتی جویانه« برای رئیس جمهوری امریکا فرستاد. 
■ شــبکه المســیره: یحیی سریع، ســخنگوی نیروهای مســلح یمن وابسته به 
انصــاراه اعــام کــرد، این نیروهــا در ســال 2018؛ ۴2 فروند پهپــاد نظامی و 
جاسوسی ائتاف متجاوز عربی را هدف قرار داده ، ۳8 عملیات هوایی، ۷1۴8 

عملیات تک  تیراندازی و بیش از ۶89 عملیات تهاجمی انجام داده اند.

دو خط 
خبــــر

پــاورقـی
جیمزکومی
 مترجمان: مسعود میرزایی 
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وفاداری وااتر

آزمون نیم سال
اگرچه ممکن اســت عجیب به نظر برســد، اما وقتی احساس می کنی کامًا گیر 
افتــاده ای و بــدون توجه بــه عملکردت، مــورد حمله قرار خواهــی گرفت، نوع 
خاصــی از آزادی عمــل را حس خواهی کرد. در چنین شــرایطی هر کاری بکنی 
به هــر حال نصف کشــور با تو مخالفت خواهند کرد، بنابراین بهتر اســت بدون 
توجــه به منتقدان، اجــازه بدهیم که فقط حقایق و قانــون دیکته کنند که کدام 
نیمه مخالف و کدام نیمه موافق است. البته در آن زمان هرگز برای من روشن 

نبود که تصمیمات ما می تواند باعث خشم و عصبانیت هر دو نیمه شود.
بــرای مدیریــت پرونــده  ایمیل هــای هیــاری کلینتــون، بخــش ضــد اطاعات 
اف  بــی آی یک گروه حدوداً بیســت نفره از متخصصــان را گردهــم آورد و برای کار، 
ســازماندهی کــرد. این متخصصان شــامل مأموران ویــژه، تحلیلگــران و نیروهای 
پشتیبان بودند. همان گونه که بخش ضد اطاعات به طور معمول انجام می دهد، 
این بار نیز یک اسم رمز مبهم و غیِرمرتبط برای این تحقیقات تعیین شد: »آزمون 
نیم سال«. گروهی که من به طور منظم درباره تحقیقات نیم سال با آنها در تعامل 
بــودم افــراد مختلفی بودند که از مدیران اجرایی ارشــد اف بی  آی تــا مأموران ویژه 
ســابق و تحلیلگــران اطاعــات را دربرمی گرفــت که بــا همدیگر به طــور روزانه این 
پرونده را تحت نظر داشــتند. این گروه همچنین ســه سطح مختلف از حقوقداناِن 
دفتر مشــاور عمومــی را در برمی گرفت. من به طور مکرر بــه تیم اصلی تحقیق که 
متشــکل از دوازده نفر بودند، به عنوان »تیِم نیم سال« اشاره می کردم. من معموًا 
با سطوح پایین گروه تحقیق که متشکل از مأموران ویژه، تحلیلگران و تعداد زیادی 
نیروهای پشتیبان بودند، دیدار نمی کردم، به استثنای مواردی که به طور دوره ای آنها 

را می دیدم تا به خاطر کار سختی که انجام می دادند، شخصاً تشکر و قدردانی کنم.
در دوره هجده ماهه آتی، من عمدتاً به مشــورت ها و نظرات گروه دوازده نفره 
تیِم نیم سال متکی بودم تا کمکم کنند که تصمیمات ازم را درباره پرونده بگیرم، 
هرچند که تصمیمات نهایی برعهده شخص من بود. در دوره هجده ماهه تعدادی 
از اعضــای گــروه تغییــر کردند، چون برخی از مدیران ارشــد اف  بی  آی بازنشســته 
شدند و افراد جدیدی جای آنها را گرفتند ولی تیِم نیم سال همچنان یک تیم متحد 
و متشکل از افراد باهوش و دارای شخصیت فردی مستحکم، باقی ماند. اعضای 
گروه با جدیت کار خود را دنبال می کردند و هرازگاهی نیز مانند خواهر و برادر با هم 
درگیر می شدند و من این جدیت و تحرک را دوست داشتم. به عنوان مثال یکی از 
حقوقدانان جوان که حرف های انتقادی مطرح شــده علیه نظرات خود را دوست 
نداشت، با حالتی تهاجمی و بدون توجه به درجه و مقام فردی که سخن می گفت، 
اظهــارات او را قطــع می کرد و جواب مــی داد. هر چند که این وضعیت ممکن بود 
باعــث ناراحتــی بســیاری از همکاران شــود ولی مــن این وضعیت را هم دوســت 
داشــتم. من می خواســتم که او جزو تیم باشد، چون می دانستم که او به هیچ وجه 
اهمیتــی بــه درجه و مقام نمی دهد و حرفش را می زند. صراحت او حتی وقتی که 
اشتباه می کرد، می توانست ارزشمند باشد، به همین دلیل مایل بودم دیدگاه های 
او را بشــنوم و می دانســتم که او برای حرف زدن نیازی به ترغیب و تحریک ندارد و 
اگر ازم بداند سخنان مقامات ارشد را هم قطع می کند تا پیشنهاد خود را ارائه کند. 

چنین مداخاتی خود بحث های خوبی را دامن می زد.

نگرانی بنن از وضعیت پدر کوشنر
بنن تلفن را قطع کرد و از دنیای شگفت انگیز این نابغه ها باز هم ابراز تعجب 
کــرد و برای سرراســت کردن بحث، کمــی تحقیر اضافه هم قطــره  قطره به آن 
افزود. »من واقعاً با آنها حرف نمی زنم. می دونید چرا؟ من کار خودم رو می کنم 
و بــه اونــا هم ربطی نداره و مــن هم اهمیتی نمی دم اونــا دارن چکار می کنن... 
بــرام مهم نیســت... با اونا تنها نمی مونــم. با اونا تو یک اتــاق نمی مونم. امروز 
ایوانکا وارد دفتر رئیس جمهوری شد... ]و[ همین که به داخل قدم گذاشت من 
بــه او نــگاه کردم و فوراً از اتاق خارج شــدم... من با اونــا تو یک اتاق نمی مونم... 

نمی خوام بمونم.... هوپ هیکس وارد شد و من خارج شدم.«
پریــت گفــت: »اف  بی  آی پــدر جارد را بــه زندان انداختــه؛ نمی فهمند که تو 
بلد نیســتی خرابکاری.« بنن با ناباوری بیشــتر محکم به پیشانی اش زد و گفت: 
»چارلی کوشــنر. دیوونه می شه چون اونا در مورد اینکه چطوری پول همه چی را 
داده لجن مال می شــن... همه این افتضاح هایی که از اســرائیلی ها ناشی شد... و 
همه اون آدم هایی که از اروپای شرقی اومدند... همه این روس ها... و اون آدم ها 
در قزاقستان.... همچنین او در برج خود واقع در به پاک 666 ]در خیابان پنجم[ 
بی حرکت مانده اســت.... ]اگر[ سال آینده شــرکت او ورشکست شود، هر چیزی 
برای چیز دیگری وثیقه گذاشــته شــده... او نابود شــده، از بین رفته، کارش تمام 
است، آخرش است.... به سامتی.« او لحظه ای صورتش را در دستانش گرفت و 
بعد دوباره به باا نگاه کرد. من تو پیدا کردن راه حل خیلی واردم و یک روزه، یک 
راه حل برای ستاد بی فایده اش پیدا کردم اما این یکی را نمی دونم. برای خاص 
شدن از این مشکل نقشه ای به ذهنم نمی رسه. خب، یک طرح به او دادم، گفتم 
باید در دفتر رئیس جمهوری را ببندی، این دو تا بچه را بفرستی خونه، از دست 
هوپ هم خودت رو خاص کنی، از دست همه این آدم های تنبل بیکار و فقط به 
تیم حقوقی خودت گوش کنی – کازوویتز و مارک دوود و جری سکولو، اینها همه 
حرفه ای هایی هســتند که بارها این کار رو انجام دادن. به حرف این آدم ها گوش 
کن و دیگه دوباره درباره این موضوع با کســی حرف نزن. فقط به عنوان فرمانده 
کل رفتار کن و بعد می تونی هشــت ســال رئیس جمهوری باشــی. اگر این کار را 
نکنی، نمی تونی، ساده است. اما او رئیس جمهوِر و راه انتخاب داره و واضح است 
که رفتن از مســیر دیگری را انتخاب می کند... و شــما هم نمی تونین اونو متوقف 
کنیــد. ایــن مرد زبان و روش های قراردادی خــودش رو داره و اون رو اجرا می کنه. 
اون، ترامپه....« و بعد یک نفر دیگر تماس گرفت، این دفعه سام نانبرگ بود. او 
هم در رابطه با اســکاراموچی تماس گرفته بود و کلمات او چیزی مثل منگی در 

بنن به وجود آورد: »ممکن نیست، لعنتی، به هیچ وجه.«

پــاورقـی

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

فرحناز دهقی
خبرنگار

ماهیگیری از آب یخ زده
مــردم روی آب هــای یــخ زده خلیــج بتنی در شــمال دریای 
همچــون  دور  از  و  هســتند  ماهیگیــری  مشــغول  بالتیــک 

نقطه هایی بر صفحه ای سفید به نظر می رسند. نمــــا

A
F
P

A
F
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در آخریــن روز از ســال 2018 میــادی 
آنگا مرکل، صدراعظم آلمان نخستین 
رهبــری بود که ســخنرانی ســال نو خود 
و مســئولیت ســال 2019  داد  انجــام  را 
کشــورش در قبال مسائل بین المللی از 
جمله تروریســم، مهاجــرت و تغییرات 
پیــش  از  ســنگین تر  را  هوایــی  و  آب 
دانســت. او همچنیــن از تردیدهایــش 
و  بین المللــی  همکاری هــای  دربــاره 
»تحت فشــار بودن« این همکاری ها که 
در واقــع یــک اشــاره تلویحی بــه روابط 
پرتنــش امریــکا – آلمان در ســال 2018 

بود، سخن گفت.
زن  قدرتمندتریــن  مــرکل،  آنــگا 
سیاستمدار جهان اگرچه در سال جاری 
میادی روزهای بســیار سختی را سپری 
کــرد و چالش هــای داخلــی متعددی را 
پشت ســر گذاشت اما روز دوشنبه، چند 
ساعت مانده به آغاز سال نوی میادی 
مقابــل دوربیــن رســانه ها حاضر شــد و 
در قالب ســخنرانی ســال نو، دســتور کار 
2019 دولــت خــود در حــوزه داخلــی و 
بین المللی را بــرای آلمانی ها و جامعه 
بین الملــل ترســیم کــرد. او که در ســال 
2018 برخــاف دونالــد ترامــپ، رئیس 
جمهــوری انــزوا طلــب امریــکا یکــی از 
چندجانبه گرایــی  سرســخت  حامیــان 

بــود، در ایــن ســخنرانی هــم آشــکارا از 
چندجانبه گرایی دفاع کرد و با اشــاره به 
بحران های بین المللــی نظیر تغییرات 
تروریســم  و  مهاجــرت  هوایــی،  و  آب 
گفــت: »مــا بایــد مســئولیت بیشــتری 
برعهده بگیریــم؛ این به نفــع خودمان 
اســت. تنهایــی نمی تــوان از عهــده این 
بحران هــا برآمــد.« بــه گــزارش دویچه 
ولــه، در ســال های 2019 و 2020 آلمــان 
بر کرســی موقت شورای امنیت سازمان 
ایــن رو  از  می زنــد؛  تکیــه  متحــد  ملــل 
خانم مرکل در ســخنرانی ســال نو خود 
تأکیــد کــرد که این کشــور در ســال 2019 
تاش خواهد کرد کشــورها را به ســمت 

»راهکارهای جهانی« سوق دهد.
صدراعظم آلمان همچنین نســبت 
در  کــه  بین المللــی  همکاری هــای  بــه 
گذشــته وجود داشــت، ابــراز تردیــد کرد 
و اگرچــه نامــی از امریکا و دولــت دونالد 
ترامپ نبرد اما بسیاری از تحلیلگران این 
سخنان را اشاره تلویحی مرکل به اختاف 
نظرهایش با ترامپ دانستند زیرا در سال 
2018 ترامــپ و مــرکل دربــاره مســائل 
مربــوط بــه سیاســت خارجی و مســائل 
داخلــی آلمــان تنش هــای جــدی با هم 
داشــتند. بارزترین نمونه این تنش ها در 
نشست ســاانه ناتو در بروکسل بروز کرد 
که ترامــپ، آلمان را متهم کرد که گوش 
بــه فرمــان روســیه اســت و صدراعظــم 
آلمان هم در پاســخ به این اتهام، گفت: 

دولــت برلیــن بــه طــور مســتقل درباره 
سیاســت هایش تصمیم گیــری می کنــد 
و گوش به فرمان هیچ کشــوری نیســت. 
ترامپ در اجاس ناتو همچنین آلمان را 
به مشارکت نکردن در حوزه دفاع نظامی 
از اروپا متهم کرده بود که مرکل این اتهام 
را هــم رد کــرد و گفــت: آلمان بــرای ناتو 
کارهای بســیار زیادی کرده است. آلمان 
دومین تأمین کننده نیروی نظامی برای 

ناتو است.
انگلیســی،  بی بی ســی  گــزارش  بــه 
خانم صدراعظم که قرار اســت در سال 
2021 از تمام مسئولیت های سیاسی اش 
سیاســت  عالــم  بــا  و  کناره گیــری 
افزایــش  خواســتار  کنــد،  خداحافظــی 
کمک هــای  بخــش  در  کشــور  بودجــه 
بشردوســتانه و دفاعی شد. او همچنین 
به شــکاف عمیق سیاســی که در آلمان 
بــه وجود آمــده اشــاره کــرد و خواســتار 

همکاری و همبستگی سیاسی آلمانی ها 
شد و گفت: »ما تنها زمانی می توانیم بر 
چالش های حال حاضر خود فائق آییم 
که با هم باشــیم و با دیگــران در فراتر از 

مرزهای آلمان همکاری کنیم.«
در ســال 2018 خانــم مــرکل خطــر 
فروپاشی دولت ائتافی خود را به زحمت 
دفــع کــرد. او کــه در ســال های اخیــر بــه 
خاطر اتخاذ سیاســت درهای باز در قبال 
پناهجویان از ســوی احزاب و جریان های 
ملی گــرا و راســت افراطــی تحــت فشــار 
به صــورت  پیــش  چنــدی  بــود،  شــدید 
داوطلبانــه از رهبــری حــزب دموکــرات 
مســیحی کناره گیــری کــرد. او کناره گیری 
از رهبــری حزب را آغازی نــو برای آلمان 
خواند و تأکید کرد: »دموکراســی با تغییر 
زنده می ماند و ما نیز تابع زمان هستیم.« 
مــرکل بــه مــدت 18 ســال رهبــر حــزب 

دموکرات مسیحی بود.

شیخه حسینه برای سومین دوره پیاپی سایه تنش های مرکل - ترامپ بر سخنرانی سال نو خانم صدراعظم
نخست وزیر بنگادش شد

کمیسیون انتخابات بنگادش در ساعات اولیه صبح دیروز 
دوشــنبه از پیروزی قاطع ائتــاف »عوامی لیگ« به رهبری 
خانم »شیخه حسینه« در انتخابات سراسری این کشور خبر 
داد اما رهبر اپوزیســیون بنگادش این انتخابات پارلمانی را »مســخره« خواند و 

خواستار برگزاری دوباره انتخابات توسط نهادهای بی طرف شد.
به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، کمیسیون انتخابات بنگادش 
اعام کرد، ائتاف شــیخه حسینه، نخست وزیر این کشــور توانست 28۷ کرسی از 
مجمــوع 298 کرســی پارلمــان ۳00 عضوی را کســب کند و بدین ترتیب شــیخه 
حسینه برای سومین  دوره پیاپی نخست وزیر خواهد شد. در این انتخابات »حزب 
ملی« بنگادش که حزب اپوزیسیون محسوب می شود، تنها شش کرسی را از آن 
خود کرد. پیروزی حســینه قدرت او را که از 10 سال پیش آغاز شده تقویت خواهد 
کرد. بنگادشی ها این زن سیاستمدار را عامل بهبود وضعیت اقتصادی، توسعه 
و شــکوفایی کشورشان می دانند اما شیخه حسینه با اتهامات نقض حقوق بشر و 
ســرکوب مخالفان و تنگ کردن عرصه بر رســانه ها نیز مواجه است. او البته تمام 
ایــن اتهامات را رد می کند. بر پایه گزارش ها، دســت کم 1۷ نفر در خشــونت های 
انتخاباتی روز یکشنبه بنگادش جان خود را از دست دادند. اپوزیسیون بنگادش 
می گویــد، در طــول رقابت هــای انتخاباتــی هزاران نفــر از مخالفان خانم شــیخه 

حسینه بازداشت شده اند و در انتخابات نیز تقلب شده است.
بــه گفته کمال حســین، رهبر اپوزیســیون، حــدود 100 کاندیــدای مخالفان در 
اعتراض به نحوه برگزاری انتخابات روز یکشــنبه از رقابت کناره گیری کردند. وی 
بــه خبرنگاران گفت، ائتاف مخالفــان درباره اقدام بعدی اپوزیســیون تصمیم 
خواهــد گرفــت. پلیس بنــگادش اعام کرده که خشــونت ها به دنبــال برگزاری 
انتخابات پارلمانی در این کشــور تاکنون مرگ 1۷ تن را به همراه داشــته اســت. 
کشــته ها شــامل ۷ تــن از حــزب حاکم و ۵ تــن از مخالفان هســتند. ُســهل رعنا، 

سخنگوی پلیس بنگادش گفت، 20 نفر نیز در این درگیری ها زخمی  شده اند.

ندا آکیش
آسیـــاخبرنگار
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ســرویس امنیــت فدرال روســیه دیــروز دوشــنبه در 
بیانیه ای رســمی از بازداشت یک شهروند امریکایی 

در مسکو به اتهام جاسوسی خبر داد.
به گزارش یورونیوز و بنــا براعام عالی ترین نهاد 
امنیتــی روســیه، این شــهروند امریکایــی روز جمعه 
28 دســامبر )هفتم دی ماه( دســتگیر شده و پرونده 

قضایی نیز علیه وی تشــکیل شــده است. روسیه نام 
شــهروند امریکایی بازداشت شده را پل ویان اعام 
کرده اما به جزئیات اتهام وی اشاره ای نشده است.

ســفارت امریــکا در مســکو تــا لحظــه تنظیم خبر 
واکنشــی بــه ایــن خبر نشــان نــداده بــود. روســیه در 
حالی از بازداشــت یک شــهروند امریکایــی به اتهام 

جاسوســی خبر می دهد که رابطه مسکو با کشورهای 
مســمومیت  به دنبــال  گذشــته  ماه هــای  در  غربــی 
ســرگئی اســکریپال، جاســوس دوجانبه سابق روس 
ســرد شده است. کشورهای غربی روسیه را به دست 
داشــتن در مســمومیت اســکریپال متهــم می کنند، 

اتهامی که روسیه رد می کند.

بازداشت شهروند امریکایی در روسیه به اتهام جاسوسی
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موندو دپورتیوو )اسپانیا(
این روزنامه در واپسین شماره خود در 
ســال پایان یافتــه 2018 یک بــار دیگر 
اتفاقــات مرتبــط بــا رابیــوت، هافبــک 
پــاری  جنجالــی  قــدری  امــا  مســتعد 
ســن ژرمن را عمــده کــرده و از موانــع 
موجــود در راه حضور وی در بارســلونا 
که سرســخت ترین خواستار وی است، 
یاد کرده است. »موندو« از جدیدترین 
شــرایط ایســکو در رئــال مادریــد نیــز 

سخن گفته است.

اوله )آرژانتین(
ایــن نشــریه از انتخــاب مارســلو گایــاردو، 
سرمربی ریورپاته به عنوان برترین مربی 
ســال فوتبــال امریــکای جنوبی به ســبب 
رســاندن ایــن تیــم بــه عنــوان قهرمانــی 
لیبرتادورس کاپ و همچنین مقام سومی 
جام جهانی باشــگاه ها خبر داده و عکس 
بــزرگ وی را ضمیمه گــزارش خود کرده 
است. »اوله« همچنین آخرین اخبار تیم 
بوکاجونیورز، رقیب بزرگ ریورپاته را هم 

آورده است.

کوریره دلو اسپورت )ایتالیا(
کــروس  تونــی  احتمالــی  معاوضــه 
آلمانــی با مائورو ایــکاردی  آرژانتینی 
بیــن تیم هــای رئــال مادریــد و اینتر، 
به گــزارش و عکس اول ایــن روزنامه 
تبدیــل شــده اســت و ادعــا شــده کــه 
کهکشــانی های مادریــد مخالفتــی با 
این انتقــال ندارند. کوریــره همچنین 
پیاپــی  بردهــای  کــه  شــده  متذکــر 
یوونتوس، کــورس قهرمانی در ایتالیا 
را به یک فرمالیته تبدیل کرده است.

7 دی مــاه 86 آیدیــن نیکخــواه بهرامی، بازیکن 
ملی پوش بســکتبال ایــران در حالی که به همراه 
نامزدش عازم منزل پدری  در نوشهر بود، در یک 
حادثــه رانندگــی درگذشــت و خانواده بســکتبال 
را عزادار کرد. به همین منظور هر ســاله مراســم 
یادبــودی بــرای آیدین برگزار می شــود و امســال 
هم در ســالگرد این واقعه تلخ، مراسم یادبودی 
با حضور صمد )برادرش( و خانواده او در ســالن 
آزادی برگزار شــد. یازدهمین ســالگرد درگذشت 
این ملی پوش مثل سال های پیش باشکوه برگزار 
شد. در این مراسم پیراهن شماره 8 تیم ملی که 
به احترام آیدین بایگانی شــده، مجدداً در سالن 

آزادی نصب شد.
صمد نیکخواه بهرامــی درخصوص برگزاری 
این مراســم به خبرنــگار »ایران« گفــت: »خدا را 
شکر مراسم بخوبی برگزار شد. اشکان مهریار که 
کارگردان فیلم مستند »آیدین« است، به همراه 
باشگاه اکسون و فدراســیون بسکتبال همه جوره 
همکاری کردند تا مراسمی در شأن آیدین برگزار 
شــود.« فوروارد تیم ملی بســکتبال از اکران فیلم 
مســتند »آیدین« خبر داد. مســتندی که قرار بود 
در ســالگرد آن مرحــوم اکران شــود اما به تعویق 
افتــاد: »قــرار بــود مســتند آیدین در ســالگردش 
اکــران شــود امــا کار تدویــن این فیلم مشــکاتی 
داشــت و اکران این فیلم عقب افتاد. قرار اســت 
ایــن فیلم 16 بهمن ماه به مناســبت تولد آیدین 

اکران شود.«
پیراهــن شــماره 8 تیــم ملی که بعــد از فوت 
آیدیــن در ســالن آزادی نصــب شــده بــود، چند 
ســال پیش به بهانه شســت و شــو از سالن خارج 
و دیگر نصب نشــد تا اینکه در این مراســم یکبار 
دیگــر پیراهــن آیدین بــه ســالن آورده و در ضلع 

دیگــری نصــب شــد. بــرادر کوچک تــر آیدیــن با 
اشــاره به این موضوع گفت: »از این اتفاق خیلی 
خوشــحالم چــرا که بــرادرم در این ســالن خیلی 
زحمــت کشــید و عرق ریخــت. همه کشــورها به 
احترام بازیکنان شــان این کار را انجام می دهند و 
خوشبختانه فدراسیون هم لطف کرد و این اتفاق 
در ایران هم افتاد. احترام گذاشــتن به قهرمانان 

ملی کار ارزشمندی است.«
آیدین و صمد بسکتبال را با هم شروع کردند 
اما آن حادثــه اجازه نداد این دو برادر ســال های 
بیشــتری در کنــار هــم بــرای تیــم ملــی بــازی و 
افتخارآفرینــی کنند. صمد خاطرات شــیرینی با 
آیدیــن دارد و همیشــه بــه یاد برادرش اســت. او 
در پاســخ به این سؤال که پس از فوت آیدین چه 
موضوعــی اذیتش می کند؟ گفت: »ادامه زندگی 
با نبودن آیدین کار بســیار سختی است. ما تقریباً 
همســن بودیــم و همــه کارهایمان را بــا یکدیگر 
انجــام می دادیم. مطمئنم اگــر آیدین زنده بود، 
من بسکتبالیســت موفق تری می شــدم.« پنجره 
پنجــم مســابقات انتخابی جام جهانــی به پایان 
رســید و تیــم ملــی شــانس زیــادی بــرای حضور 
در جــام جهانــی چیــن دارد. البتــه در این پنجره 
بازیکنانی همچون حامد حدادی و صمد غیبت 
داشتند. نیکخواه بهرامی درخصوص شرایط تیم 
ملی افزود: »ما 99 درصد به جام جهانی صعود 
کرده ایم و باید اتفاقات عجیب و غریبی بیفتد تا 
شانس صعود به جام جهانی را از دست بدهیم 

البته این اتفاقات بعید است که بیفتد.«
گفته شــده کــه صمد بــرای زندگی بــه امریکا 
خواهد رفت و این موضوع باعث شد تا در پنجره 
پنجــم انتخابی جــام جهانی جــزو غایبان بزرگ 
تیم ملی باشــد. فوروارد تیم ملی بسکتبال بیان 
داشت: »من به دلیل تحصیل فرزندم به امریکا 
ســفر کــردم  و در زمــان برگــزاری پنجــره پنجــم 
انتخابــی جــام جهانی پیگیر  کارهایــم بودم و در 

حــال حاضر هم بــرای انجام یکســری از کارهای 
شخصی در ایران هستم. من هر چه دارم از ایران 
است و عاشق کشــورم هستم اما تصمیم گرفتم 

که در امریکا به زندگی ام ادامه دهم.«
او درخصوص سؤالی مبنی اینکه آیا با حضور 
در امریــکا بســکتبال را ادامــه می دهــد؟ چنیــن 
پاســخ داد: »قطعاً ادامه می دهــم و هر زمان که 
بتوانــم در خدمــت تیــم ملی هــم خواهــم بود. 
حقیقتــاً تیم ملی هیچ نفعی برای بازیکن ندارد 
و تنهــا نفع آن غرور ملی و افتخار اســت که البته 
موضــوع مهمــی اســت و همــه هم بــدون هیچ 
چشمداشــتی ایــن کار را انجــام می دهند. من 19 
ســال عضو تیــم ملی بزرگســاان بــودم و در این 
ســال ها هیــچ چشمداشــتی نداشــتم.« نیکخواه 
بهرامی درخصوص احتمال حضورش در پنجره 
ششم مسابقات انتخابی جام جهانی گفت: »نیم 

نگاهی به تیم ملی دارم و شــاید در پنجره ششم 
در خدمــت تیم ملی باشــم. بازیکنانی که مدت 
طوانی برای تیم ملی بازی می کنند، انسان های 
فداکاری هســتند. من بعد از 19 سال در یک اردو 
حضور نیافتم و متأسفانه این غیبت باعث شده 
تا حرف هایی درباره من زده شود که به هیچ وجه 
درست نیست.« صمد نیکخواه بهرامی، ارسان 
کاظمی و حامد حدادی ســتاره های تیم ملی در 
ســال های گذشته بودند که با گذشــت زمان باید 
جای خود را به بازیکنان جوان بدهند. اما آیا تیم 
ملی کنونی ســتاره دارد؟ ســؤالی که فــوروارد تیم 
ملــی ایــن گونه پاســخ داد: »من خودم را ســتاره 
نمی دانم و این که می گویند صمد ســتاره است، 
لطــف اطرافیانــم اســت. مــا بازیکنــان مســتعد 
زیــادی داریــم که خیلــی می تواننــد در تیم ملی 
موفق باشند.« او ادامه داد: »ستاره شدن به گفتن 

ما نیســت بلکه یک بازیکن به یکبــاره خودش را 
از بقیــه بازیکنــان جــدا می کند و آن موقع اســت 
که بازیکن به ســتاره تبدیل می شــود. برای ستاره 
شــدن بایــد خیلی تاش کــرد. معمواً ســتاره ها 
زمانی انتخاب می شوند که کارهای بزرگی انجام 
دهنــد و قهرمانی های مختلفی به دســت آورند. 
تیــم ملی چند بازیکن خیلی خــوب دارد که باید 
قدر خودشــان را بدانند. نباید به بازیکنان کنونی 

مثل ستاره های نسل گذشته آسیبی برسانند.«
نیکخواه بهرامی با اشاره به این موضوع که  
در حــال حاضر عضو تیمی نیســت، گفت: »از 
لیگ های خارجی پیشــنهادهایی دارم و با حل 
مشــکاتم در این مــورد تصمیم گیری خواهم 
کــرد، تــا زمانــی کــه احســاس کنــم می توانــم 
بــازی کنم و مثمرثمر باشــم، برای تیمم بازی 

خواهم کرد.«

اگرآیدینزندهبود،بسکتبالیستموفقتریمیشدم
گفت وگوی »ایران« با صمد نیکخواه بهرامی، فوروارد تیم ملی به بهانه سالگرد درگذشت برادرش

عاشق ایران هستم اما تصمیم گرفتم در امریکا به زندگی ام ادامه دهم/ 16 بهمن مستند »آیدین« اکران می شود

فوتبال ساحلی ایران؛ دومین تیم جهان
آخرین رنکینگ تیم های ملی فوتبال ســاحلی جهان در 
ســال 2018 )ماه دسامبر( از سوی سازمان جهانی فوتبال 
ســاحلی اعام شــد. بر این اســاس، ســاحلی بازان ایران 
در رده اول آســیا و دوم جهــان قــرار گرفتند. در این رنکینــگ، برزیل، ایران، 
پرتغال، روسیه و ایتالیا در رده های اول تا پنجم رده بندی جهانی ایستادند.

شفر فردا به تهران برمی گردد
وینفرد شــفر، سرمربی اســتقال که برای گذراندن مرخصی 10 روزه اش به اروپا 
رفتــه بــود، فردا به تهران برمی گردد تا یک بار دیگر تمرینات این تیم را زیر نظر 
بگیرد. روزهای پنجشنبه و جمعه این هفته از آبی ها تست تازه ای گرفته خواهد 
شــد تا شــفر آخرین میزان آمادگی شــاگردانش را دریابد. اســتقال شــنبه آینده 

برای برپایی اردویی 12 روزه راهی قطر خواهد شد.

خلیل زاده: چرا فقط برانکو را محروم می کنند؟
شــجاع خلیــل زاده، مدافــع پرســپولیس کــه مراحــل درمانی خود را پشــت ســر 
می گذارد تا حضوری موفق تر در نیم فصل دوم لیگ برتر فوتبال کشــور داشــته 
باشــد، با اعتراض به محروم شــدن یک جلســه ای برانکو ایوانکوویچ، ســرمربی 
این تیم گفت اگر اعتراض به روند داوری ها جرم اســت، ســایر مربیان معترض 
بــه داوری هــای لیــگ نیز بایــد محروم شــوند. وی که پیش تــر گفته بــود تا وقتی 
کارلوس کی روش ســرمربی تیم ملی اســت، کوششــی برای راهیابی به این تیم 
نمی کند، گفت برای قهرمانی احتمالی این تیم در جام ملت های آسیای 2019 

لحظه شماری می کند.

ناظمی: سد پیشرفت بانوان شکسته شد
گاره ناظمی، داور بین المللی زن فوتســال ایران از انتخاب شــدن به عنوان 
چهارمیــن داور برتــر جهــان در ســال 2018 ابراز خوشــحالی و تأکیــد کرد که 
ســدهای پیشرفت هرچه بیشتر بانوان در مواردی از این دست شکسته شده 
اســت. وی افزود: وقتــی از داوری ایران به این شــکل قدردانی می شــود، راه 

برای سایر داوران ما نیز هموارتر می شود.

علی دایی در بین 30  گلزن ویژه جهان
»AS« نشــریه مطــرح فوتبــال اســپانیا، در جدیدترین شــماره خود، اســامی 
برتریــن گلزنــان فوتبال جهان را اعام و نام علی دایــی از ایران را هم ذکر و 
وی را بــا 109 گل زده، برتریــن گلزن »ملی« تاریخ معرفی کرد. لیونل مســی 
آرژانتینــی نیــز به خاطر زدن بیشــترین گل هــا در طول یک ســال )91 گل در 
2012( و فزون تریــن گل هــا در یــک فصــل )82 گل در 2013( در فهرســت 
گلزنــان ویــژه »AS« قــرار دارد. در ایــن لیســت، کًا به 30 رکورد و دســتاورد 

جالب اشاره شده است.

گواردیوا: لیورپول بهترین تیم فعلی دنیاست
منچسترســیتی یکشــنبه شــب 1-3 بر ســاوتهمپتون چیره شــد تا با قطع نوار 
دو ناکامــی متوالی اش به رده دوم جدول لیگ برتر فوتبال انگلیس برگردد و 
عقب افتادگی اش نسبت به »لیورپول صدرنشین« را به 7 امتیاز کاهش بدهد 
و چون دو تیم پنجشنبه شب در هفته بیست و یکم این مسابقات در ورزشگاه 
اتحاد شهر منچستر با یکدیگر بازی دارند، امکان کم شدن مجدد این فاصله 
افزایــش و مجدد شــانس های پیشــتازی و قهرمانی آبی های شــهر منچســتر 
وجود دارد. با وجود این پپ گواردیوا، ســرمربی اســپانیایی »من.ســیتی« در 
تمجیدی کم نظیر از لیورپول که شاید هدف از آن فریفتن رقیب در کم کردن 
میــزان تــاش لیورپول بوده باشــد، این تیــم را بهترین تیم باشــگاهی فعلی 
جهان نامید و گفت: برد مقابل ساوتهمپتون ما را احیا کرد اما مشکل ما فرم 

عالی لیورپول است و تعقیب کنندگان ما نیز تیم های کوچکی نیستند.

سومی نماینده ایران در وزنه برداری غرب آسیا
اولیــن دوره مســابقات وزنه بــرداری باشــگاه های غــرب آســیا کــه در 3 رده 
نوجوانان، جوانان و بزرگســاان به میزبانی منامه بحرین برگزار شد، باشگاه 
نیروی زمینی ارتش به نمایندگی از کشــورمان با 4 وزنه بردار با سرمربیگری 
داود عباســی در رده ســنی جوانان و بزرگساان در این مسابقات شرکت کرد 

و در هر دو رده به مقام سومی دست یافت.

اخبـــار

5 میلیون دار، جایزه قهرمان جام ملت ها
کنفدراســیون فوتبــال آســیا در ایــن دوره از رقابت هــا برخاف ادوار گذشــته 
جوایــزی نقــدی بــرای تیم هــا در نظــر گرفته اســت. AFC قصــد دارد مانند 
لیگ قهرمانان آسیا به ازای هر برد و حتی حضور در مسابقات مبلغی را به 
تیم هــای حاضر پرداخــت کند. بنا بر اعام AFC ، هر کدام از 24 تیم حاضر 
در مرحلــه نهایی جام ملت ها  200 هزار دار دریافت خواهند کرد. عاوه بر 
این تیم های بازنده در مرحله نیمه نهایی هرکدام یک میلیون دار دریافت 
می کنند. تیــم دوم تورنمنت )نایب قهرمان( 3 میلیون دار و قهرمان جام 
ملت هــا ۵ میلیــون دار دریافت خواهند کرد. مجمــوع این جوایز حدود 1۵ 

میلیون دار می شود.

تمرین صبحگاهی ملی پوشان در کمپ اسپایر
بازیکنــان تیم ملی صبح روز گذشــته با حضور در زمین چمن کمپ اســپایر 
تمریــن صبحگاهی ســبکی را پیش از دیــدار برابر قطر انجــام دادند. در این 
تمرین که همه اعضای کادر فنی حضور داشتند، بازیکنان با رول و توپ های 
ســبک تمرین کردنــد. در پایان تمرین کارلوس کــی روش در جمع بازیکنان 

حاضر و دقایقی با آنها به گفت وگو پرداخت.

هواداران کره ای سایت AFC را به تمسخر گرفتند!
ســایت AFC در یکی از گزارش های خود جــدال فیلیپین و کره جنوبی را یکی 
از جذاب ترین بازی های دور اول مســابقات دانسته است. سایت AFC عنوان 
کرده که این دیدار با حضور پائولو بنتو ســرمربی پرتغالی کره جنوبی و اســون 
گوران اریکســون ســرمربی ســوئدی فیلیپین جذاب تر از همیشــه می شــود اما 
هواداران کره جنوبی با هجوم به ســایت AFC به تمسخر مطلب منتشر شده 
پرداختند. آنها معتقدند با فیلیپین قابل مقایســه نیستند و بازی بزرگ برای 
کــره مقابــل ژاپن و اســترالیا خواهد بــود. در این میان یکی از هــواداران هم در 
کامنتی ســؤال جالبی مطرح کرده و نوشــته آیا مســابقه اسپانیا و سن مارینو را 
هم جزو بازی های بزرگ می دانید؟ مسئوان AFC لطفاً از خواب بیدار شوید!

اینفانتینو پنجشنبه از برنامه هایش می گوید
جیانی اینفانتینو رئیس فیفا که هم اکنون در امارات بسر می برد، در یکی، دو 
روز گذشــته به ورزشــگاه های محل انجام مســابقات رفت و از نزدیک شــاهد 
آخریــن تغییــر و تحوات انجــام گرفته در ارتبــاط با اســتادیوم های برگزاری  
مسابقات قرارگرفت. وی در اجاس ویژه روز پنجشنبه که در یکی از هتل های 
مجلــل دبی برگزار می شــود، در مورد برنامه های فیفا در ارتباط با قاره آســیا 
سخنرانی خواهد کرد. اینفانتینو در بازی افتتاحیه جام میان امارات و بحرین 

در ورزشگاه حضور خواهد داشت و سپس به سوئیس بازمی گردد.

ملت های آسیاروز تا جام 
4

 سلطانی فر: انتظار مردم قهرمانی 
در جام ملت هاست

وزیــر ورزش و جوانــان دیروز در جلســه ســتاد 
عالــی بازی های المپیــک و پارالمپیــک 2020 
شــرکت کــرد. مســعود ســلطانی فــر در جمع 
خبرنگاران گفت: »ما در هر جلسه برنامه های 
یک فدراســیون را مورد ارزیابــی قرارمی دهیم 
که این بار نوبت کاراته بود. کشــورها می توانند 
8 سهمیه کسب کنند و فکر می کنم ما از این 8 
سهمیه بتوانیم سهمیه های مناسبی بگیریم. 
کاراتــه بــرای نخســتین بار اســت کــه المپیکی 
شــده و امیدوارم سهمیه های خوبی بگیریم.« 
وزیــر ورزش در بخشــی از صحبــت هایــش از 
قهرمانان و پیشکســوتان خواست تا مدال ها و 
جام هــای قهرمانی خود را برای قرار گرفتن در 
مــوزه ورزش اهدا کننــد. او درخصوص تکلیف 
رؤسای فدراســیون های والیبال، جودو و کاراته 
افــزود: »طبــق قول هایــی کــه دادیــم تکلیــف 
فدراســیون هایی که سرپرســت دارند یا شامل 
قانون منع بکارگیری بازنشســته ها شــده اند یا 
دوره مدیریــت رؤســای آنهــا بــه پایان رســیده 
را مشــخص می کنیــم. تــاش می کنیــم که در 
کوتاه تریــن زمــان انتخابــات را برگــزار کنیــم. 
البته در این میان مشــکلی هم داریم، تکلیف 
هیأت هــا مشــخص نیســت و در واقع هیأت ها 

اعضای اصلی مجامع هستند.«
ســلطانی فر در مــورد وضعیــت تیــم ملی 
فوتبــال در آســتانه جام ملت هــا هم صحبت 
در  را  تیم هــا  آ ماده تریــن  از  یکــی  »مــا  کــرد: 
اختیار داریم. فدراســیون فوتبال با تمام توان، 

تمــام نیازهای تیم ملی را فراهم کرده اســت. 
فوتبــال  ملــی  تیــم  از  را  حمایــت  بیشــترین 
داشته ایم. هم بازیکنان داخلی و هم لژیونرها 
در حــال حاضــر آماده انــد و مــا تقریبــا دو تیم 
ملــی قدرتمند داریم. همه این عوامل دســت 
به دســت هــم داده تا بــا تعامــل و هماهنگی 
کار پیــش  رود.« وزیــر ورزش و جوانــان تأکیــد 
کرد: »نیازهای تیم ملی تأمین شــده و آنها در 
حــال حاضر بهترین کمــپ را در اختیار دارند. 
مربــی، بازیکنــان خــوب و فدراســیون توانمند 
و پــای کار داریــم و همه چیز دســت به دســت 
هــم داده که بعد از 43 ســال مجــدداً قهرمان 
آســیا شــویم. نتایج جام جهانی و آماده سازی 
تیــم ملی نشــان می دهد در مقایســه با ســایر 
تیم هــای آســیایی شــرایط مطلوبــی داریم که 
قهرمان آســیا شــویم. انتظار مــردم هم از تیم 

ملی قهرمانی آسیا است.«

ســایت کنفدراسیون فوتبال آســیا گفت وگویی با 
کارلــوس کی روش منتشــر کــرد و در ابتــدای آن 
نوشــت: »۴3 ســال از آخرین قهرمانــی ایران در 
جام ملت های آســیا می گذرد و این بار شاگردان 
کــی روش امیدوارند در امارات قهرمان شــوند.« 
ســرمربی پرتغالــی تیــم ملــی فوتبــال ایــران به 
AFC گفــت: »بــازی اول مــا بازی مهمی اســت. 
همه تیم ها با آرزو و جاه طلبی رقابت ها را شروع 
می کننــد و بــه همیــن خاطــر مســابقه نخســت 
همیشه دشوار است. مهم است که بتوانیم بازی 
نخست را پیروز شویم. مانند همیشه شروع یک 

تورنمنت اهمیت زیادی دارد.«
تیــم   ملــی فوتبال ایــران کــه در رنکینگ فیفا 
جایــگاه نخســت آســیا را از آن خــود کــرده، جام 
ملت ها را با یمن تیم 2۶ آسیا و 13۵ جهان آغاز 
خواهــد کــرد. با این حــال کــی روش نمی خواهد 
تیم یمن را دســت کم بگیرد و معتقد اســت که 
بازیکنانــش بایــد کامًا تمرکز داشــته باشــند. او 
اضافــه کــرد: »من نتایــج تیم های ملــی فوتبال 
ایــران در ســطوح مختلــف یعنی زیر 17 ســال  و 
زیــر 20 ســال را بررســی کــرده ام و متوجه شــدم 
ایــران هیــچ وقــت در مســابقات رســمی یمن را 
شکســت نــداده. یمــن بازی ســخت و دشــواری 
برای ما خواهد بود. وقتی بازی شــروع شود، باید 
از تمــام ناامیدی ها حول محور تیم رها شــویم و 
به کســب پیروزی تمرکز کنیم. شــما نمی توانید 
بــازی بــا یمن را شــروع کنیــد و به فکــر چیزهای 
دیگــری در جام ملت هــا باشــید. 90 دقیقه باید 

برای مردم کشــورتان بازی کنیــد. 90 دقیقه باید 
برای خوشــحالی و افتخار مــردم ایران به رقابت 

بپردازید.«
تیم   ملی فوتبال ایران  از ســال 197۶ تاکنون 
نتوانســته اســت قهرمــان جــام ملت های آســیا 
شــود. حــاا بعــد از یــک جــام جهانــی خــوب، 
ایران امیدوار به کســب  موفقیتی تاریخی است. 
کــی روش در ایــن رابطه گفــت: »اینکه تیم   ملی 
ایــران پیشــرفت خیلــی خوبــی از نظــر نگرش، 
ســازماندهی و نظــم داشــته، کامــًا مشــخص و 
شناخته شده است ولی بزرگ ترین اشتباهی که 
ممکن اســت رخ دهد، این اســت که وقتی شما 
دوران خوبــی را ســپری می کنید، برخی از مردم 
فکر می کنند که این کافی است و به چیز دیگری 
نیــاز نداریــم. ایــن نگرش کامــًا اشــتباه خواهد 
بــود. چــون تیم هایی همچــون قطر، عربســتان 
و امــارات ننشســته اند مــا را تماشــا کننــد،  بلکه 
ســخت تــاش می کنند تا بــه موفقیت برســند. 
آنها پیشــرفت ایران را می بیننــد و تاش زیادی 
می کننــد تــا خودشــان را به ســطح ما برســانند. 
حتــی تیم هایــی مثــل فلســطین و یمــن. مردم 
فکــر می کننــد کــه جــام ملت های آســیا آســان 
اســت ولی ویتنام در چند سال گذشته پیشرفت 
خیلــی خوبــی داشــته و در حــال  حاضر شــرایط 
خوبــی دارد. آنها اخیراً موفق شــده اند قهرمان 
تورنمنت در جنوب شــرق آســیا شــوند. ما نباید 
ســوار بــر ایــن مــوج شــویم کــه جــام ملت های 
آســیا برای ما آســان اســت، بلکه کامًا برعکس 

اســت. کســانی کــه می خواهنــد فکر کننــد که در 
فوتبال این مســائل و بازی ها آســان است، فقط 
تــاش می کنند که امید ما را بــه خطر بیندازند. 
مــا فروتن خواهیم بــود و به تمــام حریفان مان 
تــاش می کنیــم  و  احتــرام خواهیــم گذاشــت 

بهترین عملکردمان را نشان دهیم.«
ســرمربی ایــران در پایان صحبت هــای خود 
گفت: »در چنین مســابقاتی فردایی وجود ندارد 
اگر ما حال را پیروز نشویم. در حال  حاضر فینال 
جام ملت های آسیا برای ما بازی با یمن است و 
به هیچ چیز دیگری فکر نمی کنیم. وقتی بازی با 
یمن تمام شد، به ســراغ ویتنام خواهیم رفت و 
بعد از آن به عراق فکر می کنیم. در حال  حاضر 
می خواهــم چنیــن نگرشــی در تیم جــا بیفتد تا 
بتوانیــم تمــام تاش خودمــان را برابــر یمن در 
بازی نخست نشــان دهیم. فعًا به چیز دیگری 

فکر نمی کنیم.«
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:AFC کی روش در گفت وگو با

فینال جام ملت ها برای ما بازی با یمن است

علم الهدی: »پدیده« دل مردم مشهد را شاد کرده
آیــت اه علم الهــدی، امــام جمعــه مشــهد در دیدار بــا مدیران ورزشــی و فوتبالی خراســان 
رضوی ضمن ابراز رضایت از پیشرفت های اخیر ورزش این استان، گفت: تیم پدیده توانسته 
دل مردم مشهد را شاد کند و در نتیجه ازم است برای حل مشکات مالی آن، ترتیب انتقال 
هر چه ســریع تر آن به مالکانی تازه داده شــود. وی جواد وطنخواه مدیرعامل پدیده را فردی 
ارزشــی و وایــی نامیــد و گفت: اســتقرار پدیده در نقاط صــدر جدول لیگ برتر فوتبال کشــور 
نشــانگر کار خوبی اســت که در این تیم انجام شــده اســت. پدیده به واقع به ورزش اســتان ما 

آبرو بخشیده است.

تأخیر در واگذاری سرخابی ها به صاح نیست
ماشــاءاه عظیمــی، دبیرکل اتــاق تعــاون ایــران کم نقص ترین روش 
واگذاری سرخابی های تهران را جمع سپاری با رویکرد تعاونی سهامی 
عــام عنــوان کــرد. وی افــزود: کســانی کــه اداره باشــگاه ها را برعهــده 
می گیرنــد، باید از اهلیــت ازم برای این امر برخوردار باشــند و از آنجا 
کــه اصــل 44 قانون اساســی بــر خــروج دولــت از تصدیگــری و ماندن 
در جایــگاه حاکمیتــی تأکید دارد، لــذا تأخیر در واگذاری پرســپولیس و 

استقال به صاح نیست.

فراخوانی 29 بازیکن به دور جدید تمرینات »امید«
عصر دیروز اسامی 29 بازیکن منتخب زاتکو کرانچار، سرمربی تیم ملی 
امید فوتبال ایران برای شــرکت در تورنمنت چهارجانبه قطر اعام شد. 
در این فهرســت 3 بازیکن از استقال شــامل مهدی نوراللهی، قائدی و 
صیادمنش و دو بازیکن هم از پرسپولیس شامل حمیدرضا طاهرخانی 
و ســعید حســین پور حاضرند و لژیونرهایــی مانند امیــد نورافکن، رضا 
شــکاری و عرفان اردستانی نیز فرا خوانده شــده اند. امیدها از 13 دی در 

تهران اردو می زنند و پس از 10 روز تمرین به دوحه خواهند رفت.



 
معاصــر بــودن در بازار هنر چیزی اســت جدا از آنچــه در منابع نقد و 
تاریخ هنر به آن پرداخته می شــود. اصواً در بازار هنر، آثار چهره های 
مطرح امروزی در کنار هنرمندان نسل های گذشته -که به دنبال عبور 
از رهیافت های مدرنیستی بوده اند- در یک چارچوب قرار می گیرند. 
در ایران، عبــور از این رهیافت ها همواره با رویکردهایی چون گرایش 
به شیوه های سنتی نگارگری، به کارگیری نقشمایه های بومی و مذهبی 
و توجه به نقاشی آکادمیک یا فیگوراتیو در برابر شیوه های هنر مدرن 
مانند نقاشــی آبســتره همراه بوده اســت. از همین رهگذر، قرار است 
دهمین حراج تهران ۲۱ دی ماه در هتل پارســیان آزادی برگزار شــود 
که در این حراج ۱۱۴ اثر از ۱۰۵ هنرمند برای فروش به نمایش گذاشته 
می شود که میان آنها ۱۴ اثر مجسمه، ۷۵ اثر نقاشی، ۶ اثر عکس و ۱۹ 
اثر نقاشــیخط به چشم می خورد. آنطور که اعام شده این مجموعه 

منتخبی است از آفرینش های هنر معاصر ایران که از حیث مفهوم و 
ساختار هنری تجربه ای متفاوت با هنر مدرن را رقم زده اند. نگاهی به 
نام هنرمندان حاضر در این حراج گویای این مسأله است که معاصر 
بــودن ایــن آثار هم به مفهــوم متأخر بودن آن هاســت و هم به تلقی 
متفاوتی از مفهوم مدرنیســتی هنر و کاربرد عناصر پست مدرنیستی 
اشاره دارد. برخی از این آثار در یک دهه اخیر خلق شده اند و بخشی 
از آن هــا هــم قدمتــی پنجاه ســاله دارنــد. مســئوان برگــزاری حــراج 
تهــران، مجموع کل کمینــه فروش آثار را ۲5۱میلیــارد و 6۷۰میلیون 
ریال و مجموع کل بیشــینه فــروش را 356میلیارد و 3۰میلیون ریال 
پیش بینــی کرده اند. مســن ترین هنرمنــدی که اثــر او در این حراج به 
فروش می رسد، منیر فرمانفرماییان متولد ۱3۰۱ است و فرزانه وزیری 
تبــار و یحیی گمــار متولــد ۱3۶۶ جوانترین هنرمندان حاضــر در این 
حراج هســتند. طــرح روی جلد کاتالوگ دهمین حراج تهــران از آثار 
نقاشیخط حسین زنده رودی انتخاب شده که قیمت آن 3 تا ۴میلیارد 
تومان تخمین زده شده است. در توضیح این اثر آمده است: خطاطی 

کردن برای حسین زنده رودی، بهانه نقاشی است. حروف و واژه ها بر 
پهنه وســیع بوم واســازی می شــوند و در روندی تکرار شــونده، گام به 
گام از وادی معنــا دور شــده و ره بــه عالم فرم می برنــد؛ بدین طریق 
زنــده رودی با بهره گرفتن از قابلیت های خط فارســی، توانســته فرم 

قراردادی حروف را در جهانی نو بازمعنا کند.
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امام باقر علیه السام:
 َمْن َکَف َغَضَبُه َعِن النَاِس َکَف اَلُ َعْنُه َعَذاَب 

َیْوِم اْلِقَیاَمِة.
 کســی کــه خشــمش را از مردمــان بــاز دارد خداونــد نیــز در روز 

قیامت عذابش را از او باز می دارد.
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طومار سال خشونت و خون ، با امید به روزهای بهتر بسته شد نــــگاره
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بازار هنر

تابلوهای هنرمندان بزرگ ایرانى در حراج تهران چکش مى خورند

باز هم احتمال فروش میلیاردی آثار هنری

هانی انصاری

عکس های رنگی از جنگ جهانی اول
جنگ جهانــی اول )که بــا نام های جنگ 
بــزرگ و جنگ برای پایــان همه جنگ ها 
نیز شناخته می شود( جنگی بود که از ماه 
اوت ۱۹۱۴ تــا نوامبــر ۱۹۱۸ رخ داد و در پی آن، بدون زمینه جدی 
کشمکش، سربازان بسیاری برای جنگ تجهیز و مناطق زیادی 
از جهان درگیر جنگ شدند. تلفات جنگ جهانی اول تا آن زمان 
در تاریخ بی سابقه بود. از ساح های شیمیایی برای نخستین بار 
در این جنگ اســتفاده شــد. برای نخســتین بار، به گونه ای انبوه 
مناطق غیرنظامی بمباران هوایی شدند و نیز برای نخستین بار 
در این ســده کشتار غیرنظامیان در ابعادی گســترده رخ داد. در 
طول این جنگ، در حدود 65 میلیون نفر بســیج شــدند. از این 
عده، در حدود ۹ میلیون نفر کشته شدند؛ در حدود ۲۲ میلیون 
نفر )به نســبت یک ســوم( معلول و از کار افتاده، ۷ میلیون نفر 
برای همیشــه ناقص و معلول شدند و حدود 5 میلیون نفر نیز 
مفقود شدند. از تصاویر این جنگ، آن چه بیشتر در ذهن ها باقی 
مانده عکس هایی ســیاه  وسفید است و بسیار هم فکر می کنند 

این عکس های ســیاه و سفید بعدها به صورت دیجیتالی رنگی 
شــده اند امــا به تازگــی دیلی میــل چندین عکس  نایــاب از این 
جنگ را که توسط اولین دوربین های رنگی تاریخ گرفته شد ه اند؛ 
منتشــر کرده اســت. بنابر این گــزارش تصویــری، اولین عکس 
رنگی تاریخ در ســال ۱۸۶۱ گرفته شد اما استفاده از دوربین های 
رنگی تا بعد از جنگ جهانی اول همه گیر نشده بود و عکاسان تا 
آن زمان هنوز مجبور بودند عکس هایی سیاه و سفید ثبت کنند.

خبرآخر

توئیت محســن رضایــی دربــاره عملیات 
کربای چهار هنوز هم می تواند شبکه های 
اجتماعــی را بــه تکاپــو وادارد. نمونــه اش 
دیــروز بــود کــه پــس از گفت و گــوی رضــا 
قاســم  و  رضایــی  محســن  بــا  رشــیدپور 
ســلیمانی بــر ســر همیــن توئیــت دوباره 
بحثــش پــا گرفــت و داغ شــد. حرف های 
محســن رضایی در این برنامه بخصوص 
آماری که از شهدای عملیات کربای چهار اعام کرد، تعریف او 
از فریب و اینکه گفت سعی می کند دیگر در توئیتر درباره جنگ 
حرف نزند و اظهارنظرهای قاسم سلیمانی بسیار مورد توجه قرار 
گرفت و بسیاری از کاربران درباره اش نوشتند. نوشته هایی که البته 
باز هم بیشتر با انتقاد همراه بود. هرچند که اصولگرایان توئیتر با 
هشتگ پاسخ فرمانده از محسن رضایی حمایت کردند: » آقای 
رشــیدپور بــا چه میزان ســواد، آگاهی و دانشــی روبــه روی جناب 
 سردار می نشــیند؟! جنابعالی بارها از میهمانان خود در برنامه 
 حاا خورشید فریب خوردید! کاش یکی از منتقدان سیاست های 
جنگ روبه روی ایشان می نشست!«، »  طبق گفته آقای رضایی تو 
دو روز اول ۹۲۰ تن کشته دادیم، تو دوازده روز بعدش کًا بیست 
سی تا. پاسخ فرمانده منو که قانع نکرد نظرسنجی بذارید ببینیم 
کیا قانع شدن.«، »قاسم سلیمانی در  حاا خورشید نظر خودش 
را درباره نظر محسن رضایی پیرامون  کربای4 گفت.فقط حرف 
این اســت که آن روزها برادر محســن فرمانده بوده و حاج قاسم 
مجــری اجرای دســتور و طبیعتاً نگاه فرمانده هم با نگاه ســرباز 
فرق دارد. جای هر دوشــان روی چشــم ولی علت تنها گذاشتن 
رضایی را نفهمیدم!«،  »کاری که امروز رسانه ملی به صورت عام 
و شبکه سوم )حاا خورشید( به صورت خاص کرد، یعنی دعوت 
از آقا محســن رضایی و گفت و گو با حاج قاســم ســلیمانی برای 
توضیح درباره مســأله حاشیه ســاز کربای 4 باور نکردنی است! 
خدا کنه این حد از حرفه ای گری به بقیه بخش های سازمان هم 
ســرایت کند«،  »محسن رضایی: »خواســتم ذهن ها را به سمت 
واژه فریب ســوق دهم چون ترامپ ســال آینــده می خواهد یک 
عملیات فریب علیه ما انجام دهد«.خب مسئوان از این به بعد 
هر اتفاق ناگواری که رخ بده می ندازن گردن ترامپ!«،  »محسن 
رضایــی می گه ترامپ می خــواد ما رو فریب بــده، یعنی ترامپ 

می خواد ۴۰۰۰ امریکایی رو به کشتن بده که ما رو فریب بده؟«.
البته در توئیتر به یک موضوع دیگر هم کنار بحث اصلی پرداخته 
شد؛ پرداختن به توئیتر که یک شبکه اجتماعی فیلتر شده است 

در رسانه ملی!
رضا رشیدپور چند ساعت بعد از برنامه اش در پاسخ به انتقادات به 
برنامه اش در توئیترش نوشت: »من فقط یک مجری ساده تلویزیون 
هستم که تاش می کنم برنامه ام را در اندازه امکان حرفه ای و متفاوت 
پیش ببرم. رسالت من مناظره کردن نیست. مجری فقط باید پرسش 
را مطرح کند. پاسخ را بشنود و قضاوت را به مخاطب بسپارد. ممنونم 

که با همه نواقصی که دارم همراهیم می کنید.«

 فرمانده و توئیتش 
در تلویزیون

شهروند 
مجــازی

پاسخگویی 
روز

یگانه خدامی

پــس از چنــد روز شــایعه دیــروز دوبــاره 
اســتعفای وزیر بهداشــت مطرح و اعام 
وزیــر  شــد حســن قاضــی زاده هاشــمی 
بهداشت در جلسه شــورای معاونین وزارت بهداشت شرکت 
کرد و در پایان جلســه  از معاونین و در واقع از وزارت بهداشت 
خداحافظی کرد. وزیر بهداشــت چهره ای رسانه ای است و در 
چند ماه گذشته با دو فیلمی که از او و حرف هایش منتشر شد 
مورد انتقاد قرار گرفت. مخصوصاً از ســوی کاربران شبکه های 
اجتماعــی. بــه همین دلیل بعضــی از کاربران از اســتعفایش 
اســتقبال کردند! البته کســانی هم بودند که می نوشتند نگران 
آینــده این وزارتخانه هســتند. این واکنش هــا را بخوانید: »خبر 
رســیده که گویا معاون ســازمان برنامه و بودجه هم نتونســته 
 وزیر بهداشــت رو راضی کنه و شــاگرد زرنگ دولت هم رفتنی 
شد،«، »وزیر بهداشت از همکاران خودش خداحافظی کرد! تا 
کی میخواد این رویه غلط باقی بمونه که گند بزنی و بعد با یک 
اســتعفا همه چیز تموم بشه؟ اان وزارت بهداشت میلیاردی 
به بیمه ها و بیمارستان ها و پزشکان و پرسنل خودش بدهکاره، 
کی میخواد پاســخ بده؟«، » وزارت بی در و پیکر بهداشت وزیر 
ندارد.گل بود به سبزه نیز آراسته شد.«، »وزیر بهداشت استعفا 

داده.خب  باقر اریجانی هم بشه وزیر بهداشت!«

خداحافظ وزیر بهداشت؟

چهره روز

یادی از »گلچین« و ترانه به یاد ماندنى »باران«

گیلکهانوستالژیکترینشاعرانجهاناند
گلچین گیانی )۱3۵۱-۱۲۸۸ خورشیدی( 
کــه در تکیه مســتوفی ســبزه میدان رشــت 
جنــب خانــه ه.الف. ســایه پســرخاله اش 
به دنیــا آمــد با شــعر ترانــه بــاران یکی از 
نخســتین گوینــدگان شــعر نو بــرای گروه 
ســنی ج و د محســوب می شــود. شاعری 
که جــای وطن ســبب نگاه نوســتالژیک 
ماننــد  و  شــد  شــعرهایش  اغلــب  در 
همــه رشــتی های عالــم او هــم بــدل بــه 
نوستالژیک ترین شــاعر جهان شد. علت 
این همه نوســتالژی را باید در طبیعــت و صفات و زندگی گیانی ها 
بخصــوص رشــتی ها وا جســت. اغذیــه بی ماننــد گیــان و مرکزش 
رشــت -که به عنوان شــهر غذا ثبت یونســکو نیز شــده- و نوع باران 
خاکه خاکــه ای کــه شــاخصه هایش را در هیچ آب و هوای مشــابهی 
در جهان نمی توان ســراغ داشــت و فرهنگ و مناسبات مردمانش 
و زنانــی که زنــان صرفاً مطبخ و خانه نبودند و شانه به شــانه مردان 
در شــالیزار و بازارهــای محلــی کار می کردنــد و... چه بســا تأثیر این 
نوستالژی یا به قول خود گیلک ها تاسیانی را دو چندان داشته است. 
نوســتالژی ترانه باران نوستالژی طبیبی شاعر مسلک است که جزء 
آخرین گروه بورســیه بگیران ایرانی قلمداد می شــد. او به فرانســه و 
سپس انگلیس رفت و تا لحظه مرگ در انگلیس ماند. دو چندانی 
این نوســتالژی در شــعر ترانه بــاران زمانی نمــود مضاعف می یابد 
که انگار شــاعر از نوعی بهشــت دارد صحبت می کند. او در گام های 
شعری اش گویی روی زمین نمی دود و دارد روی ابر قدم برمی دارد. 
از بس می شــود طراوت هوا و مناظر گیان را از پنجره ای که او رو به 

تابلو سرزمین باران گشوده، دریافت.
ترانــه باران در ژوئیه ۱۹۴۰ میادی در لندن ســروده شــده و با وجود 
بندهــای آمــده -که از انگشــتان دو دســت بیشــتر نبــوده- در کتاب 
فارســی دبســتان، دارای ســی بنــد بــا در نظرگیری فراز و نشــیب در 
آفرینــش قشنگ شناســی شــاعرانه اســت. ]صفحــات ۱۶۰ تــا ۱۶۷، 
زندگی و شعر گلچین گیانی با عنوان با ترانه باران، کامیار عابدی، 

چ اول ۱3۷۹ نشر ثالث[.
در واقع انتخاب کنندگان این شعر برای درس فارسی، شعِر با نشاط 
و طراوتی -که مناسبت مطلوبی با ردیف سنی نسل هدف دارد، در 

نظر گرفته  بودند.
بایــد اذعان داشــت که این شــعر نســبت به زمان چاپ خود شــعر 
مناســبی برای تبلیغات گردشگری نیز محسوب می شد؛ به گونه ای 

کــه هنــوز می توان تصور کرد که مخاطبان گردشــگر خاصــه از نقاط 
کویــری و غیرمعتــدل در هر کجــای جهان با خوانــدن محتوای این 
شعر چگونه خواهند توانست مقابل میل سفر به بهشت و آرمانشهر 

وانهاده شاعر ترانه باران بایستند.
از زاویــه ای دیگــر می تــوان چنیــن ادعــا داشــت که شــاعر »ترانه 
بــاران« -با فریم های متعدد و کلمات- برای شــما یک مســتند 
کوتاه ویدئویی ساخته است؛ طوری که شما پس از خواندن شعر 
احســاس خیس شدن ســر و رو و البسه می کنید و در سن جوانی، 
میانسالی و سالخوردگی احساس می کنید از تونل زمان به گذشته 
و ۱۰ ســالگی بازگشــته اید و دارید با دو پای کودکانه در جنگل های 
گیان می دوید و چنین با شــاعر همذات پنداری می کنید: »یادم 
آرد روز بــاران/ گــردش یــک روز دیریــن/ خــوب و شــیرین/ تــوی 
جنگل های گیان/ کودکی ده ساله بودم/ شاد و خرم/ نرم و نازک/ 
چست و چابک/....« و البته از قسمت های نیامده در کتاب درسی 
هم یادی کنیم: »چشمه ها چون شیشه های آفتابی/ نرم و خوش 
در جوش و لرزه/ توی آنها سنگ ریزه/ سرخ و سبز و زرد و آبی« و...
سراسر این شعر تابلو در تابلو طبیعت گیان را نوستالژیک و از 
 motif دیدگاهی ناتورآلیستی و سمبولیستی در آمیزشی ملهم از
و بن مایه های زادبومی و در قطع »هشت گیان« رقم زده است 
و البتــه در پایــاِن شــعر، گلچیــن تازگی هــای شــعر نو پارســی را 
-که با نیما آغاز شــده بود و او یکی از نخســتین اشاعه دهندگان 
 genre حرفــه ای آن محســوب می شــد- بــا پندهایــی از نــوع و
گلستان سعدی پیوند می زند: »بس گوارا بود باران/ به! چه زیبا 
بود باران/ می شــنیدم اندر این گوهر فشــانی/ رازهای جاودانی، 
پندهای آســمانی: //بشــنو از من، کودک من!/ پیش چشم مرد 
فردا/ زندگانی _خواه تیره، خواه روشن_/ هست زیبا، هست زیبا، 

هست زیبا« ]همان جا[.

۱. لهســتان که پــس از جنگ جهانی 
دوم خســارت های فراوانــی دیــده، 
کمونیســتی  حکومــت  ســلطه  زیــر 
امنیتــی  نیروهــای  می گیــرد.  قــرار 
حکومــت زندگــی مــردم را زیر نظر 
کــه  حکومــت  همزمــان  و  دارنــد، 
بــه نمایــش چهــره ای عدالتخــواه و 
صلح گــرا از خــود میل زیــادی دارد، 
هنــر )و هنرمنــدان( را نیز همســو با 
اوهــام و شــعارهای خــود می خواهــد. این در حالی اســت 
که فضای ســرد، پراضطــراب و اندوهناک برآمده از جنگ 
و ســپس برقــراری مرزهــای ایدئولوژیــک )در دوره جنگ 
ســرد( بر روابط انســانی تأثیر زیادی گذاشــته اســت. فیلم 
جنــگ ســرد )Cold War( ســاخته پــاول پاولیکوفســکی 
روایتــی از زندگــی و عشــق در آن دوره اســت. ویکتور و زوا 
از درون جامعــه ای می آینــد که مرزبنــدی و اختناق در آن 
حاکم اســت و سیاستمداران که در ستیز با مردم خودشان 
هستند، کوشش دارند چهره صلح گرایی از خود در جهان 

به نمایش بگذارند. 
فیلــم در کنــار کلیســایی ویــران آغــاز می شــود و همان جا 
هــم پایــان می پذیــرد. ویکتــور و زوا چه در وطــن و چه در 
غربــت، هنرمندانی آواره هســتند. آوارگی آنها در مواجهه 
با عشــق، به اوج می رســد. در »با هم بودن« و در »فاصله 
از همدیگر« دچار تنش می شوند، دوری از همدیگر را تاب 
نمی آورنــد و در غیــاب فاصله ها نیز در صلح نیســتند. دو 

آواره هستند که هر یک دیگری را پناهگاه خود می داند. 
حــال هر دوی آنها خوب نیســت، پناهگاه هایی بی ســقف 
هســتند کــه ســرانجام هــم در همــان ســاختمان ویــران و 
بــدون ســقف پیمــان می بندند. در پایــان فیلــم، ویکتور و 
زوا بــر نیمکتی آرام می گیرند. ابتــدا آنها را در حال نظاره 
چشــم اندازی از طبیعت و سپس، خودشان را با چشمانی 
مبهوت و پشت به چشم اندازی دیگر از طبیعت می بینیم. 

نمایی از طبیعت و جهاِن بی ثبات که سرانجام خالی از آن 
دو ثابت می ماند. آنچه پابرجاست، خود صحنه است، نه 
بازیگران. ویکتور و زوا بازیگران فعال این صحنه هستند. 
کنشگرهایی تسلیم ناپذیر در صحنه زندگی که سرانجام در 
ســکوت و مال  فرو می روند. این زیباترین و غم انگیزترین 
مواجهه انسانی با صحنه و جهانی است که در قاب پایانی 

فیلم چشم اندازی از آن در برابر ما قرار می گیرد.
۲. آلبــر کامو در کتاب »اســطوره ســیزیف« که مهســتی 
بحرینی به فارســی ترجمه کرده، می نویســد:»در عمق 
هــر زیبایــی، چیــزی غیرانســانی نهفتــه اســت و تپه ها، 
آرامــش انســان، نقش درختــان در یک لحظــه مفهوم 
فریبنــده ای را کــه بــه آنهــا نســبت می دهیم، از دســت 
می دهند و از آن پس، از بهشــتی گمشــده نیــز دورتر به 
نظر می رســند... چشم اندازهایی که در زیر نقاب عادت 
پنهــان مانده انــد، دوباره همانی می شــوند که هســتند.  
از مــا دور می شــوند. همچنــان کــه گاه، در پشــت چهره 
آشنای زنی که چند ماه قبل یا چند سال پیش دوستش 
می داشــته ایم بــا بیگانه ای روبه رو می شــویم، شــاید در 
اینجــا هم حتی آرزومند چیزی باشــیم کــه ناگهان ما را 

چنین تنها بر جا می گذارد.«

نگاهى به »جنگ سرد« تازه ترین ساخته پاول پاولیکوفسکى

روایتی از زندگی و عشق

برای »یوسف علیرضایى« كه قلب مهربانش در 5 دی ماه از تپیدن ایستاد

او صدای سازمان نبود، صدای جنگلبان ها بود

وقتی خبر بازنشستگی »یوسف علیرضایی« کارشناس روابط 
عمومی ســازمان جنگل ها آمد، ســؤال وحشتناکی توی ذهنم 
چرخیــد. او ایــن دوران را چطور تحمل خواهد کرد؟ کســی که 
تمام عمرش را برای منابع طبیعی دویده بود. بیش از دو سال 
تحمل نکرد. 5 دی ماه قلب مهربانش ایستاد و چشم از دنیایی 
که بــرای زیبایــی اش زحمت کشــیده بود، بســت. علیرضایی 
کاربلدترین روابط عمومی ای بود که در تمام این سال ها دیده 
بودم. برنامه ریزی اش حرف نداشــت! زمانی که برای ســفرها 

می گذاشــت، پرت نداشت. براساس توان خودش برنامه ریزی 
می کــرد. از دم هواپیما بازدیــد از پروژه های جنگل، آبخیزداری 
و منابع طبیعی شــروع می شد، شهر به شــهر و روستا به روستا. 
کارشــناس ها موظف بودند به تمام سؤاات خبرنگاران جواب 
بدهند. مأموریت آنها در سفرهای مطبوعاتی همین بود. گاهی 
اوقات نشست خبری برنامه ای که تمام روز به بازدید از پروژه ها 
و مناطــق گذشــته بود را ســاعت ۱۲ شــب برگــزار می کــرد. این 
روال طبیعی او بود. همیشــه سمت خبرنگار بود. هیچ مدیری 
حق نداشــت با خبرنگار تندی کند. هرگز اجازه نداد نســبت به 
خبرنگاری بی حرمتی شود. یادم می آید در سفری به هرمزگان 
قرار بود با مســئوان منابع طبیعی قشم نشست خبری داشته 
باشیم. رفتار مسئوان را با خبرنگاران نپسندید. او اجازه نداد آن 
روز نشست خبری برگزار شود. فردای آن روز هم خبرنگاران به 
تهران بازگشــتند. خاطراتی از این دست از علیرضایی در ذهن 
بسیاری از خبرنگاران ماندگار شده. به خاطر هر سؤال سختی که 
از مدیران می پرسیدی، یک بارک ال داشت. برعکس بسیاری 
از روابــط عمومی ها، دنبال خبرنگار منتقد بود. در جریان بودم 
خبرنگارانــی که ســعی می کردند رضایــت برخی از مدیــران را 
جلب کننــد، از برنامه ها حذف می کرد. کمتر روابط عمومی ای 
چنیــن جرأتی به خودش می دهد امــا این رفتار خاص و ویژگی 
بارز علیرضایی بود. او مدیرکل روابط عمومی سازمان جنگل ها 

نبــود، کارشــناس روابــط عمومــی بود امــا حرفش حــرف بود. 
علیرضایــی زبــان مدیران ســازمان جنگل هــا، منابع طبیعی و 
آبخیزداری نبود. او فرصتی بود تا مسائل این حوزه پر از تهدید 
و چالش دیده شــود. مدیران گوشــه گیر و عزلت نشین سازمان 
را در معــرض ســؤال های خبرنــگاران قــرار مــی داد. او صــدای 
زاگــرس، صدای هیرکانــی، صدای حرا! صــدای جنگلبان ها. او 
بــود که صــدای بلوط های ایام را با ســفر مطبوعاتــی و دعوت 
رســانه ها بــه گوش رئیــس جمهوری رســاند تا حســن روحانی 
بودجه ای جداگانه برای آنها بگذارد. وقتی تیتر زدم جنگل های 
گلســتان با بیل خاموش می شــود. صدای فرمانــده وقت یگان 
سازمان بلند شد که زحمات نیروهایش نادیده گرفته می شود. 
با آبرویش بازی شــده. اما مجلس وارد شــد و برای ایجاد پایگاه 
اطفای حریق بودجه گذاشــت تا اولیــن پایگاه اطفای حریق در 
کرمانشاه افتتاح شود. همین نتیجه را روی میز فرمانده گذاشت 
و گفت:»این پیامد کار خبرنگاران منتقد است.« فرمانده بعدها 
اعتراف کرد:»4 سال در راهرو مجلس دویدم برای گرفتن بودجه 
اما این خبرنگاران بودند که مجلس را مجاب کردند!« باید اعتراف 
کرد او فرصت شــنیدن صدای منابع طبیعــی و جنگل های ایران 
در چهارگوشــه کشــور بود! او بزرگتر همه ما بود، هم خبرنگار هم 
کارشناس. برادر بود و پدر. رفتن »یوسف علیرضایی« از آن جنس 
رفتن هاســت که یک شــهر را خالی و متروک می کند. ســفرت به 

سامت آقای علیرضایی عزیز. سام من را به پدرم برسان.
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