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حلقهخودتقویتشوندهپولمرگی
ایــام تنظیــم بودجــه ســاانه کشــور کــه فرامی رســد، میان 
دســتگاه های دولتــی، نماینــدگان مجلــس در اســتان های 
مختلــف، اســتانداران و همه نهادها و ســازمان هایی که به 
ردیف هــای بودجــه دولتی متصل هســتند، رقابتی شــدید 
بــرای گرفتــن ســهم بیشــتری از بودجه درمی گیرد. شــکی 
نیســت کــه منابع مالی بــرای پیشــبرد اهداف هر ســازمان 
و کشــوری ضــروری اســت، امــا بــه همــان اندازه نیز شــک 
نــدارم که منابــع مالی و پولی شــرط کافی توســعه پایدار و 
برخورداری از کیفیت زندگی نیســتند. منابع مالی بیشتری 
که صرف کارهای غلط شوند درست مانند خودرو پرقدرت 
و تندرویی عمل می کنند که در مسیری نادرست به سمت 
دره رانده می شود. این کشور در دهه های گذشته شاهد هزاران پروژه ساخت وساز 
بوده که با پول های کان اما در مســیرهای غلط ایجاد شــده اند. صنایع پرآب بری 
که در مناطق خشــک و کم آب ســاخته شدند، سدهای عظیمی که از اساس نباید 
ســاخته می شــدند یا در محاســبات مخزن، تاج ســد یا اراضی متأثر از آنها خللی 
وارد اســت، توســعه کشــاورزی بــا الگوهای کشــت ناســازگار با کم آبــی در مناطق 
نامناسب و خارج از ظرفیت اکولوژیک دشت های کشور، پروژه های شهری عظیم 
اما نادرســت و ده ها گونه از اقدامات توســعه ای نامناسب و درست طراحی نشده 
– به بزرگی مسکن مهر – همگی بر بنیان پول های کان از منابع عمومی ساخته 
شــده اند امــا برخی از آنها امروز بخشــی از مصائب این کشــورند. تصور نکنید که 
فقــط پروژه هــای ساخت وســاز بر بنیــان پول هــای کان بودجه دولتــی، صندوق 
ذخیره ارزی یا صندوق توســعه ملی ساخته شده اند. طرح های توسعه اشتغال، 
اشتغال روستایی، بنگاه های زودبازده، تحول در نظام بهداشت و درمان، توسعه 
آمــوزش، یارانــه دادن به پژوهش برای افزایش تعداد مقــاات و همین طور الی 

آخر، بر شانه بودجه ها و اعتبارات دولتی بنا شده اند.
ایــن گونــه ولخرجی ها اگر به توســعه نینجامیده اند و وضعیت نامناســب 
عمــده شــاخص های کســب وکار، شــفافیت، فســاد، رقابت پذیــری، جــذب 
سرمایه خارجی، جذب گردشگر، کیفیت محیط  زیست و ده ها شاخص دیگر 
از این دســت نشــان همین وضع نامناسب اند، علت های زیادی دارند و هیچ 
تبیین تک عّلتی برای آنها کافی نیســت و این نوشــتار قصــد دارد یکی از آنها 
را متذکــر شــود. من از این بحــث که آیا اقتصاد دولت زده و گریزان از توســعه 
بخــش خصوصی می تواند منادی توســعه باشــد می گذرم و به ســازوکارهای 
دیگــری می پــردازم کــه هر یــک از آنها اگرچه بارها طرح شــده اند امــا دوباره 

پرداختن به آنها در این ایام بودجه ریزی خالی از فایده نیست.
اولین ســازوکاری کــه نظام بودجه ریزی را بشــدت مخدوش و توســعه گریز 
می سازد، اولویت تخصیص به مواردی است که من آنها را محصول دام »امر 
مشاهده پذیر« می نامم. ساخت بزرگراه، سد و شبکه، کارخانه فواد و چیزهایی 
از این دست به چشم می آیند و موجودیت فیزیکی شان مشهود است اما برای 
مثــال تخصیص اعتبارات برای انجام اموری که زندگی مدرن را ســنجش پذیر 
می ســازند، به چشــم نمی آیــد. تخصیص بودجــه برای بهبود نظام ســنجش 
داده های پایه ای منابع و مصارف آب، به چشم نمی آید، برای رسانه ها جذاب 
نیســت و عمــوم مردم نیــز چیزی از اهمیــت آن ســر در نمی آورند. تخصیص 
اعتبــارات بــرای برخی از این امور نامرئی، مخالفت هــای ذینفعان را هم در بر 
دارد و برای مثال تخصیص اعتبار – و البته انرژی سازمانی - کافی برای اجرای 
نظام ارجاع در عرصه درمان، نه به چشم می آید و نه عاشق سینه چاک در بین 
ذینفعان دارد. دام »امر مشــاهده پذیر« همواره سیاســتمدار را به سمت آنچه 
ساخت وسازی است و اغلب کمکی به بهبود سازوکارها نمی کند سوق می دهد. 
این نوع بودجه ریزی در نهایت به تقویت نرم افزاری و ســازوکارهای اصاح در 

کشور بی عنایت است و ساخت وساز در آن اولویت می یابد.
دوم، بودجه ریزی بر اســاس فرآیند و نه خروجی، مصیبت عظیمی برای 
نظام بودجه ریزی اســت. آنچه باید مد نظر سیاســتگذار باشــد و دولت و کل 
عملکرد نظام سیاســی – اجتماعی از منظر آن بررسی و نقد شود، آن چیزی 
اســت کــه دولت انجــام می دهد و نتیجه ای اســت که به دســت مــی آورد، نه 

فرآینــدی کــه دولت طــی می کنــد و منابعی که 
برای کارهایش صرف می کند. 

یادداشت

محمد فاضلی
عضو هیأت علمی 
دانشگاه شهید 
بهشتی
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■  عدم تحویل کارت ملی بعد از چهار ماه / مهدی: اینجانب چهار 
ماه اســت که جهت تعویض کارت ملــی، مدارک خود را تحویل 
داده ام ولــی بعد از گذشــت چهار ماه هنــوز کارت های اینجانب 

حاضر نشده است. مراجعه که می کنیم کسی پاسخگو نیست.
■  تشــکر از کادر بیمارســتان شــرکت نفت / غامعلی شــیری: اینجانب به نوبه خود از 
مدیریت و کادر اداری بیمارستان شرکت نفت واقع در خیابان سرهنگ سخایی تشکر 
می کنم. اینجانب 34 ســال قبل به خاطر جانبازی در این بیمارســتان بستری بودم و 
هفته پیش به این بیمارســتان جهت دریافت پرونده پزشــکی خود مراجعه کردم که 

رفتار کادر اداری این بیمارستان بسیار خوب و عالی بود.
■  همسان سازی حقوق بازنشستگان / جعفر شهسواری: اینجانب بازنشسته صندوق 
بازنشستگی کشوری هستم. از نمایندگان محترم درخواست داریم در بودجه سال 
آینده درباره همسان ســازی حقوق بازنشســته ها تدابیر ازم را در نظر گیرند، چون 
در حال حاضر میزان حقوق دریافتی ما کفاف یک زندگی دونفره را هم نمی دهد.

■  معافیــت تک فرزندان از خدمت در مناطق محروم / خانم امانی: از وزیر محترم 
بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی درخواست داریم فکری به حال خانواده هایی 
کننــد کــه تــک فرزند دختر دارند و ســن پــدر و مادر آنها باای 70 ســال اســت. این 
دختــران جهــت ادامــه تحصیــل در شــغل پزشــکی می بایســت طــرح خــود را در 
شــهری دورافتاده انجام دهند. از وزیر محترم بهداشت درخواست دارم مانند تک 
فرزندان پسر که از خدمت سربازی معاف می شوند تسهیاتی را برای تک فرزندان 
دختر ایجاد کنند که از انجام طرح پزشکی خود در مناطق دورافتاده معاف شوند.

نظــــــــر 
مـــــردم

ادامهخشکسالی
ریاســت  توســط  اخیــراً  کــه  خشکســالی«  »ادامــه  واژه 
محترم جمهــوری در زمینه ضــرورت مدیریت مصرف 
آب به کار گرفته شــده اســت یا عبارت »ســازگاری با کم  
آبــی« که بارهــا مورد تأکید وزیر محتــرم نیرو قرار گرفته 
یــا »تعادل بخشــی به منابع آب« که از چند ســال پیش 
توســط شــرکت مدیریت منابــع آب ایران مطرح شــده، 
همگی از یک واقعیت حکایت دارند و آن عبارت است 

از »محدودیت منابع آب«.
واقعیت آن اســت که »محدودیــت منابع آب« که از 
فقر بارندگی ناشــی می شود مشکل امروز و دیروز فات 
ایران نیســت بلکه رد پای آن در قرن ها پیش به وضوح 
دیده می شــود. آنچه کــه امروز را از دیــروز متمایز می ســازد در نحوه مصرف 
آب متجلی می گردد. تا ســال های 1320 محدودیت های طبیعی در مصرف 
آب و در نتیجه در کنترل توسعه نقش آفرین بودند، چرا که توسعه، تابع آب 
در دســترس بود ولی از آن ســال ها که فناوری جدید اســتحصال و کنترل آب 
جایگزین سیستم های هماهنگ با طبیعت شده و حاکم و تاجر، سرمایه گذار 
و دهقان دانســته و ندانسته به اســتقبال آن رفته و به عنوان مثال دل زمین را 
با مته های حفاری ســوراخ کردند توســعه بر پاشنه آب نچرخید و لذا بتدریج 
از وضعیت تعادلی خویش خارج شــده و رشــدی فزاینده و لجام گســیخته را 
به ارمغان آورد و به همین دلیل در مدت کوتاهی زنگ خطر کم آبی به صدا 
درآمــد تا آنکــه رئیس جمهوری توصیه می نماید تــا »مبنای اداره منابع آبی 

کشور بر پایه خشکسالی گذاشته شود«.
در واقــع رئیــس جمهــوری بــا ایــن پیــام خویــش می خواهــد از یک طــرف 
محدودیــت تأمیــن آب و از طــرف دیگــر ضــرورت مدیریت مصرف را گوشــزد 
نمایــد. قبًا نیــز وزیر نیرو و وزارت متبــوع وی با تأکید بر »ســازگاری با کم آبی« 
همین پیام را که حکایت از مدیریت توأمان تقاضا و مصرف دارد یادآور شده اند. 
پس آنچه که مسلم است آن که منابع آبی کشور که تحت تأثیر تغییرات اقلیمی 

قرار گرفته اند محدود می باشند. و اما »راه حل« چیست؟
قبل از طرح چند »راه حل« نمونه ای، ازم است تا اتفاقات مثبتی را که در 

سنوات اخیر و در سایه کم آبی به وقوع پیوسته است متذکر شوم:
1. پذیرفته ایم که آب به عنوان یک مقوله »چندوجهی« و نه صرفاً فنی مطرح 
می باشد و بنابراین یادگرفته ایم تا به صورت جامع و همه جانبه به آن نگاه کنیم.

2. اقدامــات مؤثری که در زمینه »آگاه ســازی اجتماعی« و فرهنگ ســازی 
در زمینه آب صورت گرفته است قابل مقایسه با یک یا دو دهه پیش نیست. 
البتــه هنــوز در آغاز راه هســتیم و بایــد با افزایــش آگاهی هــا، الگوهای ذهنی 

مصرف آب را به سمت مصارف منطقی سوق داد.
3. چالــش آب هــم اینک »دغدغه« بخش های مصرف نیز شــده اســت. 
اقداماتــی کــه در جهــت هماهنگی بین بخش هــا صورت گرفته اســت، نظیر 
تشــکیل کارگــروه ســازگاری بــا کــم آبــی که ســطوح مختلــف ملی، اســتانی و 
شهرســتانی را شــامل می شود، قابل تحسین اســت و آینده ای هماهنگ را در 

زمینه مدیریت مصرف آب نوید می دهد.
و امــا چــه باید کرد؟ به منظــور پرهیز از اطاله متن بــه اقداماتی نمونه ای و 
کوتاه مدت که خوشــبختانه عمده آنان در حال انجام اســت اشــاره می نمایم: 
در بخش کشاورزی خاموشی زمستانه چاه های کشاورزی )به مدت دو ماه( که 
با همکاری کشــاورزان و سازمان های جهاد کشاورزی در بعضی نقاط کشور به 
وقوع پیوسته رویکرد ارزشمندی است که امید می رود به سایر مناطق ممنوعه 
کشــور تسری داده شده و موانع اجرایی آن نظیر محدودیت اعتبارات برطرف 
گردد. خاموشــی چاه ها به مدت دو ماه همراه با مدیریت کشت یعنی کاهش 
برداشــت از منابــع آب هــای زیرزمینی به میــزان 16 درصد کــه چنانچه در کل 
کشــور رعایت شــود رقم قابل توجه و غیرقابل باور هشت میلیارد مترمکعب 
در ســال را تشــکیل می دهد. شــاهد مدعــا آنکه با اجرای این طــرح در منطقه 
ابرکوه از شهرســتان های اســتان یزد نــه تنها روند نزولی ســطح آب زیرزمینی 
متوقف گردیده بلکه افزایش سطح آب نیز به وقوع پیوسته، کما اینکه بعضی 

از قنات های خشکیده آن منطقه مجدداً فعال  و 
آب از مظهر آنان جاری گردیده است. 

یادداشت

علی اصغر 
سمسار یزدی
پژوهشگر آب
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گفت وگو با ضیاء موحد به مناسبت 76 سالگی اشگفت و گو با وارطان ساهاکیان، آهنگساز ارمنینطق  مسعود پزشکیان

 مسلمانی و این همه 
تهمت زنی!

اسپانسری برای موسیقی 
ارکسترال پیدا نمی کنیم

 عمری پرهیز از 
بازیگوشی با زبان

بیشترین سرانه بودجه  در اختیار استان های کمتربرخوردار

ایحه CFT  باز هم از شورای نگهبان به بهارستان برگشت
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گــــزارش
گـروه ســـیاسی

شــورای نگهبــان بــرای دومین بــار ایحه 
CFT را تأیید نکرد تا چشم انداز مناسبات 
ایــران و FATF در فاصلــه کمتــر از 45 روز 
تــا پایان مهلت کشــورمان برای تثبیت خروج از لیســت ســیاه، 
مبهم تــر از قبل شــود. هر چنــد محمدرضا باهنــر همین دیروز 
در یک نشست خبری از قطعی بودن پیوستن ایران به کارگروه 
FATF سخن گفت اما تحوات سیاسی و حقوقی رخ داده در این 
حوزه به نظر در مسیر دیگری است. مجمع تشخیص مصلحت 
نظــام 25 آذرمــاه نیز با وارد کــردن ایراداتی به ایحــه مبارزه با 

پولشویی، بخشی از اصاحات صورت گرفته توسط مجلس در 
این خصوص را تأیید نکرد. معلوم نیست با این دست تحوات 
آیــا FATF در اجاس آتی خود در روزهای پایانی بهمن ماه باز 
هم فرصتی مجدد به ایــران خواهد داد یا خیر؟ این کارگروه در 
اجــاس قبلی خود در روز 27 مهرمــاه در حالی برای یک دوره 
چهار ماهه دیگر تعلیق کشورمان از لیست سیاه را تمدید کرده 
بــود که همزمان انتقادات جــدی را درخصوص کند بودن روند 

بررســی و به روزرسانی قوانین 
صفحه 2 را بخوانیدمربوطه به ایران وارد کرد.

سرگردانی
اف ای تی اف

مخالفان،دیپلماسیرابامعاماتسیاسی
واقتصادیاشتباهگرفتهاند

درماننقدینگیباجراحی
2درصدسپردهها اهانت ایک ندارد

در گفت و گو با طهماسب مظاهری بررسی شدپاسخ دیاکو حسینی به هجمه ها علیه ظریف:  پرونده  »ایران« درباره بداخاقی ها  
و فحاشی در فضای مجازی

گفت وگو با پور سید آقایی معاون شهردار تهران

 موجودی شهرداری 
در بانک مرکزی به رنگ قرمز در آمد

همهوامهایارزیوریالی
دردورهقالیبافخرجشد

جهانگیری در سیستان و بلوچستان:

ایران حافظ امنیت 
تنگه هرمز است

حمیرا ریگی 
سومین سفیر زن 
ایران می شود
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ستارههایاینترنتی
وسلبریتیهایفضایمجازی

ســلبریتی های اینترنتــی کاربرانی هســتند کــه در فضای 
مجــازی مشــهورند و هــواداران و دنبال کننــدگان خــود 
را دارنــد. ایــن افراد ممکن اســت کســانی باشــند که در 
فضای آفاین و واقعی شهرت خود را به دست آورده باشند )سلبریتی های 
ســنتی ماننــد هنرمنــدان، بازیگــران، یــا شــخصیت های سیاســی( امــا روی 
شــبکه های اجتماعی نیز مخاطبــان خود را دارند، یا افرادی عادی هســتند 
کــه عمده شــهرت خــود را مدیون ارائه محتــوای اختصاصــی روی اینترنت 
هســتند. همچنین افرادی را شــامل می شــوند که صرفاً با یک اتفاق یا یک 
ویدئوی برنامه ریزی نشده به شهرت دست یافته اند. استفاده سلبریتی های 
اینترنتی از بســتر رســانه های اجتماعــی می تواند همراه بــا بعد اقتصادی و 
درآمدزایــی نیز باشــد یــا تنها بر تأثیرگــذاری اجتماعی بر گــروه مخاطبان و 

کسب شهرت متمرکز باشد.
یــا  »ُخرده ســلبریتی«  واژه  از   )Senft(ســنفت تــری   200۸ ســال  در 
microcelebrity برای توصیف افراد عادی )عمدتاً مخاطبان ســلبریتی های 
ســنتی( اســتفاده کــرد کــه از شــبکه های اجتماعــی برای مشــهور شــدن بهره 
می برنــد. ایــن افــراد بــا نشــان دادن گوشــه هایی از زندگــی شخصی شــان به 
مخاطبــان، یک »فضــای عمومی خرد« حــول محور زندگی خصوصی شــان 
شــکل می دهند. ســنفت در توصیف دقیق تر خرده ســلبریتی، از آن به عنوان 
مجموعــه ای از تفکرات و اعمال یاد می کند کــه در آن مخاطبان به هواداران 
تغییــر ماهیــت داده انــد. محبوبیت فرد با مدیریت مســتمر هــواداران حفظ 
می شــود و آنچــه کــه فــرد از خــودش ارائــه می دهــد و بــه نمایــش می گذارد 
توســط مخاطبــان مصرف می شــود )Senft 2013(. موفقیــت در این حوزه با 
میزان کلیک ها، اشــتراک گذاری ها و ایک ها ارتباط مســتقیم دارد. به همین 
دلیل اســت که بازاری هم برای تأمین فالوئر و کلیک و... ایجاد شــده اســت! 
خرده سلبریتی ها با عناوین دیگری نظیر سلبریتی های یوتیوب، سلبریتی های 
اینســتاگرام، ســلبریتی های اینترنتی، ســتاره های اینترنتی و اینفلوئنســرهای 

)افراد تأثیرگذار( دنیای مجازی نیز شناخته می شوند.
با گســترش حضــور خرده ســلبریتی ها در فضای مجازی، خــط پررنگی که 
افراد مشهور را از دنبال کنندگانشان جدا می کند کمرنگ شده و شهرت به یک 
طیف بدل شــده و از حالت صفر و یــک و انحصار گروهی محدود بیرون آمده 
اســت. همچنین با حضور مســتمر خرده سلبریتی ها در شــبکه های اجتماعی 
و نمایــش »پســت ها« و »اســتوری های« آنهــا در کنــار پســت ها و عکس هــای 
خانواده و دوســتان صمیمی افراد، مرزهای زندگی خصوصی کمرنگ شــده و 
به مخاطبان احساســی از نزدیکی و صمیمیت با این ســلبریتی ها )ی غریبه( 
القــا می کنــد. همیــن احســاس نزدیکــی موجب می شــود مخاطب )هــوادار( 
به صورت ویژه ای تحت تأثیر افکار، اعمال و پیشنهادهای خرده سلبریتی قرار 
بگیرد. اگرچه ممکن است تعداد هواداران یک خرده سلبریتی از یک سلبریتی 
سنتی کم تر باشد، اما تعداد بیشتر این سلبریتی ها و نیز عمق و میزان درگیری 
احساســی و تعامــل میان فرد بــا هوادارانش در نتیجه تأثیرگذاری آنها بســیار 
بیشــتر اســت. چنین تأثیرگذاری ای می تواند در حوزه هــای مختلف نمود پیدا 
کنــد؛ دعوت به مصــرف و تبلیغ محصــوات کمپانی های تجــاری، تبلیغ برند 
شــخصی، پخــش تبلیغــات تجــاری در میان محتــوای غیرتجــاری، دعوت به 
فعالیت هــای اجتماعی و بســیج هواداران و در مقاطــع خاصی نیز تبلیغ له یا 
علیه مواضع سیاســی.... مشــمول این فعالیت ها می شوند. به عنوان مثال در 
چین درآمد ماهانه یک اینفلوئنســر پرمخاطب از طریق شبکه های اجتماعی 
می تواند به بیش از 1.5 میلیون دار برسد. اینفلوئنسرها را می توان عالی ترین 
شــکل ســلبریتی های اینترنتی دانســت چــرا که آنها تنها بواســطه شــهرت در 

فضای مجازی به کسب درآمد مشغولند.
 internet ازم به ذکر است عبارت سلبریتی اینترنتی که ترجمه عبارت انگلیسی
celebrity است نمی تواند به طور دقیق و جامع این مفهوم فرهنگی را در بسترهای 
تاریخــی متنوع در چهارگوشــه جهان توصیف کند. به عنوان مثال نظام رســانه ای 

مبتنی بر سلبریتی در ژاپن میان »سلبریتی سنتی«، 
ادامه در صفحه 2»الگوها« و »تارنتو« تمایز قائل می شود.

نــــگاه



شــورای نگهبــان بــرای دومین بــار ایحه 
CFT را تأیید نکرد تا چشم انداز مناسبات 
ایران و FATF در فاصله کمتر از 45 روز تا 
پایان مهلت کشورمان برای تثبیت خروج 
از لیســت ســیاه، مبهم تــر از قبــل شــود. 
هر چنــد محمدرضا باهنر همیــن دیروز 
در یــک نشســت خبــری از قطعــی بودن 
پیوســتن ایران بــه کارگروه FATF ســخن 
گفت امــا تحوات سیاســی و حقوقی رخ 
داده در این حوزه به نظر در مسیر دیگری 
است. مجمع تشخیص مصلحت نظام 
25 آذرمــاه نیــز بــا وارد کــردن ایراداتــی 
بــه ایحه مبــارزه با پولشــویی، بخشــی از 
اصاحات صورت گرفته توســط مجلس 
در ایــن خصــوص را تأیید نکــرد. معلوم 
 FATF نیســت با این دســت تحوات آیــا
در اجــاس آتی خــود در روزهــای پایانی 
بهمن مــاه بــاز هــم فرصتــی مجــدد بــه 
ایــران خواهد داد یا خیــر؟ این کارگروه در 
اجاس قبلی خــود در روز 27 مهرماه در 
حالــی بــرای یــک دوره چهار ماهــه دیگر 
تعلیق کشورمان از لیست سیاه را تمدید 
کــرده بود کــه همزمــان انتقــادات جدی 
را درخصــوص کنــد بودن روند بررســی و 
به روزرسانی قوانین مربوطه به ایران وارد 

کرد.
 
ë رد« قابل پیش بینی«

کــرد  اعــام  دیــروز شــورای نگهبــان 
کــه پــس از بررســی مصوبه اصاح شــده 
مجلس درباره الحاق ایران به کنوانسیون 
مبارزه با تأمین مالی تروریســم CFT،  در 
قالــب نامه ای بــه رئیس مجلــس اعام 
کــرده همچنــان اکثــر مغایرت هــای این 

مصوبه با شــرع و قانون اساســی برطرف 
نشــده است. به نوشــته خبرگزاری فارس 
این نامه روز 3 دی ماه به مجلس ارســال 
شــده اســت. بر اســاس نظر اخیر شورای 
نگهبان تنها سه مورد از 22 مورد ایرادات 
ناظر به ایحه CFT برطرف شــده است. 
شــورای نگهبان اولین بــار در 13 آبان ماه 
و بعــد از بررســی  ایحــه CFT ایراداتــی 
را بــه آن وارد کــرده بــود. در همــان روزها 
نظر بخش قابل توجهــی از نمایندگان از 
طیف هــای مختلــف ناظر به ایــن بود که 
بند 22 ایرادات شورای نگهبان به معنای 
آن است که مجلس نخواهد توانست این 
ایحــه را اصاح و نظر این شــورا را تأمین 
کنــد؛ پیش بینــی که بــه نظر می رســد در 
حال تحقق است. بند 22 ایرادات شورای 
نگهبان به ایحه CFT تأکید کرده اســت: 
»با توجه بــه ایرادات و اشــکاات متعدد 
مذکــور با عنایــت به اینکه الحــاق به این 
کنوانســیون، بــا فــرض غیرقابــل اصاح 
بودن اشــکاات وارد بر آن، خاف منافع 
و امنیــت ملی کشــور جمهوری اســامی 
ایران اســت، مغایر موازین شرع شناخته 
شــد.« چهره هــای مختلفــی از مجتبــی 
ذوالنور گرفته تا حشمت اه فاحت پیشه 
بــر این عقیــده بودند که طبق ایــن ایراد، 
شــورای نگهبان اساس ایحه را که شامل 
کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم 
می شــود خــاف منافع ملی دانســته و با 
توجه به اینکه مجلس نمی تواند در متن 
کنوانســیون های بین المللی تغییر ایجاد 
کند، تنهــا راه جلب نظر شــورای نگهبان 
رد کل ایحه توســط مجلس است. با این 
 CFT پیشینه قابل تصور اســت که ایحه
نیز چون لوایح مبارزه با پولشویی و پالرمو 
راهی مجمع تشــخیص مصلحت نظام 
شــود تــا آنجــا دربــاره اش تصمیم گیری 

گردد. یعنــی همان جایی که کمتر از یک 
ماه قبل بخش اصلی اصاحات مجلس 
بــر قانــون مبــارزه بــا پولشــویی را کامــل 

ندانسته بود.
 
ë تقابل امید و نا امیدی

تــا آغــاز  از 45 روز  در فاصلــه کمتــر 
اجاس بعدی FATF،  این دســت اخبار 
بــرای موافقــان لوایــح چهارگانــه اصــًا 
خوشــایند نیســت. هــر چنــد محمدرضا 
باهنر، عضو مجمع تشخیص مصلحت 
نظام دیروز در یک نشســت خبری گفت 
کــه »اگــر یکــی دو مرحلــه را جلــو برویم 
گروه دیپلماتیک ما می تواند رایزنی کند. 
FATF کشــورها را بــه ســه گــروه همــکار، 
تعامــل با ریســک بــاا و مســتحق عمل 
متقابل تقســیم می کند. اان مــا در گروه 
دوم هســتیم و آنهــا می گوینــد اگــر ایــن 
لوایح بموقع تصویب نشود در گروه سوم 
قــرار می گیریــم. اما بــا توجه به مســیری 
کــه طــی می شــود ایــن اتفــاق نمی افتد. 
امــا باید طــرف ما طوری باشــد که منافع 
ملی رعایت شــود. بنابراین نباید مهلت 
FATF را ایــن طــور تعریــف کــرد کــه بــه 
پایان می رسد. ما به FATF می پیوندیم با 

لحاظ تحفظاتی.« 
امــا در اجاس مهرمــاه FATF، وقتی 
این کارگروه تعلیق ایران از لیست سیاه را 
تمدید کرده بود این کار را با ایراد انتقاداتی 
جــدی به فرآینــد بررســی قوانین داخلی 
کشــورمان انجــام داد. لحــن منتقدانــه و 
گایه آمیز FATF در بیانیه روز 27 مهرماه 
بــرای بســیاری حاکــی از ایــن بــود که گیر 
کردن مجــدد لوایح چهارگانــه در فرآیند 
بوروکراتیک بررسی های داخلی می تواند 
انگیــزه اعضای ایــن کارگروه بــرای دادن 
مهلت بیشتر به کشورمان را کاهش دهد. 

خصوصاً اینکــه FATF تنهــا انگیزه خود 
جدیــد  چهارمــاه  مهلــت  دادن  بــرای 
بــه ایــران را تاش هــا بــرای به ســرانجام 
رساندن لوایح چهارگانه در مهلت پیش 
رو عنــوان کرده بود. مهلتی که 27 بهمن 
ماه بــه پایان می رســد و هنــوز تکلیف دو 
ایحه از این لوایح مشخص نشده است. 
مضاف بر این مســأله دیگری هم مطرح 

اســت؛ شــرط اصلی FATF برای تعلیق 
دائمی از فهرست کشــورهای غیرهمکار 
که در کشــورمان به لیســت سیاه معروف 
شــده ناظــر به لحــاظ اســتانداردهایی در 
لوایــح چهارگانــه و تبدیل آنها بــه قانون 
بــا  مبــارزه  ایحــه  موضــوع  در  اســت. 
پولشویی حقوقدانانی چون محمدجواد 
فتحــی، نماینده تهــران اعتقــاد دارند که 

تصمیــم مجمع بــرای حذف مــاده یک 
قانون به معنای گرفتــن روح اصلی آن و 
خارج کردنش از چارچوب اســتاندارهای 
مدنظــر FATF اســت. او حتــی بعــد از 
تصمیم مجمع درخصوص ایحه مبارزه 
با پولشــویی به »ایران« گفت که احتمال 
اســتاندارد  را  قانــون  ایــن   FATF دارد 

تشخیص نداده و آن را نپذیرد.
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جهانگیری در حاشیه واگذاری 800 واحد مسکونی به مددجویان کمیته امداد در قصر قند

FATF سرگردان بین مجلس و شورای نگهبان

ایحه CFT  باز هم به بهارستان برگشت

مســئول ارشــد سیاســت خارجی اتحادیه 
اروپا در نخســتین روز سال جدید میادی 
تأکیــد کرد کــه ایــن اتحادیه همچنــان به 
توافــق بــا ایــران پایبند اســت. بــه گزارش 
ایرنــا، فدریــکا موگرینــی در گفت وگــو بــا 
پایــگاه اینترنتــی خبــری »ایــو مینــت«، 
خروج امریکا از توافق هســته ای با ایران را 
در ســال 2018 یکــی از مهم ترین اتفاقات 
ایــن ســال برشــمرد و دربــاره تــاش اروپا 

جهت حفظ برجــام گفت: »اتحادیه اروپا 
28 عضــو دارد که همگی آنها با همکاری 
جامعه بین الملل تاش می کنند تا توافق 
هسته ای ایران حفظ شــود. اساس کار ما، 
13 گــزارش پی در پــی آژانس بین المللی 
انــرژی اتمــی اســت کــه در همــه آنهــا بر 
پایبنــد بــودن ایــران بــه همــه تعهداتش 
تأکیــد شــده اســت. تــاش ما حفــظ این 
توافقنامه در ســال جدید است. ما این کار 

را بــه علــت تأمیــن امنیت جمعــی خود 
انجام می دهیــم.« موگرینی با بیان اینکه 
ما با حفظ توافق هســته ای می خواهیم تا 
مانع از بروز یک بحران امنیت در منطقه 
بحران زده خاورمیانه شویم، افزود: »البته 
بخشــی از این هدف، مســتلزم این اســت 
که شــرکت های ما بــا شــرکت های ایرانی 
بتواننــد رابطه اقتصادی و تجاری داشــته 
باشند. ما برای حصول این هدف همواره 

تاش های زیادی را انجام داده ایم و اکنون 
نیــز ایــن تاش هــا ادامــه دارد. مــا تاش 
می کنیم به تجار اروپایی ابزارهایی بدهیم 
که از آنهــا در برابر تحریم ها و تهدیدهای 
امریکا محافظت کنــد و آنها برای مبادله 

تجاری با ایران گام بردارند.«
موگرینی ادامه داد: »البته این موضوع 
حاکمیــت  دربــاره  را  زیــادی  بحث هــای 
و اســتقال اروپــا مطــرح کــرده اســت. ما 

اروپایی هــا بــه هیــچ عنــوان نمی توانیــم 
بپذیریم که یک قــدرت خارجی حتی اگر 
نزدیک تریــن دوســت و متحــد ما باشــد، 
بــرای مــا تعییــن تکلیــف کنــد و بگوید با 
چــه کشــوری کار کنیم و با چه کشــوری کار 
نکنیــم. این اساســی ترین حق ما اســت و 
نه تنها اروپا، بلکه هیچ کشــوری در جهان 
نمی پذیرد که یک کشور خارجی برای آنها 

تعیین تکلیف کند.«

اتحادیــه  مســئول سیاســت خارجــی 
اروپــا در حالــی تاش برای حفــظ برجام 
اتحادیــه  ایــن  اهــداف  مهم تریــن  از  را 
دانســته اســت کــه دونالد ترامــپ، رئیس 
جمهوری امریکا در پیامی که به مناسبت 
ســال نوی میــادی منتشــر کرد خــروج از 
بزرگ تریــن  از  یکــی  را  توافــق هســته ای 
 2018 ســال  در  کشــورش  دســتاوردهای 

دانسته است.

موگرینی:بهخاطرامنیتجمعیخودبرجامراحفظمیکنیم

فاطمه هاشمی، فرزند آیت اه هاشمی 
رفســنجانی، از بسته شــدن پرونده فوت 
رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت 
ملــی  امنیــت  نظــام در شــورای عالــی 
 خبــر داد و گفــت که ماجــرای آلودگی به 
رادیــو اکتیو برای رد گم کنی بوده اســت. 
وی بــا اشــاره به خــروج اســناد و مدارک 
آیت اه هاشمی از دفتر وی ساعتی پس 
از درگذشــت او، تأکید کرد که به هرحال، 
مــرگ پدر طبیعــی نبوده اســت.  فرزند 
ارشــد آیــت اه هاشــمی رفســنجانی در 
گفت وگــو بــا جماران، با اشــاره بــه اینکه 
ســال گذشــته آخرین باری بــود که برای 
رســیدگی پرونده فــوت به شــورای عالی 
امنیــت ملی دعوت شــدند، اظهــار کرد: 
مــن فکــر می کنــم کــه آن پرونــده را در 
شورای عالی امنیت ملی بستند، اما من 
بــا شــواهدی کــه در این مدت به دســت 
آوردم، مطمئن هســتم که مرگ ایشان، 

مرگی طبیعی نبوده است.
وی دربــاره شــواهد مورد اشــاره خود 
هــم گفــت: تنهــا یــک بحثــی را مطــرح 
کردنــد کــه رادیواکتیــو موجــود در بــدن 
ایشــان باای حــد مجاز 10 درصــد بوده، 
در آخــر هــم گفتنــد کــه نمی  داننــد این 
رادیواکتیــو از کجــا آمــده و دلیلــی هــم 
برایش نداشتند. حتی گفتند بیشتر از این 

نمی  توانند ادامه دهند.
فاطمه هاشمی با بیان اینکه البته من 
به این حرف ها اعتقاد چندانی نداشتم و 
بیشتر بیان آن را ردگم کنی می دانستم، 
اضافــه کــرد: بعدهــا بــا مطالعاتــی کــه 
خــودم راجع به رادیواکتیو و این مســائل 
کــردم، بــه ایــن نتیجــه رســیدم کــه این 
موضــوع ردگم کنی بوده، یعنی مســأله 
دیگــری وجــود داشــته ولــی رادیواکتیــو 
برای شــان راحت تر بوده که مطرح کنند. 
در همین رابطه شــاهدیم که خودشــان 

هم در شعارهایشان اعام کردند.
وی، پــاکارد معــروف تجمــع قم که 
در آن روحانــی نیز به سرنوشــت مشــابه 

هاشــمی تهدیــد شــده بــود را ایــن طــور 
تعبیر کرد که »این افراد با جسارت تمام 
می خواســتند بگویند ما ایــن کار را انجام 
می دهیم و ترســی هم از کســی نداریم و 
خودمــان آن را مطرح می کنیم. بااخره 
عــده ای این پاکارد هــا را از جایی گرفته 
بودند و در دســت داشــتند. پس از جایی 

خبر داشتند که این حرف را زدند.«
فاطمه هاشــمی درباره اینکه آیا پدر 
وی تهدید هم شده بود یا نه، اظهار کرد: 
ایــن تهدید بــرای پدر مــن از دو ماه قبل 
آن حادثه انجام شــده بــود. به نحوی که 
آبان مــاه همان ســال، دو نفــر از آقایانی 
که ادعــا می کردنــد از بچه هــای جبهه و 
جنگ هســتند، به دفتر من در دانشــگاه 
آمدند و گفتند که »قصــد ترور پدرتان را 
دارند و این پیغام را به ایشان برسانید.« 
من این مسأله را در شورای عالی امنیت 
ملــی نیز مطرح کــردم.  فرزنــد آیت اه 
هاشــمی رفســنجانی اضافه کرد: ما چه 
قبــل و چه بعد از فوت آیت اه، از ضّد و 
نقیض هایی که در پاسخ های محافظین 
ایشــان وجود دارد، به نتایجی رســیدیم. 
اینکــه شــب اول اعام شــود که از ســوی 

هیچ کس جز رئیس تیم نباید توضیحی 
داده شــود و از هــر کــدام از محافظین که 
ســؤالی می پرســیدیم، می گفت بروید از 
رئیس تیم بپرســید، به معنای آن است 

که یک اتفاق غیرعادی افتاده است.
 وی بــا طــرح ایــن ســؤال کــه چــرا بــا 
21 دقیقه تأخیر ایشــان را به بیمارســتان 
آیــت اه  پیکــر  از  چــرا  رســاندند؟ 
نمونه بــرداری انجام نشــد یــا اینکه چرا 
فــوت  گواهــی  دفــن  هنــگام  در  ایشــان 
نداشــت؟ اضافــه کــرد: پدرم بــرای من 
تعریف می کرد که یک بار 7 پیشــنهاد را 
خدمت امام بردند و از ایشــان خواستند 
کــه تا زنده هســتند، ایــن پیشــنهادات را 
عملی ســازند. زیــرا اگر این کارها نشــود، 
بعــد از شــما نیــز اتفــاق نخواهــد افتاد. 
ایشــان گفتنــد ایــن نامــه را بــه صــورت 
دســتنویس به امــام دادنــد، امــا بعدها 
کپــی اش را تهیــه کردنــد و کپــی آن جزو 
اسنادی بود که در دفتر ایشان قرار داشت 

ولی دیگر وجود ندارد.
بــه گفتــه فاطمــه هاشــمی، همیــن 
مسأله بردن اسناد از دفترشان، در زمانی 
کــه اتفاقــی بــرای ایشــان افتــاد، معنادار 
است و نشان می دهد که برخی اقدامات 
برنامه ریزی شده بوده است. چون زمانی 
کــه مــا ســاعت 8 شــب بــرای پیداکردن 
وصیتنامه ایشان به دفتر مراجعه کردیم، 
هیــچ چیزی نبود. در صورتــی که من روز 
شــنبه ظهر، قبل از درگذشــت ایشــان در 
دفترشان بودم و وقتی کشوی میز پدرم را 

باز کردم، همه این اسناد آنجا بود.
وی در پاســخ بــه اینکــه یعنــی شــما 
وصیتنامــه را دیــده بودیــد؟ اظهارکــرد: 
وصیتنامه را نه، ولی هیچ کدام از مدارکی 
کــه در کشــوی میز پــدرم وجود داشــت، 
دیگــر نبود. شــنبه که درب کشــوی میز را 
بازکــرده بودنــد، نامــه ای در آن گذاشــته 
بودنــد، امــا جــز آن نامــه هیــچ مــدرک 
دیگــری نبــود و  آن نامــه نیــز اصًا مهم 

نبود.

فاطمه هاشمی ادعا کرد پدرش دو ماه قبل از رحلت، تهدید شده بود

آلودگیبه»رادیواکتیو«ردگمکنیبود
جهانگیری در سیستان و بلوچستان:

ایرانحافظامنیتتنگههرمزاست

تبریکواعظی
بهحجتااسامعلیاکبری

محمــود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهــوری در پیامی، 
انتصاب حجت ااســام حاج علی اکبری به سمت »امام 
جمعــه موقت تهران« را تبریک گفت. بــه گزارش پایگاه 
اطاع رســانی ریاســت جمهوری، واعظی این انتصاب را نشانگر تقوا و مراتب 
برجسته فقهی و علمی حاج علی اکبری دانست و ابراز امیدواری کرد که تحت 
عنایات الهی و با درایت و اشرافی که به مسائل روز جامعه دارید، بیش از پیش 
شــاهد تبیین و ترویج ارزش های انقاب اسامی و تحکیم همبستگی ملی، از 

این پایگاه معنوی برای مردم شریف تهران و بویژه جوانان عزیز باشیم.

تشییعپیکرامیردریادارضرغامی
درستادنیرویدریاییارتش

پیکــر امیر دریادار داریوش ضرغامــی، از فرماندهان تکاوران نیروی دریایی مدافع 
خرمشهر، روز گذشته در ستاد نیروی دریایی ارتش تشییع شد. به گزارش ایسنا، در 
این مراســم مقامات لشــکری و کشــوری، کارکنان، همرزمان و خانواده آن مرحوم 
حضورداشتند. پیکر مرحوم دریادار ضرغامی پس از تشییع در ستاد نیروی دریایی 
ارتش، به بهشــت زهرا)س( منتقل و در قطعه 51 آرام گرفت. مراســم ترحیم آن 
مرحــوم روز پنجشــنبه 13 دی مــاه از ســاعت 13:30 الــی 15:30 در مســجد جامع 

شهرک غرب برگزار خواهد شد.

ممنوعیتاستفادهازتلفنهمراهدرجلساتمجلس
رئیس کمیســیون تدوین آیین نامــه داخلی مجلس گفت که مصوبه پیشــین این 
کمیسیون در مورد ممنوعیت استفاده از تلفن همراه از سوی نمایندگان در جلسات 
مجلــس در نوبت بررســی در صحن علنی قرار دارد. غامرضــا کاتب در گفت وگو 
بــا ایســنا اظهار کــرد: آقای نقوی حســینی طرحــی را مبنی بر ممنوعیت اســتفاده 
نمایندگان از موبایل در جلســات مجلس به کمیســیون تدویــن آیین نامه آورد که 
140، 150 نفر از نمایندگان آن را امضا کرده بودند. این طرح حدود دو ماه پیش در 
کمیســیون تدوین آیین نامه به تصویب رســید. وی افزود: در حال حاضر این طرح 
در نوبت بررسی در صحن علنی مجلس قرار دارد و امیدواریم با توجه به حمایت 

نمایندگان به تصویب مجلس برسد. 

طرحجنجالیساماندهیپیامرسانهامتوقفشد
طرح جنجالی تعدادی از نمایندگان مجلس با عنوان ساماندهی پیام رسان ها 
متوقف شــد. براســاس ایــن طرح، »فیلتــر پیام رســان های غیرقانونــی« و »اختیار 
صیانت از اطاعات  اشــخاص به نیروهای مســلح« اعطا شــده بود و »کســب و کار 
آنایــن، در پیام رســان  های خارجی« نیز ممنوع بود. به عــاوه، ایجاد کانال یا گروه 
بدون مجوز مشــمول مجازات زندان بود.  فاطمه ذوالقدر، نایب رئیس کمیسیون 
فرهنگی در گفت وگو با »انتخاب«، گفت:  با توجه به ایرادات وارده به کلیات طرح، 
براســاس مفــاد مندرج در مــاده 142 آیین نامــه با رأی اکثریت اعضای کمیســیون 
مقرر شــد این طــرح به  کارگروهی متشــکل از مرکز پژوهش هــا، نمایندگان فعلی 
و ادوار مجلس شــورای اســامی و دستگاه های مرتبط برای بررســی و رفع  ایرادات 
ارجاع شود.  او گفت: کلیات این طرح دیروز در کمیسیون فرهنگی با حضور آقایان 
نمایندگان وزارت ارتباطات، پلیس فتا و مرکز پژوهش ها بررســی شــد و با توجه به 

 اینکه ایرادات زیادی به کلیات این طرح وارد است، تصمیم مذکور گرفته شد. 

ستارههایاینترنتیوسلبریتیهای
فضایمجازی

ســلبریتی های ســنتی شــامل بازیگران، خواننــدگان و مدل ها 
می شــوند. الگوها کســانی هســتند که به صــورت نظام مند به 
منظــور نقش آفرینی به عنوان الگوهای ســبک زندگی شــکل 
گرفته اند و تارنتو افرادی هستند که در رسانه های مختلف حضور مستمر دارند و به 
معنای واقعی کلمه »شهرت شــان به مشهور بودنشان است« و هیچ ویژگی هنری 
دیگری ندارند. در مثالی دیگر، عبارت بومی برای گونه ای از سلبریتی های اینترنتی 
در چین »وانگ هانگ« است که به کاربران مشهور اینترنتی اطاق می شود که رابطه 
مؤثــری میان کمپانی ها و مصرف کنندگان برقرار می کنند و از طریق فروش آناین 
و تبلیغــات شــبکه های اجتماعی به کســب درآمدهــای خیره کننده مشــغولند. به 
عبارت دیگر این کاربران نه به خاطر اســتعدادهای هنریشان، بلکه بواسطه توانایی 
مخصوص شــان در جلب توجه روی اینترنت و محیط رســانه ای چین به موقعیت 
و جایگاه ســلبریتی بــودن رســیده اند. وانگ هانگ ها  بیش از آنکــه به تولید محتوا 
بپردازنــد، تنهــا بــه تبدیل ترافیک کاربــران اینترنتی بــه پول  و حفــظ مخاطبان به 
وســیله انتشار عکس ها و ویدئوهای جذاب مشغولند )Abidin 2018(.  اگر در ابتدا، 
ســلبریتی  اینترنتــی بودن یک مشــغولیت پــاره وقت بود )مثــاً در ایــاات متحده 
خرده ســلبریتی ها کارشان را تنها برای ســرگرم کردن افراد آغاز کردند و در سنگاپور 
خرده سلبریتی ها مبلغان مد و فشن خانگی بودند( اما امروزه این یک کار تمام وقت 
محسوب می شود )مانند مورد اینفلوئنسرها(. ضمن اینکه دنیای پرتحول اینترنت 
منجر به خلق نوآوری های جدیدی در این حوزه شده است. در مواردی اینفلوئنسرها 
با به کار گیری استراتژی های اقتصادی، از نیروی کار رایگان مخاطبان خود برای خلق 
محتوای جدید بهره می برند و وظایف مختلف را به صورت مجانی به هوادارانشان 
برون سپاری می کنند. یا در مورد دیگر سلبریتی ها زندگی شخصی خود را به نمایش 
می گذارنــد و در ایــن فرآیند رابطه عاشــقانه برقــرار کرده و حتی بچه دار می شــوند 
و ســپس این کودکان را به عنوان نســل دوم خرده ســلبریتی ها پرورش می دهند و از 
طریــق آنهــا درآمدزایی می کننــد. برخی خانواده ها نیز هســتند که اصــواً به عنوان 

»خانواده اینفلوئنسر« در دنیای مجازی شناخته می شوند.
از ســلبریتی های مد و فشــن اینستاگرام در اســترالیا، گیمرهای یوتیوب )افرادی 
که فیلم بازی های رایانه ای خود را روی یوتیوب قرار می دهند( در ســوئد، باگرهای 
ســامت و زیبایــی در بریتانیــا، موکبانــگ )افــرادی کــه در مقابل دوربیــن و هنگام 
صحبــت با مخاطبان وعده های بســیار بزرگی از انــواع غذاها را می خورنــد( در کره 
جنوبی، توئیتربازهای تقلیدی )کسانی که به صورت طنز خود را به جای افراد مشهور 
جا می زنند( در هند، تا ورزشکاران تناسب اندام در اینستاگرام، همگی صورت های 
مختلف و متنوعی هستند که یک سلبریتی اینترنتی می تواند به خود بگیرد. به عنوان 
مثال »PewDiePie« با ۶0 میلیون دنبال کننده، معروف ترین گیمر یوتیوب اســت. 
وی که به خاطر حرف ها و گزارش هایش هنگام بازی رایانه ای شهرت یافته، در سال 
2017 بیش از 12 میلیون دار درآمد کســب کرده اســت. »Kayla Itsines« با صفحه 
بدنســازی اش در اینســتاگرام به شــهرت رســید و در ســال 201۶ از طریق اپلیکیشن 
بدن ســازی اش 17 میلیون دار درآمد داشت. هزینه هر پست تبلیغاتی در صفحه 
کایا چیزی حدود 1۵0 هزار دار است. جنی اولسون دلر با 3/1 میلیون دنبال کننده، 
پرمخاطب ترین سلبریتی سبک زندگی است که عکس هایی از گوشه های مختلف 

زندگی لوکس خود را  روی اینستاگرام منتشر می کند.
در نهایت می توان عنوان ســلبریتی اینترنتی را به هر شخصیت رسانه ای )فرد، 
محصــول، الگــو،...( اطاق کــرد که به طور عمــده در اینترنت محبوبیت و شــهرت 
خود را کسب کرده است )البته این شهرت می تواند به فضای خارج از اینترنت نیز 
کشیده شود(. سلبریتی های اینترنتی عمدتاً برای حضور گسترده و ملموس خود در 
اینترنت شناخته می شوند. چه این حضور به شهرت یا رسوایی، جلب توجه مثبت 
یا منفی، مهارت و اســتعدادیابی  ربط داشــته باشــد و چه پایدار یا موقت، عمدی یا 
اتفاقــی، مالی یــا غیرمالی باشــد )Abidin 2018(. مهم تر آنکه این ســلبریتی های 
اینترنتی باید توسط مخاطب دیده شده و به آنان توجه شود؛ اگر کسی وقت و انرژی 
زیادی را صرف تولید محتوای باکیفیت روی اینترنت کند اما کسی آن را نبیند و تأیید 
نکند، نمی توان او را سلبریتی اینترنتی نامید. بنابراین موفقیت و گستره حضور یک 
ســلبریتی اینترنتی می تواند بســته به بســتر و شبکه اجتماعی مورد اســتفاده فرد و 

ایدئولوژی فرهنگی و ذائقه مخاطبانش متغیر باشد.
منابع در روزنامه محفوظ است

 ادامـــــه از
صفحه اول

بـــــرش
بــا این توصیــف معلوم نیســت خوش بینی امثــال محمدرضا باهنــر مبنی بر پذیــرش نهایی 
شروط FATF توسط کشورمان تا چه اندازه دارای مبنای واقعی است. پیشتر هم احمد توکلی 
از وجود چنین امیدواری هایی خبر داده بود. اما حاا در فاصله کمتر از 45 روز به پایان مهلت 
FATF حداقل سه سؤال اساسی برای زنده ماندن امیدهای موافقان لوایح چهارگانه مطرح است؛ اول اینکه آیا تا 
فرصت 27 بهمن ماه باقی مانده کار دو ایحه دیگر یعنی پالرمو و cft به پایان خواهد رســید یا خیر؟  ســؤال دیگر 
این است که در صورت پایان کار لوایح و تبدیل آنها به قانون، آیا این قوانین استانداردها و شروط اباغ شده توسط 
FATF را پوشــش می دهند یا خیر؟ چرا که برای این کارگروه داشــتن قوانینی که استاندارد نباشند فرقی با نداشتن 
قانون در حوزه مبارزه با پولشــویی و تروریســم نیســت. ســؤال آخر هم اینکــه با توجه به بیانیــه انتقادآمیز اجاس 
مهرماه FATF، اگر کار بررســی لوایح چهارگانه و تبدیل آنها به قانون تا 27 بهمن ماه در ایران به پایان نرســد، آیا 

این کارگروه مهلت چهارماهه دیگری به کشورمان می دهد یا خیر؟

FATFسهسؤالدربارهآینده

معاون اول رئیس جمهوری در ســفر به 
شهرهای جنوب شرقی ایران، جمهوری 
اســامی ایــران را حافــظ امنیــت خلیج 
فــارس و تنگه هرمز دانســت و تأکید کرد 
کــه هرگــز اجــازه نمی دهیم امنیــت این 
مســیر به خطــر بیفتد و تــاش می کنیم 
تجــارت در ایــن منطقه بــا امنیت کامل 
استمرار داشــته باشــد. به گزارش پایگاه 
رئیــس  اول  معــاون  رســانی  اطــاع 
جمهوری، اســحاق جهانگیــری که برای 
افتتــاح و بازدیــد از طرح های عمرانی به 
شهرســتان های قصرقند و ایرانشــهر در 
استان سیستان و بلوچستان رفته بود، در 
جلسه شورای اداری شهرستان ایرانشهر، 
اظهارکرد: دلیلی نداشت که نفت کشور را 
در آن سوی تنگه هرمز تحویل نفتکش ها 
بدهیــم، به همیــن دلیل دولــت در یک 
تصمیم راهبردی برای صــادرات نفت، 
پــروژه احــداث خط لوله انتقــال نفت به 
این ســوی تنگه هرمز در ســواحل مکران 
را اتخاذ کــرد که امروز در حال اجراســت 
تــا بتوانیم بخش عظیمــی از نفــت را از 
این منطقه به سراســر دنیا منتقل کنیم. 
معاون اول رئیس جمهوری با بیان اینکه 

چابهار می تواند یکــی از بندرهای بزرگ 
ایران باشد که بسیاری از کشورهای آسیای 
میانه و همسایگان ما از آن استفاده کنند 
تصریح کرد: بندر چابهار می تواند کانون 
مهم ترانزیت در منطقه شود. وی با بیان 
اینکه ایران از توسعه همکاری ها با دیگر 
کشــورها استقبال می کند، افزود: ما هیچ 
محدودیتــی بــرای توســعه همــکاری با 

همسایگان و دوستان  خود نداریم. 
وی همچنیــن بــا تأکیــد بــر اهتمــام 
دولــت بــرای توســعه ایــن اســتان و رفع 
محرومیــت از مناطــق محروم، به ســفر 
خــود بــه ایرانشــهر در ســالهای قبــل از 
انقــاب بــرای دیــدار بــا رهبــر معظــم 
انقــاب که در این منطقــه تبعید بودند، 
اشــاره کرد و گفــت: در آن دوران برخورد 
صمیمانــه مــردم منجــر بــه احســاس 
آرامشی برایمان بود. جهانگیری با اشاره 
به سخنان یکی از سخنرانان جلسه مبنی 
بر احداث پتروشــیمی در ایرانشهر و رفع 
مشــکاتی کــه در این مســیر وجــود دارد 
گفت: خوشبختانه وزارت نفت تردیدی 
برای انتقال گاز بــه این منطقه و احداث 
پتروشــیمی در ایرانشــهر نــدارد و آمــاده 

اســت به محض حل مشکل انتقال آب، 
ســرمایه گذار آن را انتخــاب کــرده تــا این 

پروژه اجرا شود.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه بــر اســاس 
اعــام وزیــر صنعــت، معــدن و تجارت 
کارخانه بافت بلوچ تا خرداد ســال آینده 
با تجهیــزات جدیــد راه اندازی می شــود 
افــزود: احیای این کارخانه ریســندگی در 
توســعه اشتغال اســتان تأثیرگذار است، 
ضمــن اینکــه باید تاش کنیم تا کشــت 

پنبه در این استان مجدداً احیا شود.
روز گذشــته در مراســمی بــا حضــور 
جهانگیری در شهرســتان قصرقند، 800 
واحــد مســکن روســتایی مددجویــی در 
اســتان و این شهرســتان بــه بهره برداری 
رسید و در اختیار مددجویان کمیته امداد 
امام خمینی)ره( قرار گرفت. جهانگیری 
در ایــن مراســم از تاش هــا و خدمــات 
خانــم حمیرا ریگــی فرمانــدار قصر قند 
بــرای رســیدگی به مســائل و مشــکات 
مردم این منطقــه قدردانی و اعام کرد: 
با تصمیــم دولت خانم ریگــی به عنوان 
سومین سفیر زن جمهوری اسامی ایران 

منصوب خواهند شد.
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در  روزهــا  ایــن  ظریــف  محمدجــواد 
شــرایطی در کانون حمــات مخالفان 
دولــت قــرار گرفتــه اســت کــه هــر بــار 
بخشی از سخنانش در تشریح تحوات 
علیــه  موجــی  بــه  خارجــی  سیاســت 
خودش تبدیل می شــود. منتقدانی که 
برایشان اهمیتی ندارد مواضع ظریف 
با چــه هدفــی و از چه منظــری مطرح 
شــده همان قدر که بتوانند ســقلمه ای 
بــه دســتگاه وزارت خارجــه بزننــد تا از 
رهگذرش گردی بر خاطر آن بنشــیند، 
کــه  شــرایطی  در  حــاا  اســت.  کافــی 
وزیــر خارجــه ایران همزمان با هشــدار 
بــه اروپــا بــرای ســرعت بخشــیدن بــه 
تاش هایشــان جهــت حفــظ برجــام، 
توافــق  و  مذاکــرات  اصلــی  اهــداف 
هســته ای را یــادآور شــده، او را متهــم 
بــه تحریف مطالبــات ایــران از مذاکره 
بــا قدرت هــای بــزرگ می کننــد. دیاکو 
مطالعــات  برنامــه  مدیــر  حســینی، 
جهانی  مرکز بررســی های استراتژیک 
بــا  گفت وگــو  در  جمهــوری  ریاســت 
»ایــران« به ایــن انتقادات پاســخ گفته 

است.
 آقــای ظریف طــی روزهــای اخیر در 
واکنش به انتقاداتی که بر پایه تعلل اروپا 
در نهایی کردن ساز و کار مالی برای حفظ 
برجام مطرح شده بر یکی از وجوه اصلی 
ایــن توافق تأکید کردند کــه هدف اصلی 
برجام اقتصادی نبود و همین اظهارات 
با واکنش هــای تنــدی از ســوی برخی از 
منتقدین دولــت مواجه شــد... ارزیابی 

شما چیست؟
برداشــت آقای دکتر ظریــف کامًا 
درســت است. مذاکرات فنی هسته ای 
هــدف  شــد،  منتهــی  برجــام  بــه  کــه 
اقتصادی نداشت البته این به آن معنا 
نیســت که ما از ورود بــه این مذاکرات 
قصــد نداشــتیم کــه در نهایــت با لغو 
تحریم ها فشارهای اقتصادی بر گرده 
ایران را برداریم و زندگی را برای مردم 
راحت تر کنیم امــا رفع تحریم، نتیجه 
و ثمره گریزناپذیر برجام بود نه هدف 
اولیه آن. باید توجه داشــته باشــیم که 
تحریم هــای پیــش از برجــام، معلول 
یــک اتفاق شــوم و مهم تر بــود؛ یعنی 
اجمــاع جهانی علیــه ایــران و امنیتی 
شــدن فوق العاده پرونده هسته ای که 
از طریــق صــدور 6 قطعنامــه شــورای 
امنیت سازمان ملل متحد به نمایش 
بــود. بنابرایــن هــدف  گذاشــته شــده 

اصلــی امنیتی زدایــی از فعالیت هــای 
هســته ای ایــران بــود کــه مشــروعیت 
اخاقــی برای تحریم هــای چندجانبه 
فراهم می کــرد. برجام ایــن اجماع را 
شکست و با لغو قطعنامه های شورای 
امنیــت، ایــن صحنــه آراســته شــده را 
بــه هــم ریخــت. حتــی امــروز هــم که 
ایــاات متحده از برجام خارج شــده و 
تحریم هــای یکجانبــه ای علیــه ایــران 
وضــع کرده، دیگر نمی تواند به احیای 
قطعنامه های ســابق فکر کنــد و اراده 
بین المللی برای اعاده آن تحریم های 

فلج کننده را به خدمت بگیرد.
ë  بــود قــرار  می گوینــد  منتقــدان 

فنــی  تعهــدات  یکســری  »مابــه ازای« 
از ســوی ایــران در زمینــه فعالیت هــای 
هســته ای اش، رفــع تحریم ها و تســهیل 
تبــادات اقتصادی ایران و جهان باشــد 
که از منظر آنها چنین نشد. چه جوابی به 

منتقدان دارید؟
بــه دســت آورن حــق غنی ســازی 
هســته ای و همین طور رفع مشکات 
اقتصادی پیامد منطقی عادی ســازی 
پرونــده هســته ای ایــران بــود. جــواب 
بــه ایــن ســؤال که چــرا نظــام جهانی 
حق غنی ســازی ایــران را به رســمیت 
نمی شــناخت، با جواب این ســؤال که 
چرا نظام جهانــی تصمیم به تحریم 
اقتصادی ایران گرفت، یکسان است: 
چــون یــک بــی اعتمــادی عمیــق بــه 
تســلیحات  ســاخت  در  ایــران  نیــات 
هســته ای وجــود داشــت و اگرچــه بــه 
ناحق ولــی جهان تصمیــم گرفت که 
به هر نحــوی هرگونه پیشــرفت ایران 
در صنعت هسته ای و منابع مالی آن 
را متوقف کند. برای ســنجیدن میزان 
موفقیــت در دســتیابی بــه این هدف، 
کافــی اســت کــه نگاهی بــه وضعیت 
صنعــت هســته ای و روابــط خارجــی 
ســانتریفیوژهای  بیندازیــم.  ایــران 
هســته ای ما در حال چرخش هستند؛ 
تحقیقــات ما برای توســعه تکنولوژی 
هســته ای بدون کوچک تریــن مانعی 
ادامــه دارد و قطعنامه هــای تحریمی 
لغو شــده اند و به اســتثنای اسرائیل و 
چند کشــور معــدود در خلیج فارس، 
کســی از تحریم هــای یکجانبــه امریکا 
حمایــت نمی کنــد و ســایر طرف های 
کــردن  بــاز  بــرای  تــاش  در  برجــام 
راه هایــی بــه منظــور تبادل تجــاری با 
ایــران هســتند. ما همه ایــن مزایا را از 
برجام حتی بدون مشارکت امریکا به 

دست آورده ایم.
ë  بــا وجــود مزیت هایــی کــه در خــال

فعالیت هــای  زمینــه  در  و  مذاکــرات 
هســته ای ایران به دســت آمــده، برخی 
زمینــه  در  مشــکات  بــروز  می گوینــد 
بهره برداری کشورمان از منافع اقتصادی 
برجــام بــه ضعــف تیــم مذاکــره کننده 
ایرانــی در گرفتــن ضمانت هــای ازم از 
طــرف مقابــل و در چارچوب های توافق 

شده باز می گردد... 
هیــچ توافــق دو یــا چندجانبــه در 
وجــود  بین الملــل  سیاســت  تاریــخ 
ندارد که به صــورت ایده آلی تضمین 
شــده باشد. همه کشورها با یک اشاره 
می توانند از تعهدات شان در توافقات 
بین المللی عقب نشینی کنند و قانون 
یــا پلیــس جهانــی وجــود نــدارد کــه 
ناقضان را دســتگیر کنــد و به مجازات 
نقض عهــد به زندان بینــدازد. نقض 
توافقات و پیمان هــا برای قدرت های 
بزرگ تر به مراتب ساده تر هم هست. 
هرچــه جایگاه یک کشــور در سلســله 
مراتــب قــدرت جهانــی بااتر باشــد، 
راحت تــر می توانــد با کمتریــن هزینه 
تعهدات خارجی اش را زیر پا بگذارد. 
بین الملــل  سیاســت  ماهیــت  ایــن 
مذاکــره  دائمــاً  کــه  کســانی  اســت. 

کننــدگان ما را به کــم کاری در نگرفتن 
تضمین هــای معتبر متهــم می کنند، 
دیپلماســی و معامــات بین المللــی 
را بــا معامــات سیاســی و اقتصــادی 
در داخــل کشــورها اشــتباه گرفته انــد. 
در داخــل کشــورها، پلیــس، قانــون و 
قــدرت فائقه حکومت وجــود دارد که 
می تواند نظم اقتدارآمیز را برقرار کند 
ولی در سیاســت جهانی هیچ کدام از 
اینها وجود ندارند. برجام از آن مقدار 
بــود  برخــوردار  نســبی  تضمین هــای 
کــه ایــاات متحده با خــروج از برجام 
از قطعنامه هــای شــورای  نمی توانــد 
ایــران  علیــه  تحریــم  بــرای  امنیــت 
اســتفاده کنــد امــا هیــچ تضمینــی را 
نمی تــوان تصور کرد کــه امریکا نتواند 
بــرای  ملــی اش  حاکمیــت  اقتــدار  از 
تحریم ایران اســتفاده کنــد. اگر امروز 
شــاهد تحریم های امریکا هستیم، به 
خاطر قدرت اقتصادی امریکاست که 
تنهــا از طریق بــه کار انداختــن اقتدار 
ناشــی از حاکمیت ملی آن سرچشمه 
گرفتــه و دولــت یــا قانونــی بــه غیر از 
قوانیــن امریکا نفوذی بــر آن ندارد. تا 
جایــی که بــه برجام مربوط می شــود، 

امریــکا و هــر دولــت ناقــض دیگــری 
حقوقــی  مکانیزم هــای  از  نمی توانــد 

بین المللی علیه ایران بهره بگیرد.
ë  آیا صحبت هــای اخیر آقای ظریف در

اشــاره به پیامدهــای امنیتی و هســته ای 
برجام به معنای کم رنگ شــدن امیدها 
جهت تاش های اقتصادی اروپا جهت 

حفظ  این توافق است؟
در ماه هــای اخیر، رفــت و آمدهای 
زیــادی میــان مقامــات رســمی دولت 
و ســایر کشــورهای متعهــد در برجام، 
کشــورهای آســیایی و همســایگان مــا 
آنهــا،  و هــدف همــه  صــورت گرفتــه 
گشــایش های  تــداوم  از  اطمینــان 
تجــاری و مالــی بــا ایــن کشورهاســت. 
مــا در بعضــی مــوارد موفق شــده ایم 
کــه به توافقاتــی درباره نحــوه تبادات 
مالــی و بهبــود روابــط تجــاری دســت 
پیدا کنیم که تأثیــر تحریم های امریکا 
بــه  را  روابــط  ایــن  بــر  دار  ســلطه  و 
حداقــل می رســاند و در بعضی دیگر، 
همچنــان رایزنی ها برای دســتیابی به 
ســاز و کارهــای متناســب ادامــه دارد و 
در مــورد اتحادیــه اروپا بایــد منتظر به 
کار افتــادن SPV و نتایــج عملــی آن 
باشیم. هیچ کشوری نیست که از رفتار 
سرکشــانه امریــکا در دیــدار بــا طــرف 
ایرانــی، گایــه نکنــد امــا در عین حال 
مــا محدودیت هــای این کشــورها را در 
مقابله با امریکا درک می کنیم. در این 
شــرایط رســیدن به یــک راه حل میانه 
که منافع طرفین را تأمین کند، آســان 
نیســت. در عیــن حــال دشــواری ایــن 
کار باعــث خســتگی و ناامیــدی دولت 
نشــده و از تــاش بــرای مقابله بــا آثار 

تحریم های امریکا کم نکرده است.
ë  نتواند SPV بــا فرض اینکــه مکانیــزم

زیان های ناشی از خروج امریکا از برجام 
را جبران کنــد، تکلیف چیســت؟ آقای 
روحانی برجام را »حسنه مداوم« نامید 
که برای همیشــه می ماند. آیــا این بدان 
معنــی اســت کــه حتی اگــر دیگــران به 
تعهدات شــان عمل نکنند هم از برجام 

خارج نخواهیم شد؟
قبل از پاسخ به این سؤال، ازم است 
بدانیم که اگر اروپا نتواند ســاز و کار مالی 
وعــده داده شــده را بــه عمــل درآورد، 
تعهداتــش را در برجــام نقض نکرده 
کار  و  ســاز  ایــن  از  اول  هــدف  اســت. 
این است که آن دســته از شرکت های 
معاملــه  ایــران  بــا  کــه  را  اروپایــی 
می کننــد، از تحریم هــای امریکا ایمن 
کنــد. هــدف دوم و مرتبــط بــا هــدف 
اول ایــن اســت که ایــران را متقاعد به 

بهره منــدی از مزایــای برجــام بعد از 
خــروج امریکا کنــد و به عبــارت دیگر 
مانــع از مقابله به مثــل ایران در برابر 
امریــکا شــود. بنابرایــن SPV ارتباطی 
در  اروپایــی  کشــور  ســه  تعهــدات  بــا 
برجام بــه عنوان طرف هــای متعاهد 
نــدارد و عدم موفقیت آن بدین معنا 
نیســت که عاوه بر امریکا، ســه کشور 
اروپایــی نیز برجام را نقــض کرده اند. 
کــه  اســت  آن  شکســت  ایــن  پیامــد 
بالقــوه می توانیــم مقابله بــه مثلی را 
که می بایــد در همــان روزهای خروج 
امریــکا از برجــام انجــام می دادیم از 
تعلیق خارج کنیم. حاا اجازه بدهید 
که به قســمت اول ســؤال شما جواب 
بدهــم. اگرچه بــرای قضــاوت درباره 
مکانیــزم مالــی اروپا زود اســت و باید 
تــا بــه کار افتــادن آن منتظــر بمانیم، 
ولــی می توانیــم فــرض کنیم کــه این 
مکانیزم نتواند به موفقیت برســد و یا 
ما را نســبت به جبران خسارت ناشی 
از خــروج امریــکا مجاب کنــد. در این 
صورت، ما گزینه های متنوعی را پیش 
رو خواهیم داشــت که شامل طیفی از 
اقدامــات مانند متوقــف کردن برخی 
بین المللــی  آژانــس  بــا  همکاری هــا 
انــرژی اتمی تا خــروج کامل از برجام 
و حتــی ان.پی .تــی اســت. تصمیم در 
ایــن رابطه با ســنجیدن همــه جوانب 
و از ســوی مقامات عالــی نظام اتخاذ 
خواهــد شــد. در صورتــی کــه اروپــا در 
جلب رضایت ایران شکســت بخورد، 
نه ماندن ایران در برجام حتمی است 
و نــه خــروج ایــران از آن ولــی اخاقــاً 
را  احتمالــی  تصمیمــات  می توانیــم 
مســتظهر بــه ایــن اســتدال کنیم که 
را  دیگــر  راه هــای  همــه  آن  از  پیــش 
آزمایــش کرده ایم.اما درباره قســمت 
دوم ســؤال باید یادآوری کنم که نباید 
جمهــوری  رئیــس  صحبت هــای  از 
برداشــت های ناصواب داشته باشیم. 
اینکه برجام یک حســنه مداوم است 
یعنی از نیات و اهداف خیر سرچشمه 
گرفتــه و بــر اصول درســتی بنا شــده و 
هر سرنوشــتی که پیــدا کند برای ایران 
برکاتــی خواهــد داشــت امــا در عیــن 
حال این حســنه زمانی مداوم خواهد 
بــود که مبتنی بر حســن ظن و حســن 
عمــل همــه طرف هایــی باشــد که در 
این امر حسنه شــرکت داشته اند. این 
بیان رئیــس جمهوری گزینه های آتی 
مــا را نفــی نمی کنــد بلکه بــر جدیت 
ایــران در معتبــر دانســتن همــه ایــن 

انتخاب ها صحه می گذارد.

 گمانه زنی ها درباره تغییرات 

در آستان قدس و قوه قضائیه
خبــر اول اینکه ،با انتصاب آیــت اه آملی اریجانی 
به ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام، برخی 
گمانه زنی ها از احتمال ریاســت حجت ااسام سید 
ابراهیم رئیســی بر دســتگاه قضایی حکایت دارد. رئیسی روز گذشته 
در پاســخ به ســؤالی در این باره گفته اســت بروید از همان ها که خبر 
را پخــش کرده اند، بپرســید. در حقیقت او اگر چــه تأیید نکرده اما آن 
را رد هم نکرده اســت. خبرآناین با اشــاره به پذیرش استعفای سید 
مرتضی بختیاری قائم مقام تولیت آســتان قدس از سوی رئیسی، از 
احتمال همراهی بختیاری با رئیســی در قوه قضائیه خبر داده است. 
بر این اســاس گفته شــده که ســه نفر هم برای جایگزینی رئیســی در 
تولیــت آســتان قدس مطــرح هســتند یکی از ایــن گزینه هــا آیت اه 
ســعیدی تولیت آســتان حضــرت معصومه)س( اســت. نفر بعدی 
حجت ااســام ابوترابی فرد امام جمعه موقــت تهران و نفر دیگری 
هم حجت ااسام محمدی سیرت رئیس سابق سازمان اوقاف است 
کــه به تازگی جای خود را به حجت ااســام خاموشــی رئیس ســابق 

سازمان تبلیغات اسامی داده است.

 مدیر برکنار شده صدا و سیمای کیش سمت گرفت
خبر دیگر اینکه،مدیرکل برکنار شــده صدا و ســیمای کیش، به عنوان 
مشاور معاونت امور استان های صدا و سیما منصوب شد. به گزارش 
خبرآناین، علی دارابی معاون امور استان های سازمان صدا و سیما 
در حکمــی، علیرضا نجابت اصل را به  ســمت مشــاور معاونت امور 
اســتان های صــدا و ســیما منصوب کــرد. نجابت اصل ســه روز پیش 
بــه  دلیــل پخــش صحنــه ای غیراخاقــی از صدا و ســیمای کیــش، از 
مدیرکلی این مرکز برکنار شده بود.در متن این حکم آمده است: نظر 
به حســن ســوابق و تعهدی که دارید، به  موجب این حکم به ســمت 
مشــاور معاون امور اســتان ها منصوب می شــوید. امیدوارم در ســایه 
توجهــات حضــرت ولی عصر)عج( در پیشــبرد اهداف رســانه  ملی و 
رســیدن به افق مطلوب در چشــم انداز آینده معاونت امور استان ها 

موفق و مؤثر باشید.«

طالبان سفر به ایران را تأیید کرد
 شــنیدیم که، ســخنگوی طالبــان تأیید کــرد که یــک هیــأت از امارت 
اســامی روز یکشــنبه در ضمن تماس هایش با کشورهای منطقه به 
تهران آمده اســت. به گزارش ایلنا، بر اســاس گزارش ســایت صدای 
جهــاد متعلــق بــه امــارت اســامی افغانســتان، ذبیــح اه مجاهــد 
ســخنگوی امارت اســامی )طالبان( گفت که »این ســفر در ارتباط با 
مسائل و شرایط بعد از اشغال، بازگشت صلح و امنیت به افغانستان 
و منطقــه انجام شــده اســت.«وی همچنین اعام کــرد: »هیأت های 
امــارت اســامی به کشــورهای همســایه و منطقه ســفرهایی دارند تا 
حمایــت سیاســی و اخاقی کشــورها و نیز همکاری آنهــا را به منظور 

پایان دادن به اشغال و آمدن صلح و امنیت جلب کنند.«

پیگیری سرنوشت صیادان مصری در ایران
دست آخر اینکه ، به دنبال قطع ارتباط قایق صیادی در خلیج فارس 
که در آن ســه شــهروند اردنی، دو مصری و دو اماراتــی بودند، وزارت 
خارجــه مصر اعام کرد که این صیادان بــه اتهام ورود غیرقانونی به 
آب های ایران بازداشــت شــده اند و این وزارتخانه سرنوشت آنان را با 
دقت پیگیری می کند. به گزارش ایسنا، این صیادان در سامت کامل 

به سر می برند.

 دیـــگه 
چه خبر
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مریم سااری
خبرنگار دیپلماسی

مخالفان،دیپلماسیرابامعاماتسیاسیواقتصادیداخلیاشتباهگرفتهاند
پاسخ دیاکو حسینی به هجمه ها علیه ظریف:

وزیر کشور گفت: رفع مشکات مردم 
مرزنشــین و بهبــود شــرایط مناطــق 
مــرزی از دغدغه های جــدی دولت و 
وزارت کشــور اســت. به گزارش ایرنا، 
بیســت و نهمین جلســه کار ویژه مرز 
شورای امنیت کشور دیروز به ریاست 
عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور 
و بــا حضــور نمایندگان دســتگاه های 
عضو و اســتانداران استان های مرزی 

برگزار شد.
مــرز  ویــژه  کار  رئیــس  و  کشــور  وزیــر 
شــورای امنیــت کشــور در این جلســه 
بــر اهمیــت و توجــه بــه موضوعــات 
مــرزی از جمله فعال بــودن پایانه ها 
و بازارچه هــای مــرزی در حوزه هــای 
اقتصــادی بــا ظرفیت کامل بــا توجه 
بــه شــرایط فعلــی، توســعه و تقویت 
همکاری ها با کشــورهای هــم مرز در 

این خصوص و توجه ویژه به جاده ها 
راســتای  در  مواصاتــی  راه هــای  و 

تسهیل ترددهای مرزی تأکید کرد. 
جلســه  ایــن  در  فضلــی  رحمانــی 
برخــی  مــرور  بــا  همچنیــن، 
در  اولویــت  حائــز  ضرورت هــای 
برخــورد بــا قاچــاق کاا، بــر دقت در 
تــا  مبــدأ  از  ازم  کنترل هــای  اعمــال 
مــرز از طریق اســتانداران و همچنین 

دستگاه های مســئول از جمله نیروی 
انتظامــی و ســتاد قاچــاق کاا تأکیــد 

کرد.
وزیر کشــور با اشاره به اینکه رسیدگی 
و رفع مشکات مردم عزیز مرزنشین 
و مناطق مرزی از دغدغه های جدی 
دولــت و وزارت کشــور اســت، گفــت: 
در ایــن زمینــه، برنامه هــای خوبی از 
جملــه پیش بینی تســهیات ازم در 

حوزه ســوخت مــرزی، ســاماندهی و 
فعال ســازی بازارچه هــا و پایانه های 
مــرزی، تقویت اعتبــارات این بخش 
و فعال تــر شــدن بخــش دیپلماســی 
منطقــه ای  توافق هــای  پیگیــری  و 
جمهــوری  مــرز  هــم  کشــورهای  بــا 
اســامی ایــران در دســتور کار اســت 
که ان شــاءاه به صورت جدی دنبال 

خواهد شد. 

وزیر کشور: رفع مشکات مرزنشینان دغدغه جدی دولت است

 دولــت دوازدهم ایــن روزها در حالی 
با مشــکات عدیده ای دســت و پنجه 
نــرم می کند که دایره منتقدان خود را 
فراتــر از قبل می بینــد. دایره ای که اگر 
تا دیروز محدود به رقبای ســنتی بود، 
امروز برخــی چهره های اصاح طلب 
را هــم دربر می گیــرد. از این رو دولت 
حســن روحانــی، عــاوه بر مشــکات 
کان و تبلیغات منفی رسانه ملی، در 
مواجهــه با مواضع انتقــادی برخی از 

حامیان سابق خود قرار گرفته است.
اگرچــه بخشــی از ایــن انتقــادات به طور جــدی وارد 
بوده اما عمده آن، ناشی از برداشت کلی و بی موازنه ای 
است که طبعًا برون دادش نمی تواند قضاوت و تحلیلی 
عادانه و جامع باشد. این دسته از منتقدان در حالی به 
عملکــرد دولت از صدر تا ذیل نقد وارد می کنند و از آن 
برائــت می جویند که به حیطه اختیارات، توان رفتاری و 

محدودیت های زمانی اشاره ای هم ندارند.
دولــت دوازدهــم در فاصلــه چنــد مــاه از آغــاز بــه 
کار خــود بــا اعتراضــات دی مــاه ســال 96 روبــه رو شــد 
کــه آغازگــرش، مانع ســازانی بودند کــه البته نتوانســتند 
و  کننــد  پیش بینــی  را  خــود  خطرنــاک  اقــدام  عواقــب 

هزینــه آن از منافــع ملــی پرداختــه شــد. از ســوی دیگر 
بــا خــروج ترامــپ از توافق برجام و بازگشــت فشــارها و 
محدودیت ها، برنامه های دولــت دوازدهم به طورکلی 
باید تغییر پیدا می کرد و این معنای پدیداری یک شــبه 
بحران را می داد که نیازمند مدیریت متناسب با شرایط 
بود.حــوادث دی مــاه و خــروج امریــکا از توافــق برجام، 
دو رخــدادی بــود کــه بــه شــکلی همخــوان متغیرهــای 
اقتصادی و شــاخص های ثبات یافتــه در دولت یازدهم 
را دســتخوش تغییــر قــرار داد که نتیجه آن رشــد تورم و 
توقــف رونــد امیدبخش اقتصــاد بود. ایــن در حالی بود 
که این شاخص ها، اســاس راه دولت دوم روحانی برای 
تحقق برنامه ها و وعده ها در عرصه عدالت اجتماعی و 

ارتقای بهره مندی جامعه از رفاه قرار گرفته بود.
شــرایط تحریمی، مدیریت دولت را به تغییر برنامه 
و افق های تعیین شده واداشته و این نکته ای اساسی در 
ترســیم وضعیت کنونی دولت روحانی و میزان انطباق 
نقدهــا بــر عملکــرد دولت اســت کــه این روزهــا مطرح 
در  خارجــی  فشــارهای  و  تحریم هــا  می شود.بازگشــت 
حالی بود که دولت دوازدهم از ابتدای راه با محدودیت 
در اختیــارات و برخــی موانع داخلــی از جمله تبلیغات 
دلســردکننده صدا و ســیما روبه رو بود اما علی رغم این 
مشــکات ناچار به تدبیر امور بود که نکته اساســی برای 

فهــم و دریافتــی درســت از عملکــرد دولــت دوازدهــم 
شــرایط ســخت  در  قرارگیــری  علی رغــم  اســت.دولت 
یکسال گذشته، پس از تاش برای حفظ برجام و توافق 
بــا 1+4، با عبــور از شــرایط ابتدایی، بــه مدیریت بحران 
روی آورد و در طول چند ماه گذشــته، علی رغم تجمیع 
فشــارها و غوغای تبلیغاتی معاندان توانسته به آرامش 

برای اداره شرایط سخت فعلی برسد.
از یاد نبریم که در این مدت نقشــه امریکا و دوســتان 
منطقــه ای اش، ابتــدا ایجــاد اجمــاع بین المللــی  علیه 
ایــران برای به زانو درآوردن دولت و ملت ایران بود. اما 
با رویکرد منطقی و عقانی دولت و همراهی قوای دیگر 
و حمایت رهبــری انقاب، امریکا در ایجاد اجماع علیه 
ایــران تنها ماند و این گفتار برآمــده از مدیریت عقانی 
رئیس جمهــوری و قدرت پایداری مجموعه قوا و مردم 
بود که دنیا را به حفظ روابط پایدار با ایران مجاب کرد.

صفرشــدن  دوســتانش،  و  امریــکا  دوم  تاکتیــک 
صادرات نفت ایران، افزایش قیمت ارز و کاهش شــدید 
پول ملی کشور بود که در این عرصه نیز پس از مشکات 
ابتدایــی، بــا اقدامات مجموعــه نهادهــای تصمیم گیر، 
دولت توانست با تسلط بر بازار، نرخ ارز را کنترل و مسیر 
بــا ثباتی را بپیماید.این در حالی بود که تصور معاندان، 
ناتوانــی دولــت در مدیریــت شــرایط ســخت و ایجــاد 

نارضایتــی اجتماعــی بــا کاهــش مقاومت مــردم بود تا 
زمینــه مذاکره و امتیاز دهی را برای خود فراهم کنند اما 
آنچنان که رئیس جمهور در مجلس بیان داشت پس از 
13 آبــان ماه که مبدأ بازگشــت تحریم های امریکا اعام 

شد، ثبات و آرامش در کشور بیشتر از قبل شده است.
مجموعه این اقدامات، عامتی روشــن برای حســن 
تدبیر و مدیریت مقبول دولت در پیشبرد امور کشور بوده 
کــه می تواند زمینه و اســاس قضــاوت روادارانه و مبتنی 
بــر واقع نگــری از دولــت باشــد.هر چنــد این بــه معنای 
نادیده انــگاری نقــش برخــی ضعف هــا و تصمیمــات 
ناصحیــح دولــت در پدیــداری مشــکات کنونــی کشــور 
نیســت و آنچنان که اشــاره شد بخشــی از انتقادات وارد 
بــوده و جدیــت دولتمــردان بــرای تحقق خواســته های 
مــردم و افزایــش رضایتمندی هــا را می طلبــد. اما بیان 
کلــی انتقادات و اندازه گیری اقدامات دولت با خط کش 
اولویت هــای جناحی، جفا در حق دولــت و بلکه ناامید 
کــردن مــردم اســت.هر انــدازه کــه قضــاوت صحیــح از 
عملکــرد و تــوان مجموعــه دولــت وجود داشــته باشــد 
مطالبه گــری جناح ها و فعاان سیاســی توازن بیشــتری 
پیــدا می کند و به درک مشــترک اجتماعــی بین مردم و 
دولــت و افزایــش اعتماد و همبســتگی اجتماعی کمک 

می کند.

قضاوت های ناروا درباره دولت

یادداشت

سعید زارع صفا
کارشناس سیاسی

در صورتی که اروپا در جلب رضایت ایران شکست 
بخورد، نه مانــدن ایران در برجام حتمی اســت و نه 
خروج ایــران از آن ولی اخاقاً می توانیم تصمیمات 
احتمالی را مستظهر به این استدال کنیم که پیش از 

آن همه راه های دیگر را آزمایش کرده ایم

تا جایــی که به برجــام مربوط می شــود، امریــکا و هر 
دولــت ناقــض دیگــری نمی توانــد از مکانیزم هــای 

حقوقی بین المللی علیه ایران بهره بگیرد

حلقه خودتقویت شونده پول مرگی
گاه وقتی از دولتی ها پرسیده می شود عملکرد شما در این 
عرصه چیســت، تعداد جلسات برگزارشده، مقدار منابع 
خرج شــده، تعــداد نفرســاعت نیــروی انســانی مصروف 
کار، گزارش های تولیدشــده و مواردی از این دســت را گزارش می کنند اما آنچه 
بواقــع اهمیــت دارد، حاصل به دســت آمده اســت. دو چیز معمــواً گزارش و 
شناســایی نمی شود: اول، نســبت بین آنچه انجام می شود و آنچه باید حاصل 
شــود و ســازوکار تأثیر چگونگی های انجــام کارها بر حاصل مــورد انتظار؛ دوم، 
آنچه حاصل شــده اســت. این نــوع مواجهه با ارزیابی عملکــرد، مقامات را در 
نظام بودجه ریزی به جایی می رســاند که تخصیص اعتبارات بیشــتر به استان 
یا دستگاه خود را افتخارآمیز تلقی می کنند، حال آنکه نفس دریافت اعتبارات 

نشان دهنده کیفیت عملکرد نیست، بلکه مسئولیت را بیشتر می کند.
ســوم، بودجه ریزی فعلی بر ســه اصل اســتوار اســت: »ابی گری«، »دام مسیر 
طی شــده« و »فقدان نقشــه عدالت«. کشــور فاقد بانک های اطاعاتی دقیقی 
است که عدم توازن های ساختاری میان بخش های مختلف – خواه بخش های 
موضوعــی و خــواه بخش هــای جغرافیایــی – را به دقت نشــان داده و ظرفیت 
برنامه ریزی بر مبنای آنها ایجاد کند. این گونه نیست که بودجه ریزی بر مبنای 
شــاخص های دقیقــی از میزان برخــورداری و نابرخــورداری )عــدم توازن های 
توســعه ای( بنا شده باشــد و بودجه ریزی برای کاســتن از عدم توازن ها صورت 
گیــرد. بودجه ریزی بدون نقشــه عدالــت که اعتبارات را بــه عرصه های خاصی 
برای کاســتن از بی عدالتی ها هدایت کند، محصول »دام مســیر طی شده« هم 
هســت. آنها که توانســته اند در گذشــته اعتبارات و بودجه را به ســمت مقاصد 
خاصــی هدایــت کننــد – برای مثال به اســتان خاصــی هدایت کــرده و در آنجا 
انبوهی از پروژه های نیمه کاره تعریف کرده اند - نیمه کاره بودن همان پروژه ها 
را مبنایــی بــرای تخصیص بخش بیشــتری از اعتبارات برای تکمیــل آنها قرار 
می دهند. ســرمایه گذاری بیشــتر در آن مناطق یا عرصه ها، مزیت نســبی برای 
توســعه بیشــتر در آن عرصه ایجاد می کند و حلقه خودتقویت شونده ای شکل 
می گیــرد کــه ســهم بیشــتری از اعتبــارات را نصیــب برخوردارترین هــا از نظــر 

اعتبارات می سازد )که الزاماً به معنای توسعه یافته ترین ها نیست.(
نقشه عدالت در برخورداری ها که مبنای کار نباشد و دام مسیر طی شده نیز اثر 
کند، ابی گری به یکی از ســازوکارهای اصلی بودجه ریزی بدل می شــود، یعنی 
معیارهای عینی )نظیر نقشه عدالت( تأثیرگذار نمی شوند و تنها قدرت ابی ها 
و تنگناها و مقتضیات ناشی از ادامه وضع موجود )نظیر ملزومات و مقتضیات 
ناشــی از افزایش ســهم بودجــه جاری یا ســهم صندوق های بازنشســتگی( به 

سازوکار علی تأثیرگذار بدل می شود.
مــن آن خصیصــه ای از نظام برنامه ریــزی را که به اصاح ســازوکارها بی توجه 
است دائم عطش آن را دارد که منابع مالی، طبیعی، انسانی و سیاسی بیشتری 
را صرف ساخت وساز کند، بدون آنکه ارزیابی واقعی و درستی از تأثیر توسعه ای 
آن داشته باشد و برای تداوم این رویه خود بر کسب و هزینه کردن منابع مالی 
و پولــی و بیشــتری اتــکا دارد، »پول مرگــی« می نامم. پول مرگــی خصیصه آن 
نظام توسعه ای است که به دلیل عدم اصاح سازوکارهای صرف کردن منابع، 
با داشــتن منابع پولی بیشــتر، قوت بیشتری برای برداشــتن گام های نادرست 
بزرگ تــر پیدا می کند و خود را با پول بیشــتر به دشــواری افزون تــری می اندازد. 
ســازوکارهای حاکم بر نظام بودجه ریزی را نیز برخی اســباب و علل تداوم این 
وضعیت می دانم. پول مرگی پدیده ای نیســت که با رفت و آمدن افراد درمان 
شــود، بلکه اصاحات اساسی در نظام ســنجش عملکردها، داشتن داده های 
دقیــق دربــاره عدم تعادل هــای ســاختاری و اندیشــه های نوآورانــه و حمایت 

اجتماعی گسترده برای خروج از حلقه خودتقویت شونده آن ضرورت دارد.
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درماننقدینگیباجراحی2درصدسپردهها
در گفت و گو با طهماسب مظاهری بررسی شد

برابرشدن
اعتبارسامتدردولتروحانی
رئیس امور سامت و رفاه اجتماعی سازمان برنامه 
و بودجه کشور اعام کرد: اعتبارات بودجه عمومی 

سامت در قوانین بودجه کشور از ۱۶۰۰۰ میلیارد تومان 
در سال ۱۳۹۱ به ۷۵۹۰۰ میلیارد تومان در سال ۱۳۹۸ 

رسیده است. 

 4
واحد

رشدشاخصکلبورس
 شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس 

 اوراق بهادار تهران در پایان معامات 
 سه شنبه ۱۱ دی ماه ۹۷ با افزایش 

4۳5 واحدی به رقم ۱6۱ هزار و ۸4۰ واحد 
رسید.  

4۳۵
تومان

قیمتخریدداربانکی
 بانک ها قیمت خرید دار را کاهش دادند و به 

۱۰ هزار و ۶۰۳ تومان رساندند. بانک ها از تابستان 
امسال با دستور بانک مرکزی مجاز شدند که 

 نسبت به خرید ارز مردم و صادرکنندگان 
اقدام کنند. 

 1060۳
میلیونمترمکعب

افزایشحجمآبدریاچهارومیه
کیاست امیریان، سرپرست دفتر مدیریت به هم پیوسته 
منابع آب حوضه های آبریز دریای خزر و دریاچه ارومیه 

گفت: حجم آب دریاچه ارومیه با حدود ۵۰۰ میلیون 
مترمکعب افزایش نسبت به سال گذشته به رقم 
یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون متر مکعب رسیده است.

 ۵00

افزایش نقدینگی در فضای اقتصاد ایران به 
رقم قابل توجه 1700 هزار میلیارد تومان چه 
ســایه هایی بر تورم می اندازد و آیا در شــرایط 
فعلی اقتصادی کشــور می توان از مدیریت 
و برنامه ریزی این حجم از نقدینگی ســخن 
گفت به گونه ای کــه در جهت تخریب بازار 
و رشــد سرســام آور تــورم عمل نکنــد؟ این 
محوری است که گفت و گوی ما با طهماسب 
مظاهری، اقتصاددان و وزیر اقتصاد در دولت 

اصاحات می خواهد به آن بپردازد.
***

ë  مطابــق بــا آمارهایــی کــه ارائه می شــود
سخن از نقدینگی 1700 هزار میلیارد تومانی 
در اقتصاد ایران اســت کــه گاه به نام بمب 
ســاعتی هم از آن یاد می شــود. ارتباط میان 
رشــد نقدینگــی و افزایــش تــورم را چطــور 

می بینید؟
ایــن کــه عامــل اصلــی و تعیین کننــده 
رشــد تورم در ســال جاری و حتی سال های 
قبل مربوط به افزایش نقدینگی می شــود 
یا نه، جواب این اســت که هر زمان که رشد 
نقدینگــی از رشــد تولید ناخالــص داخلی 
بیشتر شود به صورت بالقوه فشاری تورمی 
و نیرویی نهفته را در اقتصاد ایجاد می کند، 
در ایــن موضــوع شــکی نیســت. البتــه این 
عامل در ســال جاری و قبل هم فعال بوده 
و اگر دوره چهار ســاله دولت آقای روحانی 
را تصویــر کنــم به ایــن جا می رســیم که در 
چهار ســال ۹2 تا آغاز ســال ۹۷ رشــد تولید 
ناخالص ملــی به طور متوســط 4 درصد و 
رشــد نقدینگی به صــورت میانگیــن 25 تا 
26 درصــد بوده اســت. توجــه کنیم که این 
تفاوت، یک نیــروی ذخیره و نهفته تورمی 
را در اقتصاد ایجاد می کند. البته بخشــی از 
این نیــروی تورمی بــا افزایش قیمت ها در 
طول این چند ســال به منصه ظهور رســد، 
همچنان که یک رشد تورم ۹ - ۸ درصدی - 
در سال های اول کم تر و در این اواخر بیشتر 
- بروز و ظهور پیدا کرد و توانستیم ببینیم اما 
بقیه این پتانسیل تورمی به صورت فشرده 
و نیــروی ذخیــره تورمــی وجود داشــت که 
البته دولــت با ابزارهــای مختلف از جمله 
ابزار های اقتصادی، اداری و قانونی توانست 
عملیاتی شــدن، جلوه گر و آزاد شــدن آثار 
تورمی نقدینگــی را مهار کنــد. در واقع این 
پدیــده در زمانی که دیگر دولت نخواســت 

یا نتوانســت جلوی نیروی ذخیره تورمی را 
بگیرد آمد، ســرازیر شد و در جامعه خود را 
نشان داد، در افزایش نرخ کاا و خدمات، در 
افزایش نرخ ارز و یک سری بی تدبیری های 
مربــوط بــه سیاســت های ارزی و بــه ایــن 
ترتیب منابــع نقدینگی در مرحلــه اول به 
ســمت تقاضــای ارز رفــت و بیشــتر آن جا 
نیروی خود را تخلیه کرد. اما آن روزها یکی 
از اشــتباهاتی که رخ داد این بود که برای ارز 
نرخی – 42۰۰ تومان - تعیین و اجرا شد که 
با هیچ محاسبه اقتصادی و ریاضی صحت 
نداشت. این نرخ به عنوان تنها نرخ ارز قابل 
قبول و شناسایی از ســوی دولت اعام شد 
و دولــت باز به اشــتباه اعام کــرد که با این 
نرخ هر کســی بــرای هر کاری هر چقــدر ارز 
می خواهد مــن می دهم. معلــوم بود این 
ادعــا قابلیت اجرا نداشــت، قابلیــت اجرا 
هــم پیدا نکرد و معلــوم بود بــازار کار خود 
را پیــش بــرد و از ســویی عدم به رســمیت 
شــناختن بازار از سوی دولت باعث شد که 
نقدینگــی بــه ســمت ارز بــرود و تأثیر خود 
 را بــر قیمــت کاا و خدمــات و نــرخ تــورم 

برجای بگذارد.
ë  این روزهــا می بینیــم ثباتــی در بازارهای

تقاضا بــرای ارز و طا به وجود آمده اســت. 
این ثبات چه فرصت هایــی را پیش روی ما 
می گذارد که بتوانیم نقدینگی و تورم را بهتر 

مدیریت کنیم؟
اول ایــن را بگوییــم کــه ثبات نســبی به 
وجــود آمــده به دلیــل سیاســت عاقانــه و 
مدبرانــه ای بــود کــه بانــک مرکــزی اتخاذ 
کــرد و بــا اجــازه ای کــه بــه ایــن نهــاد برای 
تنظیــم سیاســت های ارزی و به رســمیت 
شــناختن واقعیت های بــازار از جمله نرخ 
ارز و همچنیــن مهــار ابزارهــای نقدینگــی 
کــه به صــورت غیــر اصولــی در بــازار اثــر 
می گذاشتند داده شد آرامشی در بازار پدید 
آمد. یکی از اقدامــات بانک مرکزی در این 
راســتا پرداخت پــول به صــورت چک های 
تضمینــی یــا محدود کــردن نقــل و انتقال 
روزانــه ریــال بــه 5۰ میلیــون تومــان بــود و 
مجموعه این اقدامات توانست نرخ ارز را به 
تعادل بکشاند و امیدواریم این سیاست ها 
همچنان ادامه داشــته باشــد اما در پاســخ 
به ســؤال شما باید بگویم این نکته درستی 
است که این تعادل و آرامش به وجود آمده 
نباید دولت، مجلس و مجموعه مسئوان 
را غافل کند چون ممکن اســت نوســاناتی 
که در ماه های گذشــته بــا آن روبه رو بودیم 

در ماه هــای آتی هم تکرار شــود مگر اینکه 
رشد نقدینگی مهار شود. ما رشد نقدینگی 
بــاای 2۰ درصــد را در چنــد ســال گذشــته 
تجربه کردیم و اگر رشد اقتصادی ما امسال 
حداکثــر دو یــا ســه درصد باشــد - گو اینکه 
برخــی کم تــر از ایــن هــم می گوینــد - باید 
کاری کنیم که رشــد نقدینگــی از 2۰ درصد 
بــه ۱2 درصد کاهــش یابد. یقینــاً دولت در 
طول یک ســال نمی تواند رشد نقدینگی را 
از ایــن عددی که پیشــنهاد دادم کم تر کند. 
اما رســاندن رشــد نقدینگی از 2۰ درصد به 
۱2، ۱۳ یا حداکثر ۱4 درصد نیاز به یک اراده 
و جهاد اقتصــادی در داخل دولت دارد که 
بتوانند از رشد نقدینگی نامتعادل اجتناب 

کنند.
ë  مشــخصا دولــت چــه اهرم هایــی بــرای

محدود کردن رشد نقدینگی دارد؟
مهم تریــن، نزدیک تریــن و اولیه ترین 
اقــدام بایــد بــر رشــد نقدینگــی ناشــی از 
ســودهای موهوم بانکی به ســپرده گذاران 
صــورت گیــرد. ایــن یکــی از آن محل هایی 
است که بانک ها منابع مالی و نقدینگی ای 
را به سپرده گذاران می دهند که آن منابع از 

مشــتریانی که به آنهــا وام داده اند دریافت 
نکرده اند. به تعبیر دیگر بانک ها سودی را به 
سپرده گذاران می دهند که حاصل فعالیت 
اقتصــادی و درآمد حاصل از فعالیت های 
اقتصادی کشور نبوده بنابراین به ناچار باید 
از محل منابع ســپرده گذاران - از اصل پول 
سپرده گذاران - به عنوان سود می دهند که 
موجب تخریــب ترازنامــه بانک ها خواهد 
شــد، روش دیگــر برای جبــران این کمبود، 
قــرض گرفتــن از بانــک مرکــزی اســت که 
موجب افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی 
با یک ضریب هفت برابر خواهد شد. پس 
اولین نقطه ای که می توان روی آن تصمیم 
گرفــت جلوگیری از پرداخت ســود موهوم 
به ســپرده گذاران است که دولت بایستی با 
جدیت در این بــاره اقدام کند. چالش دوم 
تأمین منابع و نیازهای دولت از محل منابع 
بانکــی اســت. چندی پیــش آقــای رئیس 
جمهوری گفتند کــه دولت از بانک مرکزی 
قرض نمی کند اما توجه کنیم که تسهیات 
تکلیفی، اجباری و دســتوری کــه بانک ها از 
طــرف دولــت به صورت تســهیات دیکته 
شــده وصــول و پرداخــت می کننــد نقض 

غرض است، از سویی دولت هم نمی تواند 
برنامــه  در  را  تســهیات  آن  بازپرداخــت 
بودجه پیش بینی کند. در حقیقت بانک ها 
را مجبور می کنند که بــرای تأمین نیازهای 
دولــت و اجــرای دســتورات دیکته شــده از 
بانک مرکزی قرض کنند که این خود باعث 
افزایــش پایــه پولــی و به تبــع آن نقدینگی 
می شود. چالش دیگر مجموعه بدهی های 
دولت به نظــام بانکی، تأمیــن اجتماعی، 
بازنشســتگان، پیمانــکاران و شــرکت هایی 
خدمــات  و  کاا  دولــت  بــه  کــه  اســت 
می فروشــند. عدم پرداخــت این بدهی ها 
می تواند یــک مقدار مشــکات در اقتصاد 
کشــور ایجاد کند و طبیعتاً شرکت هایی که 
طلب شان را وصول نمی کنند به ناچار باید 
از طــرق مختلــف امورشــان را بگذرانند که 
باعــث افزایش نقدینگی می شــود یا اینکه 
شــرکت های مذکــور تعطیل می شــوند که 
باز موجب افزایش تــورم، رکود، نقدینگی، 
خسارت و کاهش رشد اقتصادی مملکت 
می شود، بنابراین تعیین تکلیف بدهی های 
دولت به افراد حقیقی و حقوقی جزو نکات 

کلیدی خواهد بود.

ë  اشــاره کردیــد بــه اینکــه دولــت در مهار
و  اصاحــی  سیاســت  بایــد  نقدینگــی 
انقباضــی در پرداخت ســودهای موهوم به 
سپرده گذاران را اجرا کند. چه افقی به سمت 
گشوده شدن این مسأله می بینید و پیشنهاد 

می کنید؟
آمــاری کــه مــا امــروز از رشــد نقدینگــی 
داریم نشــان می دهد نقدینگی به مرز ۱۸۰۰ 
هزار میلیارد تومان می رســد و تا آخر امسال 
- اگــر روزی هــزار میلیــارد تومــان هم اضافه 
شــود - ممکــن اســت 2۰۰۰ هــزار میلیــارد 
تومــان را هم لمس کند. امــا این رقم در کنار 
بــزرگ بودنــش دو ویژگــی دارد. یــک ویژگی 
این اســت کــه بخش بزرگــی از این نقدینگی 
متعلق به تعداد کمی از صاحبان ســپرده ها 
در بانــک هاســت. آمــار دقیقــی نــدارم امــا 
آمــاری که دوســتان می گفتند نشــان می داد 
۷۰ درصــد ســپرده ها متعلــق بــه حــدود 2 
درصد ســپرده گذاران اســت، معنی اش این 
اســت که حرکــت نقدینگــی و تصمیمی که 
برای به جریــان افتادن ایــن نقدینگی به کار 
گرفته می شــود توســط عموم مردم نیســت 
از ســوی دو درصد صاحبان حســاب ســپرده 
بانکی اســت کــه مالــک ۷۰ درصد نقدینگی 
کشــور هستند. شناســایی دو درصد صاحبان 
ایــن نقدینگــی - چه دولتــی، چه خصوصی 
و چــه خصولتــی - کار ســختی نیســت. البته 
برخورد فیزیکی، حذفی و خشن با آنها چاره 
ســاز کار نیســت لیکن بایســتی با روش هایی 
کــه بــرای آنهــا انگیــزه ازم را ایجــاد کند این 
نقدینگی وســیع را در جهت ســرمایه گذاری 
و اشــتغال به کار گرفت و در برابر انتظار سود 
معقــول و امنیت و آرامش ســرمایه گذاری را 
داشــت. اینکه نقدینگی تا آخر سال به 2۰۰۰ 
هزار میلیارد تومان می رسد یک عامل خطر 
و نگران کننــده تلقی شــود درســت اســت اما 
اگــر با این اصاح و بهبود فضای کســب و کار 
صاحبــان ایــن نقدینگــی را مجــاب کنیم که 
به صورت مستقیم یا از طریق سیستم بانکی 
یــا بــازار ســرمایه منابع خــود را بــه کار گیرند 
آن وقــت این نقدینگی نه تنهــا مایه نگرانی 
نخواهد بود بلکه می تواند مایه نجات و رونق 
اقتصــاد باشــد و همــه مــردم از  آن بهره مند 
شــود. البته این اصاح، هنری می خواهد که 
در این مدت کم تر شــاهد بودیم. ان شــاء اه 
دولت بتواند با مشورت گرفتن از صاحبنظران 
و دانشــگاهیان، ابزارهــای ازم جهت جلب 
 نقدینگی به سمت سرمایه گذاری و اشتغال را 

ایجاد کند.

حسن فرامرزی
خبرنگار

عطیه لباف
خبرنگار

عملکــرد بازارهــای جهانــی نفت خــام بر 
اساس سال های میادی بررسی می شود و 
در روزهای اخیر با اتمام سال 2۰۱۸ میادی 
بررســی بازارها در این ســال و پیش بینی ها 
برای ســال 2۰۱۹ به اوج خود رســیده است. 
اما ســال 2۰۱۸ در بازار نفــت ایران و جهان 
چه تغییراتی رقم خورد و چه اتفاق هایی در 
ســال آتی میادی در انتظار صنعت نفت 

ایران است.
ë  بدتریــن اتفــاق، بازگشــت تحریم هــای

امریکا
در نیمه نخست سال 2۰۱۸ میزان صادرات 
نفت خام ایــران از مرز 2.6 میلیون بشــکه 
در روز هــم عبور کرد. این میــزان رکورد کم 
نظیــری در تاریخ صنعت نفــت ایران بود. 
تولید نفت خام ایران هم حدود 4 میلیون 
بشــکه در روز بــود و تقریبــاً تمــام چاه های 
فعــال و آماده تولیــد ایران در مــدار بودند. 
در ایــن نیمــه ایران بیــش از آنکــه دغدغه 
افزایــش صــادرات نفــت خــام و میعانات 
جــذب  به دنبــال  باشــد،  داشــته  را  گازی 
ســرمایه خارجــی و اجرایی شــدن توافق با 
توتال فرانسه برای فاز ۱۱ پارس جنوبی بود. 
قراردادهــا و تفاهم هایی هــم در این مدت 
رقــم خــورد. ازجملــه توافق بــا زاروبژنفت 
روســیه برای توســعه میادین آبان و پایدار 
غرب. اما از نیمه ســال 2۰۱۸ شرایط تغییر 

کــرد. با خــروج امریکا از برجام و بازگشــت 
تحریم هــای امریکایی علیه صنعت نفت 
ایــران اولویــت اول صنعت به حفــظ بازار 
تغییر کرد. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری 
امریــکا اعــام کــرده بــود کــه بــا دور جدید 
تحریم هــا قصد دارد، صــادرات نفت خام 
ایران را به صفر برساند. به دنبال اعام این 
هدف، کارشناســان زیادی اعــام کردند که 
با توجــه به عزم صنعت نفت ایــران برای 
حفظ بــازار و نیاز مشــتریان، هــدف امریکا 
محقق نخواهد شــد. که البته پیش بینی ها 
درست از آب درآمد. وزارت نفت به صورت 
رســمی میزان صادرات کنونــی نفت خام 
ایــران را اعام نمی کند اما برآورد می شــود 
کــه از حجم صادرات نفت ایران فقط ۳۰۰ 

تا 6۰۰ هزار بشکه در روز کاسته شده باشد.
ë بهترین اتفاق، افزایش تولید بنزین

در نیمه نخست سال 2۰۱۸ میادی، ایران 
به تولید و مصرف برابر بنزین رســید و این 
کاای اســتراتژیک را از لیســت تحریم های 
امریــکا خارج کــرد. این اتفاق بــا افتتاح فاز 
دوم پاایشــگاه ســتاره خلیج فارس افتاد و 
بــزودی هم میزان تولید با افتتاح فاز ســوم 
پاایشگاه به بیش از ۱۰5 میلیون لیتر در روز 

خواهد رسید.
ë 2018 اوپک

اوپک در سال 2۰۱۸ کش و قوس های بسیاری 
را تجربه کرد. از یک سو سعی کرد برای حفظ 
تعــادل بازار، توافق کاهش تولید ۱.۸میلیون 
بشکه ای کاهش تولید با همکاری کشورهای 

غیر عضو را حفظ کند و از سوی دیگر برخی از 
اعضای آن از جمله عربستان، امارات و عراق 
به بهانه تحریم های ایــران اقدام به افزایش 
تولید کردند که این اتفاق تعادل بازار را برهم 
زد. این سه کشــور به همراه روسیه حدود ۱.5 
میلیون بشــکه در روز به تولید خــود افزودند 
و در نتیجــه ایــن اتفــاق اوپک پــاس )اوپک 
و کشــورهای غیــر عضــو( مجبور بــه امضای 
توافــق جدید بــرای ســال 2۰۱۹ شــد. توافقی 
بــرای کاهــش ۱.2 میلیــون بشــکه ای عرضه 
نفــت خام بــه بــازار در 6 ماه نخســت 2۰۱۹. 
خروج قطر از اوپک، ناامیدی ایران از عملکرد 
اعضا در جهت حفظ منافع تمام کشورهای 
عضــو و همدســتی عربســتان و متحدانــش 
 با امریــکا از جمله مهم ترین اتفاقــات 2۰۱۸ 

اوپک بود.

ë  آغاز فرآیند حذف روزانه 1.2 میلیون بشکه
از بازار نفت

همزمان با آغاز ســال 2۰۱۹ میادی، اجرای 
توافــق کاهــش یــک میلیــون و 2۰۰ هــزار 
بشــکه ای نفــت اوپــک و غیراوپک نیــز آغاز 
شده است. توافقی که ۱4 کشور عضو اوپک به 
همراه متحدان غیر عضو سازمان در نشست 
)یکصدوهفتادوپنجمیــن  دســامبر  مــاه 
نشســت( درباره آن تصمیم گرفتند. به این 
ترتیب که ۸۰۰ هزار بشکه در روز سهم اوپک 
و ۴۰۰ هزار بشکه  سهم متعهدان غیراوپکی 
بــود. ایران، ونزوئا و لیبی هم ســه کشــوری 
هستند که بر اســاس توافق دســامبر 2۰۱۸، 
از کاهــش تولیــد معــاف شــدند. از ابتــدای 
سال جاری میادی ریاست دوره ای سازمان 
کشــورهای صادرکننده نفت )اوپک( نیز به 

مانوئل ســالوادور کــودو فرنانــدز، وزیر نفت 
ونزوئا سپرده شد.

ë 2019 قیمت نفت در سال
در ســال 2۰۱۸ میانگین قیمت نفت خام ۷2 
دار و ۹۷ سنت در بشکه بود. سالی که با نفت 
خــام 66 دار برای هربشــکه شــروع و با نفت 
خام 5۳ دار برای هر بشــکه به اتمام رســید. 
اکنون پیش بینی های متفاوتی از قیمت نفت 
خام در ســال 2۰۱۹ ارائه می شود. اما برآوردها 
نشــان می دهد که اگر اتفاق شــگفت انگیزی 
در ســال 2۰۱۹ رخ ندهــد، قیمــت نفــت خام 
بــه بشــکه ای ۷۰ دار نزدیــک خواهــد بــود. 
پیش بینــی 2۴ تحلیلگــر نفتــی هــم نشــان 
می دهد که میانگین قیمت نفت خام برنت 
۷۰ دار در هــر بشــکه در 2۰۱۹ خواهــد بــود. 
هرچند که بی ثباتی موجود، عوامل ژئوپلیتیکی 

و اقتصــادی مثل درگیری های تجاری چین و 
امریکا، نگرانی از سیاست فدرال رزرو امریکا و 
جنگ در سوریه و یمن و.... پیش بینی سمت و 
سوی قیمت نفت را در آینده سخت می کنند. 
در مورد ایران نیز هنوز مشــخص نیست که با 
اتمام دوره معافیت های خریداران نفت خام 
کشور چه اتفاقی رخ خواهد داد. بر اساس این 
پیش بینی ها کشورهای نفت خیز قیمت نفت 
خام را در بودجه خود از 5۰ تا ۸۰ دار برای هر 
بشکه پیش بینی کرده اند و پیش بینی ایران بر 
اساس یک ســناریو بدبینانه 54 دار برای هر 

بشکه است.
ë رکورد تاریخی تولید برخی کشورها

در سال 2۰۱۸ میزان تولید نفت خام روسیه، 
عربســتان، امارات، عــراق و امریکا به رکورد 
تاریخــی خود رســید. برای مثال عربســتان 
بیــش از ۱۱ میلیون بشــکه در روز نفت خام 
تولید کرد، تولید روســیه از مزر ۱۱.6 میلیون 
بشکه در روز عبور کرد و امریکا به عنوان یکی 
از بزرگترین تولیدکننــدگان نفت خام دنیا، 
در ماه اکتبر ۱۱.5 میلیون بشکه در روز نفت 
خام تولیــد کرد که بااترین حد ثبت شــده 
تاکنون است. پیش بینی می شود که در سال 
2۰۱۹ ایــن روند افزایشــی بــرای تولید نفت 
خــام امریکا ادامه داشــته باشــد. این اتفاق 
بازار جهانی نفت خام را نگران کرده است. 
چراکــه با مهــار تولیــد نفت خــام متعارف 
اوپک پاس برای حفظ قیمت های کنونی 
همچنــان افزایــش تولیــد نفــت خــام غیر 

متعارف امریکا ادامه خواهد داشت.

آغاز 2019 با نفت 53/5 دار ی
ژانویه متفاوت بازار نفت

 رونمایی از ایران چک جدید 
50 هزار تومانی

روز گذشته ایران چک جدید 5۰ هزار تومانی رونمایی شد.
  همتــی در حاشــیه ایــن مراســم بــا تأکید بــر اینکه بــا وجود 
مشــخصه های امنیتــی، ایران چک هــای جدیــد در بااترین 
سطح بین المللی از نظر مشخصه های امنیتی است، گفت: از این پس بتدریج تمام 
اسکناس های بانک مرکزی بر مبنای مشخصه های امنیتی جدید تولید خواهد شد.

خبرخوان

ادامه از 
صفحه اول

ë  مهم ترین، نزدیک ترین و اولیه ترین اقدام باید بر رشــد نقدینگی ناشــی از ســودهای موهوم بانکی به
سپرده گذاران صورت گیرد 

ë باید کاری کنیم که رشد نقدینگی از 20 درصد به 12 درصد کاهش یابد
ë  رساندن رشد نقدینگی از 20 درصد به 12، 13 یا حداکثر 14 درصد نیاز به یک اراده و جهاد اقتصادی در داخل دولت دارد که

بتوانند از رشد نقدینگی نامتعادل اجتناب کنند
ë  اگر  نقدینگی با اصاح و بهبود فضای کســب و کار همراه شــود آن وقت این نقدینگی نه تنها مایه نگرانی نخواهد بود

بلکه می تواند مایه نجات و رونق اقتصاد باشد  

گزیده

یرنا
ا

سال سخت برای نفت
ســال 2۰۱۸ میادی برای صنعت نفت ایران ســال سختی بود. با وجود تاش هایی که برای حفظ بازار 
نفت انجام شــد اما صنعت نفت ایران با تنش های زیادی روبه رو بود و تا اندازه ای هم از تحریم های 
امریکا تأثیر پذیرفت. میزان سختی این سال را هم از شاخص های اقتصادی کشور می توان درک کرد؛ 
چراکه اقتصاد ایران وابسته به نفت است و هنوز نتوانسته به اقتصاد دانش بنیان توسعه محور تبدیل 
شــود. اما اگر شــرایط کنونی ادامه داشــته باشــد و امریــکا دســت از تحریم های ظالمانه خــود برندارد، 
احتماًا 2۰۱۹ ســال ســخت تری برای صنعت نفت ایران خواهد بود. با اتمام دوره معافیت ها و وجود 
مــازاد ظرفیــت تولید نفت خام در بازار شــرایط ایران ســخت تر خواهد شــد. اگرچه پیــش بینی هایی از 
قیمت نفت خام در ســال 2۰۱۹ به گوش می رســد اما نمی توان به این پیش بینی ها اطمینان واتکا کرد. 
باید با تمام توان برای یک شرایط بدبینانه آماده شویم و از هر بشکه نفت خامی که به فروش می رسد 

سهم بیشتری به توسعه صنعت نفت و در نهایت صنایع دیگر اختصاص دهیم. 

یادداشت

علی شمس اردکانی
رئیس کمیسیون 
انرژی اتاق ایران

ادامه خشکسالی 
اقــدام کوتــاه مدت دیگری که قابل اجراســت عبارت اســت از 
آمــوزش و بهبــود دانش کشــاورزان در زمینه شــیوه های نوین 
کشــاورزی. حــال چنانچــه ایــن آمــوزش و افزایــش آگاهی ها 
با پرداخت تســهیات با هدف توســعه فرآیند و فناوری های نوین متکی بر کاهش 
مصرف آب توأم باشد قطعاً نتیجه مناسب تری را در آبیاری و به کارگیری الگوهای 
مناســب کشت عاید می نماید. و اما چنانچه به بخش شرب بنگریم، انواع و اقسام 
اقداماتی که منجر به کاهش مصرف آب در این بخش می گردد توسط شرکت های 
آبفای اســتانی و مشــترکین به کار گرفته شده است. سال هاست که این شرکت ها در 
زمینه کاهش آب به حساب نیامده و کاهش تلفات آب در شبکه توزیع آب اقدامات 
مؤثری را انجام داده اند. در واحد های مســکونی و عمومی شیر های معمولی جای 
خود را به شیرهای اهرمی داده اند، حجم تخلیه آب از طریق فاش تانک های جدید 
به میزان قابل توجهی کاهش یافته است، الگوی کشت و چگونگی تأمین آب فضای 
سبز شهری مدیریت شده است و... ولی هنوز اقداماتی باقی مانده است که می توان 
در کوتاه مدت مورد توجه قرار داد، به عنوان مثال نصب تجهیزات کاهنده مصرف 
روی شیرها و سردوشی ها که مصرف آب را بعضاً تا 2۰ درصد کاهش می دهد هنوز 
عمومیت پیدا نکرده اســت که می توان با تعریف سازوکارهایی آن را اجرایی نمود. 
تبیین اســتانداردهای جدید جهت اســتفاده مجدد از آب خاکســتری راه حل دیگر 
در مدیریــت مصرف آب شــهری اســت. وضــع تعرفه های جدید برای مشــترکین 
پرمصــرف آب شــرب نیز راهکار دیگری اســت که البته بســترها و مصوبات قانونی 
خاص خود را می طلبد. در بخش صنعت نیز می توان به بازچرخانی آب، جایگزینی 
سیستم های خنک کننده تر با سیستم های خشــک، وضع استاندارد مصرف آب در 
صنعت و تعریف مکانیزم های انگیزشــی برای کاهش مصرف آب صنعتی اشاره 
داشــت. خاصــه آنکه چنانچه بــه آب در کلیه ابعــاد اجتماعی، اقتصــادی، فنی و 
زیســت محیطی نــگاه شــود و از کنــار هر اقــدام و راه حــل کوچک و بــزرگ در زمینه 
مدیریت مصرف به سادگی نگذریم می توان در عین کم آبی به منابع آب جدید که 
در نتیجه صرفه جویی عاید می گردند دست یافت. همان گونه که مولوی می فرماید:

آب کم جو تشنگی آور بدست ---- تا بجوشد آبت از باا و پست.
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گــروه اقتصادی/ اعداد و ارقام بودجه کل در 
استان ها، شهرها و روستا های کشور متجلی 
می شــود. در ایحــه بودجه ســال ۱۳۹۸کل 
کشور، مجموع اعتبارات هزینه ای و تملک 
دارایی های ســرمایه ای اســتان ها بــه ۳۸۵ 
هزار میلیارد ریال افزایش یافته است که این 
رقم در مقایسه با قانون بودجه سال ۱۳۹۷ 
کــه بیــش از ۳۴۱ هــزار میلیــارد ریــال  بوده 
حاکی از رشــد ۱۳ درصدی اســت. براساس 
گــزارش ســازمان برنامــه و بودجــه کشــور، 
اعتبــارات هزینــه ای ایــن بخش نیــز از ۱۰۴ 
هزار میلیارد ریال به ۱۲۷ هزار میلیارد ریال 
و اعتبارات تملک  دارایی های ســرمایه ای از 
۲۳۶ هزار میلیارد ریال به ۲۵۷ هزار میلیارد 
ریال افزایش یافته است. بنا به این گزارش، 
در قســمت اعتبــارات تملــک دارایی هــای 
ســرمایه ای اســتانی هــم اعتبــارات قانــون 
استفاده متوازن از امکانات کشور برای توازن 
بخشــی در شــاخص های برخــورداری بــه 
میزان ۱۵ درصد رشد دارد که این اعتبارات 
صرف ارتقای شــاخص های برخورداری در 
شهرستان های زیر متوسط کشوری می شود.

28 درصد؛ سهم استان ها از بودجه کل
حدود ۲۸ درصــد از منابع بودجه عمومی 
ایحــه بودجه ســال ۱۳۹۸، منابع اســتانی 
اســت. در طــرف مصــارف از کل اعتبــارات 
معــادل 4۰۷ هــزار میلیارد تومــان، حدود 
6 درصد اعتبارات، اســتانی است )معادل 
۲5 هــزار میلیــارد تومان(. ایــن رقم به این 
معنــا نیســت که بقیــه بودجــه مربــوط به 
اســتان تهران است، بلکه به این معناست 
که این قســمت ازبودجه دراختیار شــورای 
برنامه ریزی توســعه اســتان قرار می گیرد و 
توســط این شــورا دربــاره آن تصمیم گیری 
می شود. اعتبارات استانی در ایحه بودجه 
ســال ۱۳۹۸ نســبت بــه قانون ســال ۱۳۹۷ 
کمی افزایش داشــته بــه طوری کــه از رقم 
۲۱.۸ هزار میلیارد تومان به ۲4 هزار میلیارد 
تومــان افزایــش داشــته )معــادل رشــد ۱۰ 
درصــدی(. در این بین اعتبــارات هزینه ای 
رشــد عمده ای نســبت به اعتبارات تملک 

دارایی سرمایه ای داشته است به طوری که 
اعتبارات هزینه ای ۲۰ درصد رشــد داشــته 
اســت در حالی که اعتبارات تملک دارایی 
ســرمایه ای کمتــر از ۲ درصد رشــد داشــته 
اســت. عــاوه بــر اعتبــارات فــوق، برخــی 
ردیف هــای متفرقــه در جــدول شــماره ۱۰ 
استانی قرار گرفته است که شامل اعتبارات 
بازارچه های مرزی، کمک زیان شرکت های 
آب و فاضاب روستایی و اعتبارات موضوع 
ماده۲۳ قانون نحوه رســیدگی به تخلفات 
بــه  و جرایــم رانندگــی جهــت پرداخــت 
شــهرداری ها و دهیاری های کشــور اســت. 
مجمــوع ایــن اعتبــارات در ایحــه بودجه 
ســال ۱۳۹۸ برابــر بــا ۷۲6 میلیــارد تومان 
اســت کــه نســبت بــه قانــون بودجه ســال 
۱۳۹۷ بیش از ۱۹ درصد رشــد داشته است. 
یکی از منابع مهم دیگر استان ها که صرف 
تملک دارایی ســرمایه ای می شود از محل 
قانــون اســتفاده متــوازن از امکانات کشــور 
است که بنابر آن ساانه ۳ درصد از بودجه 
عمومی باید جهت تعادل بخشی توسعه 
بیــن اســتان ها شــود. ایــن رقــم در بودجه 
ســال ۱۳۹۸ برابر با ۱4 هزار میلیارد تومان، 
معادل 5.۳ درصد از منابع عمومی است 
که نسبت به قانون بودجه ســال ۱۳۹۷، ۱4 
درصد رشد داشته اســت. در ایحه بودجه 
ســال ۱۳۹۸ نســبت درآمدهای استانی به 
مصــارف اســتانی حدود 4.۷ اســت. یعنی 
۸۰ درصــد درآمدهــای اســتانی در اختیــار 
اســتان ها نیســت و به طور ملی دربــاره آن 
تصمیم گیری می شود. این نسبت در قانون 
بودجــه ســال ۱۳۹۷ حــدود 4.4 برابــر بــود 
یعنی فقــط ۲۲ درصد درآمدهای اســتانی 
بــه اســتان ها بازمی گشــت و ۷۸ درصد آن 

به صورت ملی تصمیم گیری می شد.

53 درصد درآمد بودجه استانی از تهران
براســاس محاســبات انجــام شــده از نظــر 
اصفهــان،  تهــران،  اســتان های  درآمــد، 
خوزســتان و خراســان رضــوی بیــش از 6۸ 
درصــد از بار مالــی دولت در ایــن بخش را 
بــه دوش می کشــند. ســهم اســتان تهران 

از درآمدهــای اســتانی بــه تنهایــی حــدود 
 5۳ درصــد بــوده و اســتان های اصفهــان 
درصــد(،   4.۷( خوزســتان  درصــد(،   ۷(
خراســان رضوی )۳.6 درصد( در رتبه های 
دوم تا چهارم قرار گرفته اند. منظور از درآمد 
همانگونه که گفته شــد، عمدتاً درآمدهای 
مالیاتــی اســت و نفــت به عنــوان درآمــد 
طبقه بنــدی نمی شــود. نســبت مجمــوع 
اعتبــارات اســتان ها )جــاری و عمرانی( به 
درآمدهــای اســتانی که اصطاحــاً ضریب 
بازگشت نامیده می شــود در ایحه بودجه 
ســال ۱۳۹۸ برای ۹ استان ایام، کهگیلویه 
و بویراحمد، سیستان وبلوچستان، خراسان 
جنوبــی، لرســتان، کردســتان، چهارمحال 
وبختیــاری، گلســتان و خراســان شــمالی 
بیــش از ۱۰۰ بوده که به معنای برخورداری 
بیش از ۱۰۰ درصدی استان از درآمدهایش 
است. این نسبت برای سایر استان ها کمتر 
از ۱۰۰ است. رشد اعتبارات هزینه ای استانی 
بــه طور متوســط برای اســتان ها حــدود ۲۰ 
درصــد بوده اســت. ایــن نرخ بــرای برخی 

اســتان ها بیشــتر و بــرای برخــی اســتان ها 
کمتر بوده اســت. بیشترین رشد مربوط به 
اســتان آذربایجان غربی با ۲۳ درصد رشد 
و استان های خوزســتان، تهران، کرمانشاه، 
آذربایجان شرقی و ایام در پله های بعدی 
با ۲۲ درصد رشــد قرار دارند. متوسط رشد 
اعتبارات عمرانی برای استان ها برابر با ۱.۹ 
درصد بوده است. در این بین استان بوشهر 
با ۱۷ درصد رشــد بیشــترین رشــد را داشته 
اســت. در مجموع ۱۸ اســتان رشد مثبت و 

۱۳ استان رشد منفی داشته اند.

154 هزار تومان سرانه بودجه هزینه ای
ســرانه اعتبــارات هزینه ای اســتانی )یعنی 
بودجه هزینه ای اســتانی تقســیم بر تعداد 
هزارتومــان   ۱54 اســتان)حدود  ســاکنین 
اســت و ســرانه اعتبــارات تملــک دارایــی 
سرمایه ای )عمرانی( استانی برابر با حدود 
۷ هزار تومان اســت. از نظر توزیع اســتانی، 
بیشــترین ســرانه اعتبارات هزینــه ای برای 
استان های ایام 46۰ هزار تومان، کهگیلویه 

و بویراحمد ۳5۳ میلیون تومان و خراسان 
جنوبــی ۳4۷ هــزار تومان اســت و کمترین 
ســرانه اعتبــارات هزینه ای اســتانی مربوط 
تومــان،  هــزار  تهــران 5۸  اســتان های  بــه 
البــرز۸۹ هزار تومان و خراســان رضوی ۱۰۸ 
هزارتومــان اســت. از نظر اعتبــارات تملک 
دارایی سرمایه ای)عمرانی( بیشترین سرانه 
اعتبــارات عمرانــی مربــوط به اســتان های 
و  کهگیلویــه  تومــان،  هــزار   5۳۲ بوشــهر 
ایــام 4۱۲  و  هزارتومــان  بویراحمــد 4۸5 
هزارتومان اســت. کمترین سرانه اعتبارات 
تملــک دارایــی ســرمایه ای )عمرانــی( نیز 
مربوط به اســتان های تهران حدود ۱۹ هزار 
تومان، البرز حدود 4۲ هزار تومان و اصفهان 
حــدود 6۲ هزارتومــان اســت. بــا توجــه بــه 
ارقام ذکر شــده سعی کنید در مورد توسعه 
یافتگی یا محرومیت استان و بودجه استانی 
رابطه ای برقرار کنید. مثال اینکه چرا ایام، 
کهگیلویــه و بویراحمد و خراســان جنوبی، 
بیشترین سرانه اعتبارات استانی را می گیرند 

و امثال تهران، البرز، اصفهان کمتر؟ 

بیشترین سرانه بودجه دراختیار استان های کمتربرخوردار

سهم استان ها از بودجه
کاهش قیمت خودرو 

در اولین روز 2019
اســتپ وی و رانا 
روز گذشته ارزان 
خــودرو  شــدند. 
گران تریــن  جــزو  کــه  اســتپ وی 
خودروهای داخلی شــده بود بعد 
از مدت هــا رونــد کاهشــی به خــود 
گرفت و با 4 میلیون تومان کاهش 
۱۲۸ میلیون تومان شــد. خودروی 
رانــا هــم از 6۳ میلیــون تومان به 
5۹ میلیــون تومــان رســید. ســایر 
خودروهــا هــم کاهشــی را تجربــه 
نکردنــد و حتی برخــی از آنها ۲۰۰ 
هزار تومان که خیلی هم به چشم 
نمی آید گران شــدند. فعاان بازار 
خودرو بر ایــن باورند که نمی توان 
بــازار خــودرو را پیش بینی دقیقی 
کرد چرا که خودروسازان وضعیت 
تولیدشان مشخص نیست. این در 
شرایطی می باشد که تولید خودرو 
بیــش از ۷۰ درصــد کاهــش پیــدا 
کرده اســت. یکی دیگــر از فعاان 
بازار خــودرو می گویــد: امیدواریم 
خودروســازان بتوانند از وضعیتی 
که در آن گرفتار شدند خارج شوند 
خــودرو  بــازار  غیراین صــورت  در 
مجــدداً بــا شــوک قیمتــی روبه رو 

خواهد شد.
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57 میلیونپژو 405
41 میلیونتیبا صندوق دار 
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91 میلیونپژو 207 دنده ای

180 میلیونپیکانتو
565 میلیونکولئوس

650 میلیون تویوتا راو 4
PHEV 600 میلیون اوتلندر
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خودروهای داخلی

خودروهای خارجی

کاهش 2۸ درصدی وابستگی بودجه به نفت
محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با تأکید 
بر اینکه وابستگی به منابع حاصل از فروش نفت در سال آینده، 
حداقل ۲۸ درصد کمتر از امسال است گفت: درآمد داری نفت 
در بودجه ســال آینده با احتساب نرخ هشــت هزار تومانی ارز در 
سامانه نیما ممکن است درآمدهای نفتی را از نظر ریالی بزرگ 
نشان دهد، اما وابستگی به نفت کم شده است. وی با بیان اینکه 
سال ۹۷ سهم دولت از درآمد نفتی ۲۷ میلیارد دار است، گفت: 
در بهترین شرایطی که برای سال ۹۸ پیش بینی شده درآمد نفتی 
دولت ۲۱ میلیارد دار است. دلیل طرح محاسبه اغواکننده افزایش درآمدهای نفتی 
این است که سال گذشته هر داری که به دست می آمد در ۳۵۰۰ تومان ضرب می شد 
)نرخ تســعیر ارز(، اما در ســال آینده بخشــی از آن برای تأمین کااهای اساسی با نرخ 
تسعیر ۴۲۰۰ تومان و حدود هفت میلیارد دار با نرخ ارز ۸ هزار تومانی نیما محاسبه 
می شود. این موضوع ممکن است درآمدهای نفتی را از نظر ریالی بزرگ نشان دهد، 
اما اصل وابستگی به نفت در سال آتی حداقل ۲۸ درصد کمتر از امسال است. / فارس

 واگذاری بر اساس نص صریح قانون
فرهاد دژپســند، وزیر امور اقتصادی و دارایی در جلســه مشــترک 
بــا اســتاندار و اعضای مجمع نمایندگان کرمانشــاه در مجلس 
شــورای اســامی گفــت: قائــل بــه تغییــر روش و نــوع واگذاری 
شــرکت های دولتــی هســتم و در هــر حالتــی بایــد ایــن اقــدام 
براســاس نــص صریح قوانین کشــور اجرا شــود. پیــش از هر چیز، باید توجه داشــته 
باشــیم کــه واگذاری شــرکت های دولتی در چارچــوب قانون اباغی اصــل 44 قانون 
اساســی، یک اصل بســیار مهم و مورد تأکید رهبر معظم انقاب و سایر ارکان نظام 
اســت. بعــد از ابــاغ قانون اجرای اصل 44 قانون اساســی مقام معظــم رهبری، در 
جلســه ای اختصاصی بــرای معاونین وزیران و دســتگاه های اجرایــی، به تبیین این 
موضــوع پرداختنــد که قانون مذکور، یک ســند عادی نیســت و انتظار این اســت که 
انقاب اقتصادی با اجرای آن رخ بدهد. همه می دانیم، دولت اگر در مقیاس فعلی 
بماند و تن به کوچک سازی ندهد، تا چند سال دیگر، چیزی به نام بودجه ریزی وجود 
نخواهد داشت و باید همه درآمدها، بعاوه مبلغی اضافه، صرف تأمین هزینه های 

خود دولت شود. / شادا

دور باطل ترخیص قطعات خودرو
همگــن  صنایــع  انجمــن  رئیــس  نجفی منــش،  محمدرضــا 
قطعه ســازی گفــت: همچنــان مشــکات ترخیــص قطعــات 
خودرو از گمرک حل نشــده است. البته در برخی موارد گمرک 
همکاری ها را آغاز کرده اما همچنان ترخیص قطعات از گمرک 
به طور کامل انجام نشــده اســت. البته مشــکل اصلی از سوی گمرک نبوده و مشکل 
مجموعه قواعدی است که برای گمرک گذاشته شده و کار را متوقف کرده است. وی 
تصریح کرد: این موضوع »دور باطل« اســت. اگر کاایی وارد شــود، بایســتی ارز آن را 
بانک مرکزی تخصیص دهد. بخواهنــد ارز بگیرند باید به وزارت صنعت، معدن و 
تجــارت مراجعه شــود تــا تخصیص صورت گیرد کــه البته تخصیــص و دریافت ارز 
به بانک مرکزی ارجاع می شــود در نهایت هم بانــک مرکزی یا ارز نمی دهد یا اصًا 
ندارد که تخصیص دهد لذا دور، دور باطل باقی می ماند. از طرفی هنگام ترخیص 
کاای وارد شــده، شماره ارز دریافت شده از بانک مرکزی طلب می شود، این شماره 
تنها زمانی در دست است که ارزی دریافت شده باشد بنابراین وقتی ارزی تخصیص 

نیافته، شماره ای هم در کار نیست.  / ایسنا
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همزمــان با اعام حکــم هیأت نظارت 
نماینــده  بــرای  نماینــدگان  رفتــار  بــر 
ســراوان، صحــن علنی مجلــس هم به 
صحنــه دفاع از جایــگاه پارلمان تبدیل 
میــان دســتور  ناطقــان  کــه  آنجــا  شــد 
بخصــوص از صداو ســیما بــرای دامــن 
زدن به این موضوع و انتقاد نمایندگان 
مجلس گایه کردند. ســخنگوی هیأت 
نظارت بر رفتار نمایندگان هم در جمع 
خبرنگاران پارلمانی گفت: تمســک به 
یــک حادثه بــرای تخریــب ارکان مردم 
سااری یعنی مجلس خطای راهبردی 
بخصــوص  همــگان  بایــد  کــه  اســت 
جریان های سیاســی، رســانه ها و صدا و 

سیما نسبت به آن حساس باشند.
 بــا وجود آنکــه برخــی خبرگزاری ها در 
اعــام حکــم محمــد باســط درازهــی 
کســر از حقوق را هم اعام کرده بودند، 
محمد جواد جمالی، ســخنگوی هیأت 
را  آن  نماینــدگان  رفتــار  بــر  نظــارت 
تأییــد نکرد. به گفتــه وی هیأت نظارت 
بــر اســاس مــاده ۶ آیین نامــه داخلــی 
مجلس که در آن وظایف هیأت نظارت 
آمده، حکم را صادر کرده اســت. حکم 
آقــای درازهــی تذکــر کتبــی و شــفاهی 
اســت که امیدواریم دیگر این تخلفات 

صورت نگیرد.
وی درباره حکم کســر از حقوق درازهی 
کســر  حکــم  می توانــد  هیــأت  گفــت: 
از حقــوق را بدهــد ولــی ایــن موضــوع 
بــرای نماینــده ســراوان اعمــال نشــده 
ایــن  بــا  اســت. چــون اصــًا ســنخیتی 
»ایــران«  به گــزارش  نداشــت.  اتفــاق 
بــر  افــزود:  خبرنــگاران  جمــع  در  وی 
نظــارت  هیــأت  بررســی های  اســاس 
آقــای درازهــی نماینــده ســراوان برای 
حضــور در گمــرک از قبــل وقــت گرفته 
بــود امــا ســاعتش قطعــی نشــده بود و 
نماینــده ســراوان هماهنــگ کــرده بود 
کــه جلســه ای بــا رئیــس گمــرک بــرای 
طرح مســائل حوزه انتخابیه اش داشته 

باشــد. جمالی افزود: بر این اســاس ما 
در صورت جلســه هیأت نظارت به این 
موضوع اشــاره کردیم که انتظار می رود 
دســتگاه های اجرایــی  شــأن نماینده را 
حفــظ کننــد. البته قطعاً آقــای درازهی 
بــا مأمــور گمــرک  در نحــوه گفت وگــو 
دچــار خطــا شــده و عبــارات نادرســت 
بــه کار برده اســت. کما اینکه ایشــان در 
صحن غیر علنی و غیر رسمی مجلس 
عذرخواهی کرده که بعضاً این موضوع 
در برخــی رســانه ها بــه شــکل تقطیــع 
شــده منعکس شــده اســت. لذا انتظار 
می رفت موضوع در سطح خود بررسی 
شــده و اینقــدر بــه آن دامن زده نشــود.

جمالــی در مورد موضــوع فیلمبرداری 
از جلســه غیر علنی مجلس هم گفت: 
رســمی  غیــر  جلســه  از  فیلمبــرداری 
مجلس توســط هر یک از نمایندگان با 
هر انگیزه ای خاف بوده که در این باره 
بر اســاس ماده ۶ قانــون هیأت نظارت 
تذکر قانونی به آن فرد داده شده است.

دیــروز البته برخی نماینــدگان مجلس 
همچون مسعود پزشکیان نایب رئیس 
مجلس و بهروز بنیادی نماینده کاشمر 
و محمدرضــا صباغیان نماینــده بافق 
هم در نطق هــا یا تذکرات خود از دامن 
زدن بــه این موضوع و بخصوص صداو 
ســیما انتقــاد کردند. انتقاد آنها بیشــتر 
ناظر به برنامه ای در شــبکه یک ســیما 
بود که در آن حجت ااسام محمدرضا 
زائــری در آن با انتقــاد از حادثه گمرگ 
گفته بود: »شــرم بر این مجلس، شــرم 
بر این مســئوان، شــرم بر کسانی که به 
جای درد مردم مسأله شــان این اســت 
که چه کسی این فیلم را گرفته و منتشر 
کرده اســت. تلخ تــر از این بــرای مردم 
این اســت که مجلس جلســه غیرعلنی 
می گــذارد که با کارمنــد گمرک برخورد 
کنــد.« نطق نماینــدگان البتــه عاوه بر 
این، موضوعات مهم داخلی و خارجی 

را نیز شامل می شد.
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تذکر کتبی و شفاهی؛ حکم مجلس برای نماینده سراوان
نطق هایی در دفاع از جایگاه پارلمان

فرمانــده مرزبانــی نیــروی انتظامــی 
جمهوری اسامی ایران گفت: پیگیر 
آزادی دیگــر مرزبانــان ربــوده شــده 
از طریــق  ایــران و پاکســتان  در مــرز 
دیپلماســی مرزی و ســران طوایف و 

بزرگان منطقه هستیم.
به گزارش ایرنا، تعدادی از مرزبانان 
نقطــه صفــر  در  بومــی  بســیجیان  و 
شــرق  جنــوب  در  میرجــاوه  مــرزی 
کشــور 24 مهــر 97 توســط گروهــک 
تروریســتی جیش الظلم ربــوده و به 

داخل خاک پاکستان منتقل شدند. 
پنــج نفــر از این مرزبانــان 24 آبان با 
آزاد  پاکســتان  دولــت  پیگیری هــای 
و بــه ایــران تحویــل داده شــدند، اما 

به گفته سردار سرتیپ محمد مارانی 
فرمانده قرارگاه قدس نیروی زمینی 
سپاه جنوب شرق کشور، اکنون 6 نفر 
دیگــر در اختیار این گروه تروریســتی 

قرار دارند. 
رضایــی،  قاســم  ســرتیپ  ســردار 
فرمانــده مرزبانــی نیــروی انتظامــی 

در مــورد باقی مانــده مرزبانان ربوده 
شده به ایرنا گفت: بیشترین دغدغه 
در  اکنــون  کــه  آنهاســت  آزادی  مــا 
دســت تروریســت ها و منافقیــن بــه 

نوعی گروگان هستند. 
رایزنی هــا  اینکــه  یــادآوری  بــا  وی 
بــرای آزادی ایــن مرزبانــان از طریق 
در  پاکســتان  بــا  مــرزی  دیپلماســی 
اظهارداشــت:  اســت،  انجــام  حــال 
بــزرگان  و  طوایــف  ســران  طریــق  از 
نیــر پیگیــر موضــوع آزادی مرزبانان 
ناجــا  مرزبانــی  فرمانــده  هســتیم. 
ابــراز امیدواری کــرد بــا مذاکراتی که 
در ســطح ســایر دســتگاه ها همچون 
ســتادکل نیروهــای مســلح و وزارت 

می شــود  انجــام  نیــز  خارجــه  امــور 
هرچه زودتر ایــن عزیزان به خانواده 

هایشان بازگردند. 
ســردار رضایی اعام کرد: بر اســاس 
آخرین خبرهــا و اطاعــات دریافتی 
باقی مانــده مرزبانــان ایرانــی ربــوده 

شده در سامت هستند.
ســردار رضایی فرمانده ارشد نظامی 
در بخش دیگــری از گفت و گوی خود 
با ایرنا درمورد تبــادات مرزی ایران 
با کشــورهای همســایه گفــت: یکی از 
اقدامات بسیار موفقی که در راستای 
بهبود وضعیت مرزبانی در مرزهای 
داده ایــم،  انجــام  کشــور  گســترده 

توسعه دیپلماسی مرزی است.

فرماندهمرزبانی:برایآزادیمرزبانانباسرانطوایفرایزنیمیشود

توضیحاتدادستانتهراندرخصوص
وضعیتپروندهزنجانی،بقاییومشایی

دادســتان تهــران دربــاره آخریــن وضعیــت پرونــده بابک 
زنجانــی گفت: تنها مانعی که در این پرونده وجود دارد این 
اســت که دســتگاه قضایی می خواهد وجوه برگــردد و مانع 

دیگــری وجــود نــدارد. عبــاس 
در  آبــادی  دولــت   جعفــری 
گفت وگو با رادیو تهران در پاسخ 
به ســؤالی درباره اینکه دو هفته 
پیش گفته شــد که حراج برخی 
اموال در پرونــده بابک زنجانی 
شــروع شــده اســت، گفت: این 
امر طبــق روال وجــود دارد ولی 
اموالی که مشــمول حکم است 
دو میلیــارد و انــدی یورو اســت 
که رقم باایی اســت و ما تاش 

داریم که اموال برگردد و اموالی که مزایده شده اموالی بود که در اختیار ما بود 
و طبق مقررات به مزایده گذاشــتیم.گفتنی اســت بابک زنجانــی در دادگاه به 

اعدام محکوم شده است.
دادستان تهران درباره آخرین وضعیت پرونده های مشایی و بقایی و جوانفکر 
از مدیران ارشــد دولت دهم نیز گفت: حکم پرونده آقای مشــایی تأیید شــده 
و دوران محکومیت یعنی ۵ ســال )اشــد مجازات( را می گذرانند و آقای بقایی 
حکمــش در حــال اجراســت. وی دربــاره آخریــن وضعیــت حادثــه واژگونــی 
اتوبوس در دانشگاه علوم تحقیقات گفت: ما دو روز پیش که به دانشگاه رفتیم 
برخی از دانشــجویان گفتند که ما اطاعاتی داریم در مورد اینکه نامه و طومار 
نوشــتیم و من از همین تریبون به دانشــجویان می گویم که اگر نامه و طوماری 
قبًا نوشتند به بازپرس و دادستانی تهران تحویل دهند و ما اگر مطمئن باشیم 
که قبًا تذکراتی به دانشــگاه داده شده حتماً بررسی می کنیم. جعفری دولت 
آبادی افزود: تا این لحظه جز یک مورد که همانجا تحویل ما دادند اطاعاتی 

به ما داده نشد. 
دادســتان تهران درخصوص ضرورت مبارزه با فســاد به عواملی اشاره کرد که 
آســیب مســتقیم به اقتصاد کشــور وارد می کننــد. او گفت: یکــی از این عوامل 
شــرکت های صوری اســت که مثل برق و باد شــرکت درست می  کنند و تجربه 
ارز می گیرنــد و کاا می فروشــند. دوم ضمانت نامه هــا و  ندارنــد و براحتــی 
بانک ها هستند که ضمانت نامه های واقعی صادر نمی کنند و در پرونده بانک 
تجارت که اان محاکمه می شود ببینید چند هزار میلیاردتومان ضمانت های 
غیرمعتبر صادر شــده اســت. بحث پولشــویی و پرداخت تســهیات است که 
شــما بعضاً تسهیاتی پرداخت می  کنید که براســاس رانت و ارتباطات است. 
بانک  سرمایه نمایش واقعی این فساد است که براساس ارتباط درون گروهی 
بانکــی با عوامل بیــرون براحتی به کارتن خواب و آدم های بی حســاب و کتاب 
وام دادنــد و آدم  هایی که با وثیقه هــای کوچک وام  های کان گرفتند. جعفری 
دولــت آبادی ادامه داد: در بحث وصول معوقات آســیب های زیادی داریم و 
بانک ها تسهیات را راحت پرداخت می کنند اما در معوقاتش جدی نیستند. 
لذا ما امروز بشــدت به بانک ها کمک کردیم و بانک ها نســبت به گذشته بهتر 
شده اند. صرافی ها به دلیل اینکه مرکز نقل و انتقال وجوهند، نقش فوق العاده 

زیادی در پولشویی و فروش ارز غیرمجاز خواهند داشت.

خــــــبر

کاسبیباادعایفتنه98مسلمانیواینهمهتهمتزنی!
مســعود پزشــکیان در نطــق میــان دســتور خــود، 
گفت: معمواً آیات قــرآن را یا در مجلس ترحیم 
می خوانیم یا در آغاز جلسات، اما آیات قرآن برای 
عمــل و پایبندی انسان هاســت. حضرت علی)ع( 
می فرمایند: »وقتی مشــکات شــما به اســتخوان 
رســید و به گرفتاری و شــک افتادید به خدا و رسول 
ارجــاع دهید.« ارجاع به خدا یعنی ارجاع به قرآن 
و ارجــاع به رســول یعنی ارجاع به ســنت حضرت 
رســول. نایب رئیس مجلس افزود: ما مســلمانان 
بــا هم برادریم اما چقدر در جهت اخوت و برادری 
صحبــت می کنیــم و چقدر بر طبل فتنه می زنیم؟ چقــدر همدیگر را متهم یا 
مسخره می کنیم و به یکدیگر انگ می چسبانیم؟ این صحبت ها زشت است و 
اگر فرد مرتکب توبه نکند و به کارش ادامه دهد، ظالم است. از بدگمانی دست 
برداریم، برخی از این گمان ها، گناه است. از تجسس و غیبت کردن و از ریختن 
آبروی مسلمان دست برداریم.  وی ادامه داد: طبق فرمایش قرآن هیچ قومی 
بر هیچ قوم دیگر و هیچ زبانی بر هیچ زبان دیگر برتری ندارد بلکه تنها کسانی 
در پیشــگاه الهی ارزش دارند که اهل تقوا باشــند. ُکرد، ُتــرک، عرب، عجم، ُلر، 
چپ و راست برتر از دیگری نیستند. بینی و بین اه آیا ما در کشور به آیات قرآن 
عمل می کنیم؟ آبروی نماینده، مدیر و مســئول در صدا و ســیمای جمهوری 
اسامی و از پشت تریبون ها به اسم اسام ریخته می شود و اسم مسلمان هم 
بر خود می گذاریم. به اسم شفافیت و تبیین شفافیت آبرو می ریزیم در حالی 
که آبروی یک انســان از حرمت کعبه بااتر اســت. از پشت تریبون ها از کسانی 
که برادران مان هســتند، بدگویی می کنیم. چه کســی گفته من یا شــما بهتر از 
دیگرانیم؟ مسلمانان با هم برادرند، اگر در حق هم برادری نکنیم، خدا عذاب 
نازل می کند. بروید توبه کنید شــاید خدا به همه رحم کند. پزشــکیان گفت: در 
اوضاع و احوالی که امریکا با تمام قدرتش در مقابل ما ایستاده، ما همدیگر را 
تخریب می کنیم، برای همدیگر پرونده سازی می کنیم، از باا تا پایین آبروریزی 
می کنیم، صدا و سیما یک روحانی را دعوت می کند و می گوید »از مجلس شرم 
می کنم« و همه نمایندگان را زیر سؤال می برد. آیا دین، مذهب و قرآن چنین 
اجازه و دســتوری به این آقایان می دهد؟ از پشــت تریبون آبروی انســان هایی 
را می بریــم کــه با تمام وجودشــان برای ایــن انقاب کار کردنــد اگرچه عیب و 
نقــص هم دارنــد. وی ادامه داد: اگر قــرار بود خدا آدم هــا را به خاطر جرم ها و 
خطاهایشــان محاکمه کند یک نفر هم سالم نمی ماند، خدا خودش فرصت 
داده. همــه عیب و اشــکال داریم و حــق نداریم این طــور آبروریزی کنیم. »گر 
حکم شود که مست گیرند در شهر هر آنکه هست، گیرند.« اگر قرار باشد کسی را 
بگیرند در همان صدا و سیما و جاهایی که می گویند »تبیین و شفاف« می کنیم، 

هستند افرادی که گیر می افتند.

محمود صادقی در نطق میان دستور خود با تبریک 
میاد حضرت عیســی مسیح)ع(، گفت: در آستانه 
چهلمیــن ســالگرد پیــروزی انقــاب اســامی باید 
سیاســت های ایــن 4 دهه را ارزیابــی کنیم تا متوجه 
شــویم چــه تغییــرات و دگرگونی هایــی در جهــت 
تحقق اهــداف انقاب انجام شــده اســت. نماینده 
تهران، تصریح کرد: بررســی شاخص های مختلف 
طــی 4 دهه گذشــته در حوزه رفــاه اجتماعی بیانگر 
رشــد نســبی در حوزه ســامت، آموزش، پژوهش و 
پیشرفت های علمی است؛ شاخص امید به زندگی 
از 55 سال در سال 1354 به 75 سال در سال 1397 رسیده و نرخ باسوادی شاهد 

افزایش چشمگیری بوده است. 
وی ادامه داد: نکته قابل توجه این اســت که در حوزه رفاه اجتماعی در شــاخص 
توزیع درآمد بین اقشــار مختلف جامعه رشد چشمگیری وجود نداشته است و 
اگرچــه تاش زیادی بــرای کاهش فقر و نابرابری انجام شــده اما ضریب جینی 
در 50 ســال گذشــته ثابت و در مرز 0/4 بوده که نشــانگر نابرابری باایی از لحاظ 
اقتصادی و فاصله فقر و غنا در کشور است. عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات 
مجلس گفت: در حوزه سامت اجتماعی شاهد کاستی ها و نابسامانی ها هستیم؛ 
افزایــش آمار طــاق، اعتیاد، کــودکان طــاق و دیگر نابســامانی های اجتماعی 
بخصوص در دو دهه اخیر نگران کننده بوده است کما اینکه براساس آمار در سال 
58 از هر 100 هزار نفر، 23 نفر زندانی بوده اند که این میزان در ســال 96 به 280 
نفر به ازای هر 100 هزار نفر رســیده اســت و از این نظر ایران در رده 10 کشــور اول 
دنیا در شــمار زندانیان اســت. صادقی به شاخص مشارکت اشاره کرد و توضیح 
داد: در 40 ســال گذشــته هرسال شاهد یک انتخابات و سطح باای مشارکت در 
امور سیاسی کشور بودیم؛ به طور متوسط 60 درصد مردم در هر انتخابات شرکت 
می کنند اما به دلیل پاره ای کاستی ها و تنگ نظری ها و اعمال سلیقه های شخصی 
و جناحی و نقض بی طرفی در متولیان انتخابات شاهد آن هستیم که گاه عرصه 
انتخابات که باید تجلی همبستگی ملی باشد، گرفتار منازعات بی حاصل سیاسی 
می شود.  عضو فراکسیون امید مجلس گفت: برخی جناح های سیاسی که پایگاه 
خود را ضعیف می بینند تاش می کنند با استفاده از ابزارهای قدرت در نهادهای 
نظارتی انتخابات را مهندسی کنند و کسانی که خود را ناکام از جلب آرای مردم 
می بینند با برچســب هایی مانند فتنه، دیگران را متهــم می کنند. صادقی بیان 
کــرد: یک ســال بــه انتخابــات 98 مانده امــا از تریبون های نماز جمعــه و صدا و 
سیما می گویند که شاهد شکل گیری فتنه 98 هستیم و سخنگوی شورای نگهبان 
عنوان می کند که فتنه 98 انتخابات مجلس شورای اسامی است. نماینده تهران 
گفت: معلوم نیســت که مقصود از این فتنه چیســت؛ عده ای که با این القاب و 

برچسب ها کاسبی می کنند، بدانند به منافع ملی کشور آسیب می زنند.

نــــطقنــــطق
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انتقادبهتجویز»اشکنه«و»لنگ«
برایمردم

واعظانومداحانبراییکمنبر
چقدرپولمیگیرند

بهــروز بنیــادی در نطــق میــان دســتور مجلس 
خطــاب به رئیــس جمهوری گفــت: امیدی به 
برجام اروپایی نیســت و حتی اگــر هم اجرایی 
شــود آنچنــان راهگشــا نخواهــد بــود. دو عضو 
دیگــر گــروه 1+۵ فقــط نظــاره کردند تــا موعد 
تحریم هــای آبان ماه فرا برســد. با این شــرایط 
و بعــد از بــروز آثــار اولیه تحریم ها باید شــاهد 
چــه آثار دیگــری در زندگی مردم باشــیم؟ وی 
افزود: آقای رئیس جمهوری همراهی مجلس 
را خواســتار بودیــد تــا تیم اقتصــادی را تجدید 
قوا کند، این خواســته به مدد رأی بی نظیر نماینــدگان اتفاق افتاد اما آیا 
می توانیــد رونــد نزولــی ارزش پول ملی که نقش پرچم دوم هر کشــوری 
را دارد، متوقــف کنیــد و ترمــز قطار افسارگســیخته نقدینگی را بکشــید؟ 
نکند به نقشه اقتصاد جهان، ونزوئای دیگری افزوده شود و شاهد رکود 
تورمی شــدید باشیم؟ که در این صورت اشــتغال، تولید و صنعت کشور 

قربانی می شوند.  
نماینــده کاشــمر متذکــر شــد: آقای رئیــس جمهــوری آیــا نمی دانید که 
هزینه هــای افزایــش یافتــه تحریم هــا عمــًا از جیــب مــردم و بخــش 
خصوصــی تأمین می شــود؟ چــرا بــا پیچیده تر کــردن رویه هــای تجاری 
و قیمت گــذاری مــزد رنج هایشــان را می دهید؟ به جای آنکــه اقتصاد را 
چابک تــر و فعالیت اقتصادی را جذاب تر کنید، بانک مرکزی و تعدادی 
از وزارتخانه هــای دولت شــما، اقتصاد را بمباران بخشــنامه ای کرده اند. 
هیــچ می دانید چند ایه بر رویه های تجارت خارجی کشــور اضافه شــده 
اســت؟ مگر تیم اقتصــادی نمی داند که تاب آوری اقتصــاد داخلی را در 
برابر شــوک خارجی افزایش دهد چرا فضای کشــور مملو از نااطمینانی 
اســت و هیچ کس قادر به پیش بینی آینده کوتاه مدت نیســت؟بنیادی از 
رئیس جمهوری پرســید: چرا شــاهد تــداوم افزایش قیمــت کاا یا ااقل 
کاهــش نیافتــن قیمت ها با وجــود کاهش قیمت ارز هســتیم؟ در چنین 
فضایــی برخی افــراد برای مــردم تجویز »اشــکنه« و »لنــگ« می کنند و 
نمک بر زخم ناسور رنج مردم می پاشند و علیه نمایندگان مجلس هم 

لجن پراکنی می کنند.

محمدرضــا صباغیــان در تذکــر شــفاهی بــه 
رئیــس جمهــوری گفــت: بــرای کــم کــردن 
هزینه هــا بــه ســراغ معلمــان و فرهنگیــان 
رفته ایــد، ایــن موضــوع کــه کاهــش هزینــه 
صــورت بگیرد اتفاق خوبی اســت، اما اینکه 
در وهلــه نخســت بــه ســراغ فرهنگیانــی که 
در تأمین معیشــت خود مانده اند، درســت 

نیست. 
اینکــه  بیــان  بــا  بافــق  و  مهریــز  نماینــده 
فرهنگیــان، تأمیــن اجتماعــی و مســتمری 
بگیــران در حالــی که اکثریــت جامعه را تشــکیل می دهنــد، در تأمین 
معیشــت خــود مانده و معترض هســتند، افــزود: آقــای روحانی؛ چرا 
به ســراغ افرادی که درآمدهای باایی دارنــد، نرفته اید؟ چرا برای کم 
کردن هزینه ها به ســراغ برخی معاونان وزیران که هم اکنون در برخی 
وزارتخانه هــا 20 تــا 25 میلیــون حقوق دریافــت می کننــد، نرفته اید؟ 
چرا به ســراغ شــرکت ملی نفــت، وزارت صنعت، معــدن و تجارت و 
شــرکت های تابعــه نرفتــه ایــد؟ این موضوع نشــان می دهــد که آقای 
روحانــی فاصلــه زیــادی با مــردم دارد و کســانی که مشــاوران ایشــان 
هســتند، اجــازه نمی دهند که رئیس جمهوری متوجــه اوضاع جامعه 

شود. 
وی با اشاره به ایراد گرفتن برخی به حقوق نمایندگان افزود: برخی 
از واعظان و مداحان باای منبر رفته و از حقوق معلمان می گویند، 
لــذا خود این مداحــان و واعظان باید اعام کنند کــه زمانی که یک 
منبــر می رونــد، چه میزان پــول دریافت می کنند؟ عضو کمیســیون 
شــوراها و امور داخلی کشــور مجلس شــورای اســامی با بیان اینکه 
مجــری تلویزیون که بحق عنوان می کند کــه حقوق نمایندگان زیاد 
اســت، اعــام کنــد که بــرای اجرای یــک برنامــه چه میــزان حقوق 
دریافــت می کنــد، تصریح کــرد: بنده جزو کســانی بودم کــه عنوان 
کــردم نمایندگان حقــوق باایی دریافت می کنند امــا باید به عنوان 
یــک نماینده مطالبه کنم کــه دیگران نیز درخصــوص حقوق خود 

شفاف سازی کنند.

تـــذکرنــــطق
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محســن پورســید آقایی، معاون پرحاشیه 
حمــل و نقــل و ترافیــک تهــران، فــردی 
اســت که در این یک ســال و چند ماه، سه 
شهردار متفاوت را پشت سرگذاشته است. 
او در هر سه دوره، با وجود انتقاداتی که به 
عملکردش وارد بود، تاب آورد و برخاف 
خیلی ها که معتقد به جایگزینی او بودند، 
او  نــام  داد.  ادامــه  کارش  بــه  همچنــان 
اگرچه با طرح ترافیک و حذف سهمیه ها 
و رانت هــا گــره خورده، اما پشــت ســرش 
همچنان حــرف و حدیث هایی  اســت که 
از او یــک تصویــر مخالف نشــان می دهد. 
بــا او در زمانــی بــه گفت و گو نشســتیم که 
بحث دوچرخه ســواری آقای شهردار داغ 
شــده بود. کمــی بعدتر البته ســروصداها 
خوابید اما او مصرانــه از برنامه هایی خبر 
داد کــه قرار اســت وضعیــت حمل و نقل 
عمومــی در تهران را متحــول کند.آن هم 
در شرایطی که حد موجودی شهرداری در 
بانک مرکزی به رنگ قرمز درآمده است.

اجــازه دهید ســؤال اولــم را از بحــث داغ 
شهردار  آقای  هفتگی  دوچرخه سواری های 
شــروع کنــم. موضوعی که خیلی هــا به آن 
نگاه مثبــت دارند و او را تحســین می کنند 
و برخــاف آن هــا، برخی هــم معتقدند که 
تهــران بــا چالش هایی مواجه اســت. نظر 

شما چیست؟
ایــن حرکــت شــهردار بازتــاب  اتفاقــاً 
جهانــی هم پیدا کرد و در مجله بلومبرگ 
هم مقاله ای در این زمینه نوشــته شد؛ اما 
ایده اصلی در معاونت، توســعه مد پیاده 
و دوچرخه سواری است. برخاف آن هایی 
که می گویند تهران به خاطر شیب جنوب 
دوچرخه ســواری  مناســب  شــمال،  بــه 
در  دوچرخه ســواری  می گویــم  نیســت، 

تهران قابل پیاده شدن است.
یکــی از ایراداتی که به آقــای حناچی گرفته  
شده همین بحث اســت. چراکه به اعتقاد 
برخی ها، ایــن فقط یک حرکت نمایشــی 
حــل  را  ترافیــک  مشــکل  از  دردی  و  بــوده 
نمی کند. حتی خود رئیس شورا هم به این 
موضوع غیرمستقیم واکنش نشان دادند و 
در کنایه ای گفتند که اولویت با مترو است 
وگرنــه مــردم از ااغ ســواری هــم رضایت 

داشتند. 
اتفاقاً آقای حناچی اولین سه شنبه را با 
مترو به شهرداری آمد. از طرفی تمایل به 
دوچرخه ســواری، به معنی این نیست که 
ایشــان به بحث توسعه مترو بی توجه اند. 
قطعــاً اولویت ســرمایه گذاری مــا در مترو 
اســت، طبیعتــاً آقــای هاشــمی نگران اند 
کــه مترو فرامــوش شــود. اان یک چهارم 
بودجه شــهر تهران، به مترو تعلق دارد و 
همان طــور که می دانید اولویت در بودجه 
نمود پیــدا می کند؛ و البتــه این به معنای 
نادیده گرفتــن مدهای دیگــر حمل ونقل 

نیست.
بهتــر اســت برای پاســخ شــفاف تر بــه این 
انتقــادات، توضیح دهیــد در همین مدت، 

چه اتفاقات مثبتی در حوزه مترو افتاده؟
مــا در ایــن حــوزه چنــد اقــدام مهــم و 
قابل توجــه انجــام دادیــم، در وهلــه اول 
ســعی کردیم تا بهره وری خطوط موجود 
را افزایــش دهیــم و ســرفاصله قطارهــا را 
کــم کنیم. ایــن کار از طریــق کاهش مدت 
تعمیر واگن هــا اتفاق افتاد. جالب اســت 
کــه بیــش از 35 درصــد واگن هــای متــرو 
در دوره آقــای قالیبــاف در انتظــار تعمیر 
بودنــد که این رقم هم اکنون به کمتر از 20 
درصد رســیده اســت؛ یعنی مــا 15 درصد 
قطارهای در دســت تعمیــر را وارد چرخه 
حمل ونقــل کرده ایم. همچنیــن 14 قطار 
جدید در شرکت واگن ســازی تهران تولید 
شــد که با این 2 اقدام توانستیم سرفاصله 
اان  دهیــم.  کاهــش  را  قطارهــا  حرکــت 
فاصلــه زمانی ســه خــط متــرو، 4 دقیقه و 
کامــًا منظــم اســت. ســرفاصله قســمت 
شــمالی خط 3 که زمانی 18 دقیقه بود، با 
اضافه شدن دو قطار هم اکنون به 8 دقیقه 
کاهش پیدا کرده است. یا در خط 5 )کرج( 
قطارها از 8 واگن به 9 واگن افزایش یافت. 
خــط 7 هــم که بــه خاطــر مشــکل ایمنی 
تعطیل شــده بود، دوبــاره به مدار حرکت 
برگشــت. مــا در این خــط ســرمایه گذاری 
زیادی انجام دادیم تا مشکل سیگنالینگ 
آن برطرف شــود. متأســفانه در دوره قبل 
نشــده  ســیگنالینگ  در  هزینــه ای  هیــچ 
بــود. امــروز 5 کیلومتــر خــط 7 در حــال 
فعالیــت اســت و بــزودی ادامــه این خط 
هــم به بهره برداری می رســد. از طرفی در 
حــال تکمیــل 10 کیلومتــر از خــط 6 برای 

بهره برداری هستیم.
قول داده بودید که در پایان شــهریور این 10 
کیلومتر افتتاح می شــود و ما حاا در اوایل 

زمستان هستیم؟
بلــه ما قــول افتتاح در مهرمــاه را داده 

بودیــم؛ امــا با توجــه به مشــکات مالی و 
همین طور تغییرات شدید نرخ ارز، )چون 
همــه هزینه ها ارزی محاســبه می شــود(، 
نتوانســتیم بــه ایــن وعــده عمــل کنیــم. 
متأســفانه هزینــه تکمیل ایــن 10 کیلومتر 
به علت نوســانات بازار تــا 4 برابر افزایش 
یافت. درهرصورت بشــدت پیگیر تکمیل 

این خط هستیم.
ممکن است به امسال برسد؟

امیــدوارم تا قبل از پایان ســال بتوانیم 
ایــن 10  باوجــود همــه مشــکات مالــی، 
کیلومتــر را وارد مــدار کنیــم. دراین مدت 
اقدامات بســیار خوبی انجام شده، اگرچه 
باید مشــکات مالی را هــم جدی گرفت. 
بااخره در دوره قالیباف از همه پتانســیل 
وام گرفتن بانک ها اســتفاده  شــده اســت. 
در آخرین ســال مدیریت ایشــان، بیش از 
5 هــزار میلیارد تومــان وام از بانک شــهر 
گرفتــه  شــده اســت. توجــه کنید فقــط در 
یک ســال! و حاا ما فقط 17 هزار میلیارد 
تومــان بدهی به بانک شــهر داریم. براین 
اســاس در این دوره مجمــوع بدهی هایی 
شــرایط  شــده،  ایجــاد  قبــل  دوره  از  کــه 
مدیریــت را بشــدت بحرانی کرده اســت. 
شــهرداری حاا نه تــوان پرداخــت نقدی 
برای پیشــرفت پروژه های ســنگین را دارد 
و نه مجوز دریافت وامی از بانک ها! چون 
هرچــه امــکان وام گرفتــن وجــود داشــته 
مازاد بر آن هم اســتفاده  شــده است. اان 
حد موجودی شــهرداری بــه علت همین 
وام هــا در بانــک مرکــزی بــه درجــه قرمز 
درآمــده اســت؛ بنابراین وقتی قرار اســت 
اســت  بهتــر  کنیــم،  بررســی  را  عملکــرد 
امکانــات و منابــع مالــی را هــم در نظــر 
بگیریم. باید ببینیــم اان پروژه های مترو 
در چه وضعیتی پیش می رود و قبًا با چه 
امکاناتی در حال پیشــروی بود! به اعتقاد 
من بــا وجــود شــرایط مالــی و همین طور 
تغییــرات مدیریتــی، عملکــرد متــرو هم 
افزایــش  و  بهــره وری  بهبــود  حــوزه  در 
ســطح خدمات و هم در توســعه خطوط، 

قابل قبول است.
قرضــی  یــا  وام  هیــچ  دوره  ایــن  در  پــس 
نگرفته اید و همــه هزینه های مترو از بودجه 

بوده است؟
خب از ابتدای امســال مبلغ اندکی در 
حدود 200 میلیارد تومان از تسهیات وام 
در متــرو اســتفاده کرده ایم، اما بیشــترین 
تکیــه ما بــر منابع نقــدی شــهرداری بوده 

است.
در این 9 ماه چقدر در مترو هزینه کرده اید؟

تا اان درمجموع بیش از 700 میلیارد 
تومان هزینه کرده ایم. 200 میلیارد تومان 
آن از محل وام بوده و 500 میلیارد تومان 
دیگر از منابع نقدی بوده اســت. غیر از آن 
حــدود 700 میلیارد تومان هــم از فروش 
اوراق مشارکت به حســاب مترو واریزشده 

که هنوز هزینه نشده است.
این همان 700 میلیارد تومان از بانک شهر 

برای تکمیل خط 7 است؟
خیر، این 700 میلیــارد تومان از اوراق 
مشارکت است و قرار نیست که ما وامی از 

بانک شهر دریافت کنیم.
دولت از سهم 50 درصدی خود تاکنون چه 
میزان پرداخت کرده اســت، در دوره های 
گذشته به علت روابط نه چندان حسنه ای 
که بین دولت و شهرداری برقرار بود، انتظار 
واریز این ســهم وجود نداشــت، امــا امروز 
در شــرایطی که هم دولت و هم شــهرداری 
در شــرایط ســخت مالی قرار دارنــد و البته 
آقای حناچی هم مثل دو شــهردار گذشــته 
در جلســات هیأت دولت شرکت می کنند، 
ماحصل این روابط حســنه چه دستاوردی 

برای مردم تهران خواهد داشت؟

یکــی از برنامه های جدی مــا دریافت 
ســهمی اســت که دولت برای حمل ونقل 
عمومــی پرداخت نکــرده. ببینید از ســال 
85 تــا پایــان ســال 96 شــهرداری جمعــاً 
معــادل 15 هــزار و 200 میلیــارد تومــان 
در مترو هزینه کرده اســت کــه دولت باید 
حداقــل نصف آن را پرداخت می کرد، اما 
رقمــی که دولت در این 12 ســال پرداخت 
و هــزار  حــدود  در  چیــزی  اســت،   کــرده 
900 میلیارد تومان بوده؛ بنابراین حدود 5 
هزار و 700 میلیارد تومان ســهم پرداخت  
نشــده دولت در مترو است. اگر دولت این 
مبلــغ کــه بــه عبارتــی بدهی او محســوب 
می شــود را قبول کند و به جای آن، بخشی 
از بدهــی شــهرداری بــه بانک هــا کــه در 
حــدود 25 هزار میلیارد تومان می شــود را 
تهاتر کند، کمک بزرگی به ما کرده است و 
ما دستمان باز می شود تا حداقل بتوانیم 
وام هــای جدیــد بگیریــم و اعتبارمــان را 
افزایــش دهیــم. خــب وقتــی اعتبــار مــا 
زیــاد شــد می توانیــم بــه ســاخت خطوط 
جدید مترو ســرعت بدهیــم. اان آخرین 
وضعیتی که برای تهران پیش بینی شــده، 
راه اندازی 11 خط مترو اســت که ما تا اان 
فقط 7 خــط را راه اندازی کرده ایم. اگرچه 
با ایــن وضعیــت مالــی، محدودیت های 
شــدیدی پیــش روی ماســت. مــا انتظــار 
داریــم کــه دولــت ایــن بدهــی را بپذیــرد 
و تهاتــر کنــد. در قانــون هــم ایــن اجــازه 
بــه دولــت داده شــده اســت و خــب هیچ 

هزینه ای هم برای آن ندارد.
ظاهراً سر بخشی از بدهی ها، دولت راضی 

به تهاتر نشده؟
راضــی  دولــت  بگوییــم  نمی توانیــم 
نیســت. چون گرفتاری هــای قانونی برای 
ایــن تهاتــر وجــود دارد و به ایــن راحتی ها 
نیســت؛ بنابرایــن موضوع این نیســت که 
دولــت بپذیرد یا نه! البته ما هم از گمرک 
یــا ســازمان امــور مالیاتــی انتظــار تهاتــر 
نداریم، چون شــهرداری باید طبق قانون 
حتمــاً بدهــی اش را بــه این هــا پرداخــت 
کنــد. در مقابل امــا انتظار تقســیط داریم 
که شــهرداری بــا یک وام یک ســاله بتواند 
آنهــا را پرداخــت کند. گمــرک البته اجازه 
داده کــه بدون پرداخت حقوق گمرکی که 
حدود 30 میلیارد تومان می شــود، بخش 
امــا  از قطعــات ترخیــص شــود؛  زیــادی 
مشــکل فعلی ما مالیات بــر ارزش افزوده 
اســت کــه چیــزی در حــدود 40 میلیــارد 
اجــازه  گمــرک  خــب  می شــود.  تومــان 
ترخیــص ندارد و حتماً باید وزارت دارایی 
و ســازمان امــور مالیاتــی اجازه ایــن کار را 
بدهند که ما هم بر همین اساس مشغول 
رایزنی با آنها هســتیم. ایــن موضوع البته 

خیلی جدید است.
تجهیزات با ارز 5 هزار تومانی با شــهرداری 

محاسبه می شود؟
واگــن  خریــد  ارز  متأســفانه  دولــت 
متــرو یــا اتوبــوس را در ردیــف کااهایــی 
مثــل موبایل قــرار داده اســت و این مورد 
اعتراض ماســت. چراکه مــا فکر می کنیم 
ارزش خرید واگــن مترو کمتر از دارو برای 
مردم نیست. همان طور که دولت به دارو 
و حتــی تایــر کامیون هــا ارز کاای اساســی 
اختصــاص داده، ما فکر می کنیم که واگن 
مترو مستحق تخصیص ارز کاای اساسی 
اســت. البته مــا در این زمینه درخواســتی 
جمهــوری  رئیــس  اول  معــاون  بــه  هــم 
ارســال کرده ایم تا به حمل ونقل عمومی 
ارز کاای اساســی اختصــاص یابــد کــه ما 
ااقــل بتوانیــم بــا همیــن یــوروی 5 هــزار 
تومانی پرداختی هایمــان را انجام دهیم، 
وگرنــه بــا ارز نیمایی حدود 9 هــزار تومان 
که امکان پذیر نیســت. مــردم باید بدانند 

کــه حتی یــک ریــال هــم از ایــن 70 واگن 
 قبــًا پرداخــت  نشــده اســت. درحالی کــه 
100 درصد خرید آن را وام ارزی گرفته اند؛ 
یعنی به جای اینکــه وام ریالی بگیرند و با 
آن ارز بخرنــد، وام ارزی با ســود 10 درصد 
در ســال گرفته اند. همان طور که می دانید 
وام هــای ارزی باید با ارز پس داده شــود و 
این طور نیســت که با ریال محاســبه شود. 
بانکــی کــه وام ارزی می دهد، ارز را به نرخ 
روِز بازپرداخــت وام پــس می گیرد؛ یعنی 
مــا باید در زمان بازپرداخت وام، بدهی را 
ارزی پس بدهیم. خب آن زمان یورو چند 
بود و اان چند اســت؟! اگر قرار به این کار 
باشــد و حتــی مــا در سیســتم نیمایی هم 
یــورو بخریم، ایــن 70 واگن بــرای ما هزار 
میلیــارد تومــان آب می خــورد. ایــن جــدا 
از 10 درصد ســودی اســت که ســاانه باید 

پرداخت کنیم.
ظاهراً آقای حناچی هم در جلســات هیأت 

دولت شرکت می کنند.
بله، ایشــان هم دعوت شــده و شرکت 
می کننــد. آقــای نجفــی و افشــانی هم در 
جلسات هیأت دولت شــرکت می کردند. 
هیــأت  در  بایــد  موضوعــات  ایــن  اتفاقــاً 
دولت مطرح شود و حضور شهردار تهران 
می توانــد به حل معضــات تهران کمک 
کنــد و انتظــار دیگــری وجــود نــدارد؛ امــا 
این کاری نیســت که فقط تیم شــهرداری 
تهــران  به جــز  تهــران  کنــد.  بتوانــد حــل 
بودنــش، پایتخــت اســت و بخش مهمی 
از هزینه هایــی کــه بــر دوش مــردم تهران 
اســت، هزینه پایتخت بودن تهران است. 
وگرنه اگر تهران مثل استانبول بود، خیلی 

ارزان تر و راحت تر اداره می شد.
بعد از حضور آقای نجفی و افشــانی و حاا 
هم یک جلسه آقای حناچی در کابینه، چه 
اتفاقات مثبتی برای پایتخت نشین ها رقم 
خورده، مردم حقشان هست که بدانند این 

دیدوبازدیدها صرفاً نمایشی نبوده است؟
به خاطر حضور آقای نجفی در هیأت 
دولــت، بندهایــی در بودجه 97 پیشــنهاد 
شــد که یکــی از آنها همین اجــرای »طرح 
کاهــش« یا LEZ بــود. خب اگر ایشــان در 
این جلســات حضور نداشتند، ممکن بود 
این مصوبه به این زودی ها محقق نشــود. 
یا انتشار اوراق مشارکت و اینکه شهرداری 
اجــازه پیدا کرد تــا به جای بدهی هایش به 
پیمانــکاران از همیــن اوراق بدهــد، همه 
به واســطه حضــور ایشــان در دولــت بود؛ 
بنابرایــن حضــور شــهرداران به هیچ وجه 

بی فایده نبوده است.
یــک انتقــاد جــدی بــه توســعه اتوبان ها و 
بزرگراه ها در کنار مترو وارد اســت که هر دو 
از دوره کرباســچی شروع شــدند، اما، بویژه 
در دوره قالیباف به موازات هم پیش نرفتند 
و همین مســأله، نابرابری فضایی در شهر را 

رقم زده.
بله، علی رغم این کــه خطوط مترو در 
مقایســه با 15 ســال قبل وضعیت بهتری 
پیــدا کــرده، امــا ســهم حمل ونقــل متــرو 
کاهش یافته اســت؛ یعنی تعــداد افرادی 
که از مترو اســتفاده می کنند، اگرچه بیشتر 
شــده اســت، اما درصد ســهم اســتفاده از 
حمل ونقــل عمومــی نســبت به 15 ســال 
اآن ســهم  اســت.  یافتــه  کاهــش  پیــش 
جابه جایی مسافر در حمل ونقل عمومی 
)متــرو و اتوبــوس( به جــز تاکســی، زیر 20 
درصد اســت، درصورتی که 15 سال پیش 
این ســهم بیشــتر بوده اســت. این نشــان 
می دهــد کــه ســاخت بزرگراه ها، مــردم را 
تشویق به استفاده از خودروهای شخصی 
کــرده. شــما امــروز در اطــراف خودتــان، 
خانواده هایــی را می بینیــد که هر عضو آن 
یک خودروی شــخصی دارند! اما 15 سال 

پیــش هر خانــواده به زحمت یــک خودرو 
داشــت. اآن مســأله ایــن نیســت کــه هــر 
خانــواده، خــودرو دارد یــا نه! مســأله این 
اســت که هر خانــواده چند خــودرو دارد؟ 
در  خودرومحــوری  توســعه  چــون  چــرا؟ 
تهران بیش از توسعه حمل ونقل عمومی 

بوده است.
پس رشــد مترو متناســب با برنامه توسعه 

نبوده؟
بله، مترو رشــد داشــته، اما نه به اندازه 
برنامه پیش بینی شده، برعکس بزرگراه ها 
بیشــتر از برنامه، رشــد کرده انــد؛ یعنی بر 
اســاس طرح جامع، بزرگراه هایی که باید 
تــا ســال 1404 در تهــران ســاخته می شــد 
تمــام  شــده  و  تکمیــل   1395 ســال  در 
اســت. براین اســاس مــا 9 ســال جلوتر از 
برنامــه حرکــت کرده ایــم و جالــب این که 
بدهی هایی که ایجادشــده همــه بر گردن 
این دوره افتاده است. ولی مترو بر اساس 
طرحی که ارائه شده، پیش نرفته و تکمیل 
آن هــم بــر عهــده ایــن دوره اســت! البته 
خطــوط جدیدی راه افتاده، اما بر اســاس 
طــرح جامع مترو باز هم عقبیم؛ و از آنجا 
کــه رشــد بزرگراه هــا بیشــتر از متــرو بوده، 
ســهم جابه جایی با حمل ونقــل عمومی 

کاهش یافته است.
بــا ایــن توصیــف اآن مترو بایــد چند خط 

می داشت که ندارد؟
بدهــم؛  دقیقــی  عــدد  نمی توانــم 
امــا ااقــل بایــد ایــن 9 خطــی کــه از قبــل 
پیش بینی شده بود تا 3 سال آینده تکمیل 
می شــد کــه قطعــاً ایــن اتفــاق نمی افتد. 
براین اســاس ما فقط به ســراغ پروژه های 
نیمه تمــام رفته ایــم و شــهرداری قصدی 
بــرای ایجــاد پروژه های جدید نــدارد. این 

سیاست قطعی شهرداری است. 
سهم کدام دولت یا دولت ها در پرداخت 

بدهی ها، پررنگ تر بوده است؟
اختصــاص  از  مبلــغ  ایــن  ببینیــد، 
و  به دســت آمده  عمرانــی  بودجه هــای 
نمی تــوان گفت که کدام دولت بیشــترین 
پرداختی را داشته است؛ اما پولی که مترو 

نیــاز دارد با 100 میلیــارد تومانی که تحت 
عنــوان بودجه هــای عمرانــی اختصــاص 
می یابــد، جمــع نمی شــود، بــا ارز نیمایی 
هم اگر بخواهیم حساب کنیم، ساخت هر 
خط مترو، حداقل بــاای 15 هزار میلیارد 
شــهرداری  دســت  روی  هزینــه  تومــان 
می گــذارد؛ بنابرایــن اگر بخواهیــم به این 
100 میلیــارد تومان دل خوش کنیم که هر 
خط مترو 150 ســال زمان می برد تا آماده 
شــود! پــس بهتر ایــن اســت که دولــت از 
طریــق فاینانس هــا و وام هــای خارجی به 

کمک ما بیاید.
با این شرایط تحریم عمًا این امکان هم از 

دست می رود؟
و  نیســت  دائمــی  تحریــم  شــرایط 
بــرای  می تــوان  هــم  شــرایط  همیــن  در 

فاینانس ها راهکار پیدا کرد. 
یکــی از صفت هایــی کــه برخــی اعضــای 
شــورا به شــما می دهنــد، می گوینــد آقای 
پورسیدآقایی یک فرد »مخالفت خوان« 
اســت، یعنــی بــا هــر چــه شــورا می گوید 
مخالفت می کند، اآن هم که بحث تغییر 
محــدوده زوج و فرد مطرح اســت و پلیس 
معتقد اســت کــه شــهرداری تهــران برای 
حذف این محدوده با آن ها هیچ مشــورتی 

انجام نداده، این حرف ها را قبول دارید؟
شــما از شورا شــروع کردید و به پلیس 
رســیدید. درحالی که یک نفــر را نمی توان 
حــذف  اتفاقــاً  گرفــت.  شــورا  کل  مظهــر 
محدوده زوج و فرد مصوبه ســال گذشــته 
شــورا را دارد. شــورا حتــی نــرخ محــدوده 
بــا  نهایــت  در  امــا  کــرد،  تعییــن  هــم  را 
مخالفت فرمانداری روبه رو شــد. البته در 
موضوعات دیگر ممکن اســت با یک نفر 
اختافاتی داشته باشیم که طبیعی است. 
مخالفت پلیس را هم من جایی ندیده ام. 
ســردار رحیمــی فقــط اعــام کردنــد کــه 
مــا هنــوز تصمیمــی بــرای این محــدوده 
نگرفته ایم و در جریان این طرح هســتیم. 
مــا هم هیــچ گاه نگفته ایم کــه نظر پلیس 
را نمی خواهیــم. به هرحــال پلیس یکی از 

اعضای شورای ترافیک تهران است. 

معاون حمل و نقل ترافیک تهران در گفت وگو با ایران

همه وام های ارزی و ریالی در دوره قالیباف خرج شد!
پاسخ هاشمی به پرسشی درباره حادثه دانشگاه آزاد

قرار شد پدر به پسر کاری نداشته باشد
محســن هاشمی در پاسخ به ســؤالی مبنی بر اینکه چرا به 
حادثــه دانشــگاه آزاد واکنش نشــان ندادید، چــرا که می گویند 
این ساختمان در زمان پدر شما ساخته شده، به شوخی گفت: 
»قرار شــد پدر به پســر کاری نداشــته باشــد.« رئیس شــورای شــهر تهران با حضور 
در جمــع خبرنــگاران بــا اشــاره به چرایی برگشــت اکثــر طرح ها به کمیســیون های 
تخصصــی گفــت: اعضای شــورا به صورت جدی مســائل را دنبــال می کنند و وقتی 
مسائل مختلف در صحن شورا مطرح می شود نظرات مابقی اعضا نیز احصا شده 
و برای اینکه مصوبه بهتری تصویب کنیم برای در نظر گرفتن پیشنهادها، طرح ها 
به کمیسیون ها برگشت داده می شود. وی در واکنش به تجمع پیمانکاران در مقابل 
ســاختمان شــورای شــهر، گفت: دقت داشــته باشــید که این افراد منظورشان شورا 
نیســت، چرا که شــهردار تهران نیز در این ســاختمان مستقر اســت و مخاطب آنها 
شــهردار اســت. وی با بیان اینکه در جلسه هم اندیشی موضوع پرداخت مطالبات 
پیمانکاران از روش 80 – 20 یا 90-10 مورد بررسی قرار گرفت، گفت: بر این اساس، 
پیمانکارانی که طلب کمتری دارند اما تعدادشان بیشتر است در اولویت پرداخت 
قرار می گیرند و شــهرداری با پیمانکارانی که طلب بیشتری دارند مذاکره می کند و 
حناچی قول داده اســت که این مســائل را بررســی کند. به گزارش ایسنا، وی درباره 
ایحــه بودجه 98 دولت و کم شــدن ســهم شــهرداری ها از محل مالیــات بر ارزش 
افزوده، گفـت: شورای عالی استان ها جلسات زیادی در این زمینه برگزار کرده است 

و حتماً این مسأله را دنبال می کنیم تا حقی از شهرداری ها ضایع نشود.
ë اصاحات ساختاری در شهرداری بدون جراحی ممکن نیست

رئیــس شــورای شــهر تهــران همچنین بــا بیان اینکــه ایجــاد تحول در ســاختار 
مدیریت شــهری بــدون جراحی محقق نمی شــود، گفــت: به آنها )اعضای شــورا( 
گفته ام که بار امانت مردم با آرای بی سابقه ای که به ما داده اند بر دوش همه اعضا 
سنگینی می کند و ما خود را موظف می دانیم که با ایجاد تحول در ساختار مدیریت 
شــهری و بهبود عملکرد شــهرداری به مردم خدمت کنیم. ایجاد تحول در ساختار 
مدیریــت شــهری بدون انجــام عمل جراحــی و اصاحات بنیادین و ســاختاری در 

پیکره شهرداری تهران محقق نمی شود.

15 میلیون نفر برای دریافت کارت ملی اقدام نکرده اند 
ســخنگوی ســازمان ثبت احوال با اشــاره به اینکــه هیچ کس نمی توانــد آماری از 
افراد فاقد شناســنامه اعام کند، گفت: 90 درصد وادت ها ثبت و شناســنامه صادر 
می شــود. به گزارش ایلنا، ســیف اه ابوترابی درباره ابطال سریال کارت ملی قدیمی 
افــرادی کــه اعتبار کارت  آنها تا پایان ســال 9۶ بوده، گفت: حــدود یک میلیون و ۵00 
هزار کارت صادر شده که متعلق به افرادی است که کارت قدیم ملی داشته و کارت 
هوشمند تقاضا کرده اند و اکنون  در ادارات پست و دفاتر ثبت احوال موجود است، اما 
آنها برای دریافت کارت مراجعه نکرده اند و از امروز در سیستم سازمان ثبت احوال 
ســریال کارت آنهــا حذف می شــود. وی با بیان اینکه افرادی کــه دارای کارت قدیمی 
ملی بوده و هنوز اقدامی برای دریافت کارت هوشــمند ملی نکرده اند تا پایان ســال 
97 فرصــت دارنــد، تصریح کــرد: در حال حاضــر تاکنون 1۵ میلیون نفــر هنوز برای 
دریافت کارت هوشمند ملی اقدام نکرده اند و ساز و کار ثبت نام این افراد در سازمان 
ثبت احوال فراهم شــده است. سخنگوی سازمان ثبت احوال با بیان اینکه از ابتدای 
سال 98 سریال همه کارت های قدیم ملی فاقد اعتبار می شود، تصریح کرد: اسم 
تمام افرادی که برای کارت هوشــمند ملی درخواست داده اند در سامانه استعام 
وجود دارد و هیچ مشــکلی در خصوص احراز هویت نخواهند داشــت و کارت های 

هوشمند ملی هم بتدریج و به نوبت به افراد تحویل داده خواهد شد.

ران
ن/ای

فشا
 زرا

سام
یرح

ام

اخبار

حمیده امینی فرد
خبرنگار

ë  بیــش از 35 درصد واگن هــای مترو در دوره آقــای قالیبــاف در انتظار تعمیر بودنــد که این رقم 
هم اکنون به کمتر از 20 درصد رســیده اســت؛ یعنی ما 15 درصد قطارهای در دســت تعمیر را وارد 

چرخه حمل ونقل کرده ایم
ë  !شــهرداری حاا نه توان پرداخت نقدی برای پیشرفت پروژه های سنگین را دارد و نه مجوز دریافت وامی از بانک ها

چون هرچه امکان وام گرفتن وجود داشته مازاد بر آن هم استفاده  شده است
ë  مــردم باید بدانند که حتی یــک ریال هم از این 70 واگن قباً پرداخت  نشــده اســت. درحالی کــه 100 درصد خریــد آن را وام ارزی

گرفته اند؛ یعنی به جای اینکه وام ریالی بگیرند و با آن ارز بخرند، وام ارزی با سود 10 درصد در سال گرفته اند

بــــرش
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 بازی دوباره گری اولدمن 

در نقش چرچیل

گری اولدمن بازیگر پیشکسوت انگلیسی برای مرتبه ای 
دیگر در نقش »وینســتون چرچیل«ایفای نقش خواهد 
کرد، این در حالی اســت که او پیش تر برای ایفای نقش 
همین سیاســتمدار در فیلم »تاریک  ترین لحظات« جایزه اسکار بازیگری را 
برده است. آن طور که در خبر مهر به نقل از گفت و گوی وی با »برنامه امروز« 
رادیــو بریتانیــا آمده، این بازیگر 60 ســاله انگلیســی گفته در حــال حاضر به 
همراه راندولف چرچیل نوه بزرگ وینســتون چرچیل روی اقتباس داســتان 
کوتاه »رویا« نوشــته وینستون چرچیل نخست وزیر سابق بریتانیا کار می کند. 
در داســتان کوتــاه »رویــا« کــه در ســال ۱۹۴۷ می گــذرد، وینســتون چرچیــل 
کــه به صــورت آماتــور نقاشــی می کنــد در هنــگام کار روی پرتره نقاشــی پدر 

درگذشته اش لرد راندولف چرچیل، روح وی را ماقات می کند.

آن سوی 
مرز

»نون. خ« روی آنتن نوروزی
ســریال طنز »نــون.خ« بــه کارگردانی 
حــال  در  کــه  آقاخانــی  ســعید 
آماده ســازی برای پخش از شبکه یک 
ســیما در ایــام نــوروز اســت، مراحــل 
می کنــد.  ســپری  را  تصویربــرداری 
تهیه کننــده این ســریال مهدی فرجی 
بــوده و تصویربــرداری آن از اواخر آذر 

ماه امسال آغاز شده است.
در این سریال خود سعید آقاخانی 
به همــراه حمیدرضا آذرنــگ، فریده 

ســپاه منصور، علــی صادقــی، هومن 
حاج عبداللهی، نعیمه نظام دوست، 
سیروس میمنت، علی صالحی، پاشا 
جمالی، نســرین مرادی، هدیه بازوند 
مجموعــه  ایــن  می کنــد.  بــازی  و... 
تلویزیونــی به قلــم امیر وفایــی در ۱۶ 
بــرای پخــش  قســمت ۵0 دقیقــه ای 
در حال تولید اســت. ســعید آقاخانی 
پیــش از ایــن در تلویزیــون کارگردانی 
»زن  امســال«،  »عیــد  ســریال های 

بابا«، »راه در رو«، »خوش نشین ها«، 
پلیــس«،  و  »دزد  ســرخط«،  »نقطــه 
بــه در«،  بــد،  »روزهــای  »خــروس«، 
»بیمــار اســتاندارد« و »شــب عید« را 
به عهده داشته است. سعید آقاخانی 
از ابتــدا بــا تئاتــر بــه دنیــای بازیگــری 
آمــد. او که بازیگــر حرفــه ای تئاتر بود 
از ســال ۷2 با بــازی در مجموعه پرواز 
۵۷ به کارگردانــی مهران مدیری پا به 
عرصــه تصویــر گذاشــت و فعالیتش 

را به عنــوان بازیگــر و نویســنده ادامــه 
ســاعت  بــا  را  زیــادش  شــهرت  داد. 
خــوش بــه کارگردانی مهــران مدیری 
در ســال ۷2 تجربــه کــرد. آن هــم بــا 
نقــش معــروف ســعید و خــان دایــی 
جان و آهنگ معروفشــان. او فعالیت 
ســینمایی خود را در مقام بازیگر سال 
88 بــا فیلــم بعدازظهــر ســگی آغــاز 
کــرد. نویســندگی فیلمنامه را از ســال 
84 بــا ســریال متهــم گریخــت رضــا 

عطاران شــروع کرد ســپس با ســریال 
»عید امســال« در ســال 88 به عنوان 
کارگردان حرفه ای شــروع به فعالیت 

کــرد. همچنین او در جشــنواره فیلم 
فجــر ۹3 برای ایفــای نقش در فیلم 

خداحافظــی طوانــی پــس از رقابت 
تنگاتنگ با ســیامک صفری ســیمرغ 

بازیگــر  بهتریــن  بلوریــن 
بــه  را  مــرد  اول  نقــش 

خود اختصاص داد.

گرامیداشت محمدرضا لطفی
آییــن نکوداشــت هفتاد و دومین ســالروز تولد محمدرضا 
ایــن  زادروز  آســتانه  در  ســاز،  لطــف  باعنــوان  لطفــی 
موسیقیدان، جمعه ۱4 دی در فرهنگسرای نیاوران برگزار 
می شــود. ایــن چهارمین ســال پیاپی اســت کــه در آســتانه زادروز محمدرضا 
لطفی مراســمی بــه همت مکتب خانــه میرزا عبــداه و بنیــاد آفرینش های 
هنری نیاوران در این فرهنگســرا روی صحنه می رود. در این مراســم همچون 

سال های گذشته تنی چند از بزرگان موسیقی به سخنرانی خواهند پرداخت.

برنامه ریزی تازه ارسان کامکار
ارســان کامــکار نگارش یک ســمفونی را به پایان رســاند و قصــد دارد آن را 
با یک ارکســتر بزرگ روی صحنه ببرد. او ســاخت این ســمفونی را به تازگی 
تمــام کــرده کــه مخاطبــان آن را دنبال کننــدگان جــدی موســیقی می داند. 
کامــکار به دنبــال ایــن اســت که پــس از ضبط این اثــر آن را بــا همراهی یک 

ارکستر بزرگ به روی صحنه ببرد.

 امیریوسفی انصراف نمی دهد
محســن امیریوســفی، کارگــردان و تهیه کننــده فیلــم آشــغال های دوســت 
داشــتنی در گفت و گو بــا ایلنا گفته نمایش این فیلم در جشــنواره فیلم فجر 
کمتریــن حق عوامل و ســازندگان فیلم اســت. او که امســال برای ششــمین 
مرتبــه آشــغال های دوســت داشــتنی را در جشــنواره ثبت نــام کــرده درباره 
احتمال انصراف از جشــنواره گفته: »به هیچ وجه انصراف نمی دهم. ســال 
قبــل هم که انصــراف دادم به این علت بود که تعهد کتبی اکران به امضای 
آقای رضاداد و دکتر داروغه زاده و یکی دیگر از مدیران محترم به من دادند 
ولی تا اان بعد از یکســال خبری از اکران نشــده اســت. شــرکت در جشنواره 
فیلم فجر حق عوامل ســازنده فیلم آشــغال های دوســت داشتنی است که 

شش سال است منتظر دیدن نتیجه کار و زحمت شان هستند.«

انتظار بودجه برای سریالی تاریخی
مجتبی راعی، کارگردان سریال»جشن سربرون« به »سینماسینما« گفته که 
فصــل اول این مجموعه آماده شــده اما هنوز بودجه ازم برای ســاخت آن 
تأمین نشده است.به گفته راعی »جشن سربرون« یک سریال تاریخی است 
و به دوران مظفرالدین شــاه و پیروزی مشــروطه خواهان می پردازد، منتهی 

داستان این سریال درمیان عشایر می گذرد.

»نگهبانان تاج محل« در مولوی
نمایــش »نگهبانان تاج محل« به نویســندگی راجیو جــوزف و کارگردانی کاظم 
نظری تا سی ام دی ماه در سالن اصلی مرکز تئاتر مولوی به روی صحنه می رود.

در این نمایش خسرو بامداد و علیرضا زرگوشیان به ایفای نقش می پردازند.

روی خـط 
خـــــــبر

اسپانسریبرایتولیدموسیقیارکسترالپیدانمیکنیم
وارطان ساهاکیان، آهنگساز و موسیقیدان ارمنی تبار، در شب حلول سال نو میادی از شرایط این روزهای موسیقی گفت

موســیقیدان  ســاهاکیان،  وارطــان 
وآهنگساز ارمنی تبار و بنام ایرانی است؛ 
هنرمندی که به واســطه ســال ها تاش 
بی وقفــه درعرصه گســترش موســیقی 
ارکســترال و تدریــس و ارائــه تجربیــات 
خود به چند نســل، بی تردید می توان او 
را یکی از چهره های تأثیرگذار موســیقی 
معاصر به شــمار آورد؛ از همین رهگذر 
بــود که چندی پیــش آیین بزرگداشــت 
ایــن هنرمنــد بــه پــاس خدماتــش در 
موســیقی ایــران، بــا همت مؤسســه راد 
نواندیــش در تــاار وحــدت برگزار شــد. 
میــادی،  نــو  ســال  روز  نخســتین  در 
بی مناســبت ندیدیــم کــه به ســراغ این 
هنرمنــد 62 ســاله برویــم و از او دربــاره 
موســیقی امــروز ایــران، فعالیت هایش 
و موانعــی کــه موســیقیدان هایی چــون 

ساهاکیان با آنها مواجهند، بپرسیم.
ë انتظار بزرگ تحول

ســاهاکیان البتــه بــه گفتــه خــودش 
زندگــی  در  را  تــازه ای  اتفــاق  انتظــار 
شــخصی اش نــدارد و او منتظــر تحــول 
خــود  شــخصی  زندگــی  در  چندانــی 
نیســت، امــا می گوید:»مــن آرزومنــدم 
تغییر و تحولــی درعرصه فرهنگ وهنر 
مملکــت پیــش بیاید تــا افــرادی که در 
زمینه هنر فعالیت می کنند کارهای تازه 

داشته باشند.«
ســاهاکیان درپاســخ بــه ایــن ســؤال 
کــه چــرا تــا بــه امــروز آلبــوم موســیقی 
منتشــرنکرده اســت بــه »ایــران« گفت: 
چنــدان تمایلــی به این کار ندارم شــاید 
علــت آن نبــود اسپانســر باشــد؛ البتــه 
درزمینه موســیقی فیلــم فعالیت هایی 
داشــته ام و آثاری ســاخته شده است به 
ماننــد فیلم هــای ســینمایی »آیه هــای 
زمینــی« به کارگردانــی داریــوش یــاری، 
محمــد  به کارگردانــی  حســین«  »زائــر 
حسین حقیقی، »صورتی« به کارگردانی 
بــه  »سگ کشــی«  و  جیرانــی  فریــدون 

کارگردانــی بهــرام بیضایی. ســاهاکیان، 
بهــرام بیضایی را هنرمنــدی فاضل و با 
نظــم وانضبــاط می داند. همــکاری اوبا 
بیضایــی به اواخــر دهــه ۷0 برمی گردد 
و نزدیــک به آغــاز جشــنواره فیلم فجر 
بــود. ناگفتــه نماند فیلم »سگ کشــی« 
درهمــان ســال برنــده ســیمرغ بلورین 

بهترین فیلمنامه شد.
او درپاســخ به این ســؤال کــه چرا در 
ســال های اخیرکارگردان هــای بــزرگ با 
آهنگســازان بــا تجربه و شــناخته شــده 
کمترهمکاری می کنند اظهــار کرد: من 
هشــت دوره داور جشــن خانــه ســینما 
بــودم و بــه عقیــده من موســیقی خوب 
می شــود  ســاخته  خــوب  فیلــم  بــرای 
و ســاخت موســیقی بــرای یــک فیلــم 
ضعیــف بسیارســخت تر از یــک فیلــم 
درســطح بســیارباا اســت. البتــه تغییر 
طبیعتــاً  و  داده  رخ  درجامعــه  نســل 
کارگردانان بویــژه کارگردان هــای جوان 
ترجیحشــان برایــن اســت کــه بــا نســل 

جدیدترهمکاری کنند.
بــه  تنهــا  آهنگســاز  ایــن  فعالیــت 
موسیقی فیلم معطوف نمی شود بلکه 
آثارموســیقایی چــون رباعیــات خیــام، 
ارکســترال، تنظیم موسیقی های فولک 
ایــران وموســیقی انیمیشــن و... نیــز در 
کارنامــه درخشــان ایــن هنرمنــد دیــده 
می شــود.البته برخــی از آثــاری که برای 
ارکســتر نوشــته تــا به امــروز اجرا نشــده 

است.
هزینــه  می گویــد:  ســاهاکیان 
ارکســترال  بویــژه  آثارموســیقی  ضبــط 
بسیارســنگین اســت و اسپانســری هــم 
حمایــت نمی کنــد درواقــع نگاه بیشــتر 
بــه برگشــت مالــی کار  ســرمایه گذاران 
اســت اما چون ســاخت این گونــه کارها 
مخاطبــان خاص خــود را دارد بنابراین 
نبایــد انتظــاری برای برگشــت مالی آن 

داشته باشیم.
ë بحران انگیزه در عرصه موسیقی

آمــوزش  شــرایط  درمــورد  او 
موســیقی درکشــور بیــان کــرد: قطعــاً 

تعــدد ژانرهــای مختلف موســیقی بر 
ســطح آمــوزش بی تأثیر نبــوده اما در 
قبال آن امکانات خوبی در دانشگاه ها 
در اختیــار هنرجویــان قــرار دارد البته 
در  بایــد  هــم  را  دانشــجویان  انگیــزه 
نظــر گرفــت بســیاری از دانشــجویان 
تنهــا بــه خروجــی کار فکرمــی کنند و 
اینکه وقتی فارغ التحصیل شــدند چه 
شــغلی خواهنــد داشــت! درواقــع به 
لحاظ بازار کار چنــدان امکاناتی برای 
آنهــا مهیــا نیســت. فارغ التحصیــان 
دانشــگاه یا باید آموزشــگاه موســیقی 
راه انــدازی کننــد یــا دریک آموزشــگاه 
مشــغول به کار شــوند. برخی دیگرکه 
انگیزه کمتری دارند ترجیح می دهند 
آثاری بســازند که آن طرف آب منتشر 

شود یا اجرا کنند.
طبیعتاً باید زندگی این افراد بگذرد. 
اصــواً کســانی که در رشــته موســیقی یا 
هــر حرفــه دیگــری تحصیــل می کننــد 
بایــد در همان زمینــه هم فعالیت کنند 
اما متأســفانه در کشور ما هیچ حمایتی 
در زمینــه موســیقی نیســت و اکثریــت 
فارغ التحصیان موســیقی بیکارهستند 

یا به حرفه دیگری مشــغولند. موسیقی 
شــاخه های مختلفــی دارد برخــی افراد 
کارترجمه کتاب های موســیقی را انجام 
درشــاخه  دیگرهــم  برخــی  می دهنــد، 
یــا تدریــس فعالیــت  موســیقی فیلــم 
می کننــد اما این نکتــه را نباید فراموش 
کرد کسی که در کار خود تخصص داشته 
باشد هیچ گاه بیکار نمی ماند، دانشگاه 
کســی را هنرمنــد نمی کند بلکــه هنرجو 
ابتــدا بــه ســاکن بایــد تحصیل کنــد و با 
توجــه به انگیزه و تاشــش در هنر رشــد 

خواهد کرد.
آیــا  اینکــه  درمــورد  ســاهاکیان 
همســو  موســیقی  آموزشــگاه های 
کــرد:  بیــان  هســتند  دانشــگاه ها  بــا 
آموزشــگاه های مختلفی وجــود دارد که 
بعضــی ازآنهــا بســیارخوب کارمی کنند 
و برخی در ســطح متوســط. آموزشــگاه 
برای عموم مردم تعریف شده بنابراین 
خانواده هــا انتظــار یــک کار تخصصــی 
روی  از  بیشــتر  و  نــدارد  فرزندشــان  از 
عاقه وســرگرمی اســت. ما نمی توانیم 
از آموزشــگاه های موســیقی انتظــار یک 

کارعلمی داشته باشیم.

شــرایط  دربــاره  موســیقیدان  ایــن 
حال حاضر آهنگســازی در ایران گفت: 
اوضــاع و احوال موســیقی کامــًا تغییر 
کــرده موســیقی های دهــه 50-40 دیگر 
خوشــایند نســل امروزی هــا نیســت هر 
نسلی به موسیقی نسل خود عاقه مند 
اســت حاا خوب یــا بد نمی تــوان مانع 
از آن بــود چــرا کــه در دنیا هــم وضع به 
همین منوال است.ما نمی توانیم نسل 
امروز را مجبور کنیم چه نوع موسیقی را 
گوش بدهد یا ندهد شاید به مرور مسیر 

درست را انتخاب کند.
ë پاپ تاریخ مصرف دارد

در حال حاضر اکثریت جوانان رو به 
موســیقی پاپیوارآورده اند موســیقی که 
مردمــی گفته می شــود و با آثــاری چون 
باخ و بتهوون بســیار متفاوت است.این 
نوع موسیقی ها تا قرن ها ماندگار خواهد 
بود اما موسیقی پاپ تاریخ مصرف دارد 

و نسل به نسل تغییر می کند.
ایــن آهنگســاز در مورد اینکه رســانه 
ملــی چقــدر در این بــاره اثر گذار اســت 
گفت: مگر موســیقی خوبــی هم پخش 
مخاطبــان  ســلیقه  در  کــه  می شــود 

موســیقی  هــم  اگــر  بگذارنــد!  تأثیــر 
پخــش می شــود تنهــا بــرای پــر کــردن 
برنامه هایشــان بوده اســت. مــن براین 
نظرم صدا و سیما همه نوع موسیقی را 
در اختیــار مردم قراردهند تا خود مردم 
خوب و بد را تفکیک کنند. وقتی آهنگی 
شنیده نشــود مردم چگونه می خواهند 
بر فرض با آثار باخ آشنا شوند. موسیقی 
کاسیک از ابتدای انقاب تا به امروز در 
دســترس بوده و هســت اما صدا و سیما 
حتــی در ماه یــک برنامه بــه پخش این 

آثار اختصاص نمی دهد.
ë جای خالی حمایت صدا و سیما

 او در خصــوص آثــاری کــه در زمینه 
موســیقی فولک ساخته است بیان کرد: 
موســیقی نواحــی از دل مــردم برآمــده 
و شــاید قدمــت آن 500 ســال پیــش یــا 
بیشــتر باشد. ملودی هایی بوده که نسل 
به نســل و سینه به ســینه منتقل شده و 
آهنگســازان آن ناآشنا هســتند. بهترین 
موســیقی هایی کــه در همــه جــای دنیا 
مورد استفاده بوده موسیقی فولک بوده 
و طی ســال ها در ارکســتر ها یا موســیقی 
کرال مورد استفاده بوده است. آثاری که 
من در این زمینه ساخته ام »شکار آهو«، 
»آی کتــل ســر کتــل و... «اســت. تمامی 
اینهــا کارهــای فرهنگی اســت و نیازمند 
این اســت که صدا وسیما حمایت کند و 
ایــن آثار ضبــط و برای نســل های آینده 

ماندگار بماند.
این آهنگســاز در مورد همکاری اش 
با ارکســترهای ملی ایران و ســمفونیک 
تهران گفت: اطاعی از فعالیت ارکستر 
و  نــدارم  آن  اجرا هــای  و  ســمفونیک 
نمی دانــم آیــا آثــار آهنگســازان ایرانی 
را هــم اجــرا می کند یا خیر چــرا که تا به 
امــروز دعوتــی از مــن بــه عمــل نیامده 
اســت. چندین ســال اســت این ارکستر 
متأســفانه  بعــد  و  می شــود  تشــکیل 
فعالیــت آن متوقــف می گردد. ارکســتر 
ملــی هم کــه به اجــرای کارهای ســنتی 
می پــردازد و چنــدان مرتبط بــا کارهای 

من نیست.

»ایــران«: ایــن روزهــا بار دیگــر بحث 
تماشــاخانه ها و تاارهــای خصوصــی 
تئاتــر و چالش هایــی کــه ایجــاد کرده  
ســر زبان هــا افتــاده اســت. نبــود نگاه 
حرفــه ای و ضعــف سیســتم نظــارت 
برخــورد  شــاهد  گاه  شــده  باعــث 
غیرحرفه ای از سوی مدیران تاارهای 
خصوصــی بــا هنرمندان باشــیم، چرا 
کــه به نظر می رســد نــگاه مالــی برای 
برخــی از ایــن مدیــران اولویتــی برتــر 

نسبت به هنر دارد.
هوشمند هنرکار، کارگردان و بازیگر 
باســابقه تئاتــر از جملــه هنرمندانــی 
اســت که درگیــر چنین فضایی شــده؛ 
اجــرای »فانــدو و لیز« نوشــته فرناندو 
آرابال، تازه ترین نمایش این کارگردان 
تماشــاخانه  در  مهرمــاه   2۹ از  کــه 
مهــرگان آغاز شــد پــس از پنج شــب، 
بــا ممانعــت مدیــر ایــن تماشــاخانه 
متوقف شــد و یک مــاه و نیم بعد این 
گــروه تئاتری اجــرای خود را در ســالن 
چهارســوی مجموعه تئاتر شــهراز سر 
گرفــت. کارگــردان نمایــش »فانــدو و 
لیــز« معتقد اســت، تماشــاخانه های 
خصوصــی بــا ایجــاد اضطــراب برای 
هنرمندان، آنها را درگیر مسائلی کرده 
که هیچ ارتباطی به جنبه های خاقانه 

و هنری تئاتر ندارد.
ë تاارهای خصوصی باید سامان بگیرد

بی قانونــی و وضعیــت نا بســامان 
از  خصوصــی  تماشــاخانه های 
مهم ترین مشــکاتی اســت که اهالی 
تئاتر با آن دست و پنجه نرم می کنند. 

هوشــمند هنــرکار در ایــن بــاره گفت: 
»آنچه به اســم تئاتر خصوصی شاهد 
هستیم تناسب درســتی با بحث تئاتر 
و خصوصی بودن ندارد. من از مکتبی 
می آیم که منادی تئاتر خصوصی بود 
و همــه آن را می شناســند؛ آقا و خانم 
اســکویی هــر دو بــه تئاتــر خصوصــی 
عمــر  پایــان  تــا  و  بودنــد  معتقــد 
سرســختانه ایســتادند تــا هیــچ کمک 
دولتــی نپذیرند. در دیگر کشــورها هم 
ایــن اتفاق به شــکل متفاوتی در حال 

انجام است.«
ســاماندهی  نبــود  بــه  اشــاره  بــا  او 
مناسب در تماشاخانه های خصوصی، 
گفت: »این بساط اسمش هرچه باشد 
متأســفانه  اســت  بــدی  بســیار  روش 
تئاتری هــا هم بموقع واکنش  مناســب 
نداشــتند و به همین دلیل شــاهد رشد 
و گســترش نادرســت آن هســتیم. این 
موجود بی شــکل بدقواره  باید ســامان 
بگیرد. ساماندهی تاارهای خصوصی، 
نوشــتن آیین نامــه درســت بــرای آنها 
و نحــوه ارتبــاط شــان بــا هنرمنــدان و 
تئاتری هــا از جمله مســائلی اســت که 

باید مورد توجه قرار بگیرد.«
ë اضطراب  کار در تاارهای خصوصی

مقایســه کیفیــت اجــرا و فعالیــت 
و  دولتــی  تاارهــای  در  حرفــه ای 
همــواره  خصوصــی  تماشــاخانه های 
و  بــوده  تئاتــر  اهالــی  توجــه  مــورد 
بســیاری معتقدنــد خصوصی شــدن 
تماشاخانه ها نیازمند زیرساخت هایی 
اســت کــه به طــور کامل فراهم نشــده 

اســت. هنرکار کــه حاا »فانــدو و لیز« 
را در تاار چهارســوی تئاتر شــهر روی 
صحنــه دارد، در ایــن باره گفــت: »ما 
به تاار چهارســو در تئاتر شهر آمدیم؛ 
تااری کــه زیرمجموعه مرکز هنرهای 
نمایشــی بــا امکانــات حرفه ای اســت 
برنــد شــناخته شــده جهانــی  یــک  و 
اســت. مــا از اجــرا در این تــاار راضی 
هســتیم، چه به لحــاظ کیفــی، چه به 
بویــژه  تماشــاچی،  اســتقبال  لحــاظ 

تماشاچی های تئاتر برو.«
»اضطراب هایــی  داد:  ادامــه  او 
کــه در تئاتــر خصوصی بــه هنرمندان 
بویژه کارگردانان وارد می شود، ارتباط 
چندانی بــا بحث تئاتر ندارد؛ حتی در 

جاهایی که تیم حرفه ای تری فعالیت 
و مدیریــت می کننــد؛ اضطراب هایــی 
بلیــت،  فــروش  از  نگرانــی  مثــل 
وضعیــت اجرای قبلی و مــوازی با اثر 
و... وجــود دارد در حالی که این موارد 
مطلقاً ارتباطی بــا خاقیت کارگردان 
و گــروه نمایش نــدارد، امــا ذهن آنها 
البتــه  می کنــد  مشــغول  بشــدت  را 
تاارهــای خصوصــی هــم داریــم کــه 
خوب عمل می کنند و ســعی می کنند 
حداقــل کیفــی را بــرای خــود منظــور 

کنند اما بسیار در اقلیت هستند.«
ë حضور سوء استفاده گرانه از سلبریتی ها

هنرکار با انتقــاد از حضور چهره ها 
در نمایش هــا برای جــذب مخاطب، 

در  غلــط  نظــام  »یــک  داد:  توضیــح 
حال تعریف شــدن است که من با آن 
مخالفم. آن هم حضور سوءاســتفاده 
گرانه  از مشــاهیر و ســلبریتی ها است. 
ولــی  هســتند  شــریف  و  بــزرگ  آنهــا 
اســتفاده نادرســتی از آنــان می شــود. 
اینکه تا از در وارد می شــوی مدیر تاار 
بپرســد چه کســی قرار اســت در کار تو 
بازی کند، پسندیده نیست، همچنین 
انحرافــی  شــیوه های  اقســام  و  انــواع 
که توســط تهیه کننده هــای خصوصی 
وارد  غیرفرهنگــی  ســرمایه گذاران  و 
این فضا شــده اســت. ســرمایه گذاران 
هــم  انگشت شــماری  فرهنگــی 
داریــم کــه دیدشــان فرهنگی اســت و 

مــوی دمــاغ هنرمنــدان نمی شــوند و 
اذیت شان نمی کنند.«

اجرای یک نمایشــنامه قدیمی در 
شرایط امروز، نیازمند تغییراتی است 
تــا اثر را برای مخاطب امروز ملموس 
کنــد و حــس کهنگــی نداشــته باشــد، 
هنــرکار کــه در »فاندو و لیز« به ســراغ 
نمایشــنامه ای بــا چنیــن ویژگی هایی 
رفته، گفــت: »در این آثار چیزی کهنه 
نمی شــود، بلکــه ایــن قدمــت باعــث 
زیباتــر شــدن اثــر می شــود، اما شــیوه 
اجرایــی در هــر دوره  متفــاوت اســت. 
»فاندو و لیز« را در انتهای ســال 20۱8 
و در شــرایط تئاتــر خودمــان بــه ایــن 
شکل اجرا می کنیم، قطعاً این کار ۷0 
سال پیش به شکل دیگری اجرا شده. 
ضمــن آنکه نگاه هر کارگــردان نیز در 

اجرا متفاوت است.«
پررنــگ  نقــش  دربــاره  هنــرکار 
و  صحنــه  ترســیم  در  بازیگــران 
تئاتــر  »در  داد:  توضیــح  فضاســازی 
می دهــد،  رخ  اتفــاق  ایــن  همیشــه 
همان طور که در »شــاه لیر« شکســپیر 
وقتــی وارد یک بیابان می شــوند فضا 
و  بازیگــران  بــازی  گفتــار،  طریــق  از 
قراردادهایی که با تماشاگر می گذارند 
بــه او القــا می شــود. در نمایش هایــی 
بایــد  بازیگــر  لیــز«  و  »فانــدو  ماننــد 
نمایشــنامه های متعددی را مطالعه 
کــرده باشــد، هنرهایــی چون نقاشــی 
و موســیقی را بشناســد و تاریــخ هنر را 
بدانــد. در اصل این گونــه آثار نیازمند 

بازیگر با سواد است.«

در گفت وگو با هوشمند هنرکار، کارگردان نمایش فاندو و لیز، مطرح شد

نگاه مادی مدیران تاارها آسیب زاست

ندا سیجانی
خبرنگار

یلنا
س: ا

عک
ینی

حس
یم 

راه
س: اب

عک

مهناز غمخوار در نمایی از نمایش فاندولیز

در  هنــر  اهالــی  گرامیداشــت  برنامه هــای  سلســله  ادامــه 
فرهنگســتان هنر به تجلیل و نکوداشــت جال شــباهنگی، 
نقاش، گرافیست و مجسمه ساز کشورمان اختصاص یافت، 
در این مراســم آیدین آغداشــلو، حســن بلخاری، فرزاد ادیبی، ابراهیم حقیقی، 
محسن سلیمانی، سیداحمد محیط طباطبایی، مصطفی گودرزی دیباج، بهمن 
نامورمطلق و  جمعی از هنرمندان و شاگردان جال شباهنگی حضور داشتند. در 
این گرامیداشــت که به میزبانی فرهنگستان هنر برگزار شد، علیرضا اسماعیلی، 
سرپرست فرهنگستان هنربا اشــاره به اینکه جال شباهنگی از جمله هنرمندان 
پیشــرو عرصه تجسمی به شــمار می آید گفت:»او شاگردان بسیاری تربیت کرده 
که آنان را می توان ادامه دهنده میراث هنری کشــورمان دانست.استاد شباهنگی 
صــرف نظر از جایگاه هنری اش، شــخصیتی واا و اخاق مــدار دارد، اوجزو اولین 

افرادی بود که به عضویت پیوسته فرهنگستان درآمدند.«
آیدین آغداشــلو پژوهشــگر و هنرمند نقــاش هم یکی دیگر از ســخنرانان این 
مراســم بود، او از آشــنایی اش با شــباهنگی گفت و تأکید کرد:»شــباهنگی بخشی 
از بدنــه هنــر و فرهنگ اســت، بدون اینکه صدای گرمش را بلنــد کند و فریاد بزند 
چراکه او نیاز به فریاد ندارد چون جهان شاعرانه اش به وقتش صدا می دهد. من و 
شباهنگی به نوعی جان مشترک داریم که هر دو فریادزن نیستند اما این زمزمه ای 
است که طی سال ها در گوش جان افرادی که شاهدش خواهند بود، شنیده خواهد 
شد.« حسن بلخاری، رئیس گروه هنرهای سنتی و صنایع دستی فرهنگستان هنر 
هم گفت:»هنگامی که آثار استاد جال شباهنگی را دیدم تا مطلبی در مورد آنها 
بنویسم، وجهی از وجوهات آثارش بر دلم بشدت برجسته آمد به قدری که هنوز 
نتوانســتم خود را از این برجســتگی نجات دهم.طبیعت در آثار جال شباهنگی 
چنان جلوه گر می شــود که بر جان ما متجلی تر از جهان واقع می نشــیند. در آثار او 

واقعیت چنان تزیین می شود که بر جان ما دگرگون و زیبا می نشیند«.

 تجلیل از جال شباهنگی 
با حضورپیشکسوتان فرهنگ و هنر

نیازی به فریادن زدن نداشت

تجسمی



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 - بخش رنگدانه دار چشم- مبتکر درمان مشتری مداری
2-  نوعی نان- به هیچ وجه- گاز سطح خورشید

3-  جرثومه- ماه میادی- معتمدان
4-  با آمد آید- تکبر- گیاه سبزی برای تقویت بینایی- دهان کجی

5-  گمراهی- بازیکن تیم ملی فوتبال کشورمان- مقابل صعود
6-  صمغ گون- کتاب روسو- آبدار

7-  شیرینی عزا- فیلمی از جواد رضویان- کبک کوهستان
8-  پایتخت فراعنه- زینت آدمی است- در یک جا کار می کنند

9-  رفیق مشهدی- معروف- واحد طول هند
10-  پرنده باوفا- حنا- زبان اروپایی

11-  توپ و تشر- مارکی بر لپ تاپ- گفت وگوی خودمانی
12-  کلمه اخطار و تنبیه- ره شناس- ضمیر شیطانی- خروس مازنی

13-  داستان بلند- پاره آهن و روی- لجاجت
14-  مسافت کم- تر و تازه- تکیه کردن

15-  سینما تیک- عامل بیماری زا

 عمودي:

سونســـوال-  تیـــم  ایرانـــی  1- گلـــر 
کشیدنی نامطلوب

2-  جمـــع نافلـــه- نـــوزاد حشـــره- 
میکسر

3-  شکست در مسابقه- موج آب- 
فاقد نزاکت

4-  قســـمتی از اوســـتا- همان تاتار 
است- دلیر- ساح مار

5-  نام چند تن از شـــاهان فرانسه- 
سیاهی لشکر فیلم ها- بند تنبان

6-  هویدا- روزی دادن
شـــمال  در  کشـــوری  جـــود-    -7

کارائیب- کنکاش
 8-  تأمینـــات فعلـــی - بااپوش - 

یار آفرودیت
9-  پس انداز- پدیده ناشـــی از بسته 
شـــدن رگ در اثر جایگزین شـــدن 
ماده جامد، حباب هوا یا گاز در آن- 

خطاب غیرمؤدبانه
 - فیلـــم  نمایـــش  محـــل    -10

رسم کننده
11-  مخفف راه- خشکی میان آب- 

کوچک ترین کشور شمال آفریقا
12-  مگر- شکوفه- عامت اعشار- 

همنشین برهمن
جهـــت  رایـــگان  سرویســـی    -13
ایمیل- مغازه- یکی یکی و جدا جدا

14-  مهاجـــم دی ســـی یونایتـــد- از 
لوازم التحریر- معجونی از برگ گل 

گاب و شکر
15-  مخفـــف از ما- نـــام دو جاذبه 

تاریخی جزیره کیش
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   افقي:

1 - رنگ پلنگ کارتونی- طنز ترسیمی
2- حاجت- با و زیرک- پادشاه ستمگر کلده

3-  مسافر- شکوه شخصیت- برماکردن
4-  رفتاری نتیجه تربیت شایسته- نقشه انگلیسی- برادر سلم و تور- قمر مشتری

5-  شلوار جین- شهری در استان فارس- پهناور
6-  اصطاحی در بازی شطرنج- امر به ماندن- حرف انتخاب

7-  وزیران- اسیر- عمل غیر قانونی
8-  فرمانروایی- کیوسک- تفاوت کیفی

9-  اهلی- از ابزارهای باغبانی- کلمه افسوس
10-  دریا- میدانی در تهران- از عملیات رایج بانکی
11-  فیلم احمدرضا درویش- روشنایی ها- کوچک

12-  محل ورود- پرداختنی شرعی- عبودیت- حرف سی ام
13-  داستان کوتاه- شهری در استان سمنان- رگ های خونی بسیار ظریف

14-  موظف و متصدی- بذر کتان- دستور قطعی
15-  تذکره ای به زبان فارسی نوشته آذربیگدلی- خواننده گروه کر

 عمودي:
ــــف  ــــی تألی ــــی تاریخ 1-  کتاب
ــــی و  ــین فروغ ــ ــــد حس محم
ظاهر  ادیب-  ــین  ــ غامحس

عمارت
ــــی-  ــر در خروج ــ براب 2-  در 

مهار- ضد دشمن
ــاکت-  ــ ــاز قدیمی- س ــ 3-  س

قلندر
4-  ضمیر متصل مخاطب- 
گرفتار، مبتا- خدای قلندر- 

کابوی خوش شانس
ــــن  دومی ــــت-  بلندهم   -5
شهر صنعتی کشور- دشمن 

سخت
ــاعت  ــ س ــــک-  چ ــز  ــ مرک   -6

سوئیسی
7-  کشور دو تکه - رنجش - 

مهم ترین شعبه نژاد سفید
 - ــــش  نی ــای  ــ دندان ه   -8

سگال - گرفتن
ــــی خشن- سلطان  9-  ورزش

موسیقی- آفرینش زیبایی
ــا  ــ ی ــــمی  جس ــــیب  آس   -10

روحی- یقین داشتن
ــــوت و خرمالو-  ــهر ت ــ 11-  ش

جرأت- نویسنده
12-  لکن- پول رایج در ژاپن- 
ــــک هزینه  ــــده- کم اداره کنن

بانکی
ــان  ــ نمای ــــردن-  ب ــاا  ــ ب   -13

شونده- داروی مالیدنی
14-  هنر رزمی مدرن چینی- 
پسر معاویه- سازمان ارتباط 

تلفنی راه دور
15-  دوش انداز - رمان تاریخی  

و جاودانه مارک تواین
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رونق گرگوربافی بوشهر با هنر کارگران افغان

مابهدورخودداممیبافیم
محمد معصوميان

گزارش نويس

صدای برخـــورد ســـیم ها و حرکت تند 
دســـت های کارگران افغـــان گرگورباف 
پشـــت دیـــوار کارگاه های بوشـــهر کمتر 
دیده می شود. آنقدر منظم و یکدست 
می بافنـــد که انگار مشـــغول ســـاز زدن 
هستند. در ساحل بوشـــهر تا چشم کار 
می کند جاشوها و ناخداهایی می بینید 
که مشغول سرهم کردن این قفس های 
سیمی ماهیگیری هستند. اما افغان ها 
را باید آن ســـوی دیوارها دیـــد. آنهایی 
که چند سالی است با تولید انبوه گرگور 
نقـــش عمـــده ای در تولید این نـــوع از 
دام هـــای ماهیگیری دارند. شـــغلی که 
خطراتی ماننـــد نابینا شـــدن به خاطر 
برخورد ســـیم با چشـــم یا زخم شـــدن 

دست و پا را هم در پی دارد.
َگرگـــور نوعـــی قفس گنبدی شـــکل 
است که از آن برای ماهیگیری استفاده 
می شود. هر گرگور از سه بخش تشکیل 
می شود؛ بدنه، کفی و ورودی یا دماغه. 
ماهیگیران سواحل جنوبی کشور گرگور 
را بـــه کف آب می فرســـتند تـــا ماهی از 
راه دماغه وارد آن شـــود. طراحی گرگور 
طوری اســـت که ماهی وقتی وارد شـــد، 

دیگر نمی تواند از آن بیرون بیاید. 
قیمت هر گورگور قبل از گران شدن 
دار 40 تـــا 50 هزار تومـــان بود. در واقع 
زمانـــی که هـــر 40 کیلو ســـیم چینی که 
می خریدند 200 هزار تومان در می آمد. 

اما حـــاا 40 کیلو ســـیم 1 میلیون و 200 
هزار تومان شـــده و قیمت گرگور هم تا 
140 هزار تومان باا رفته است. جاشوها 
گرگور را با طناب به کف دریا می فرستند 
و با چوب پنبه ای که به سر آن می بندند 
ســـعی می کنند آنرا بعد از چند روز گم 
نکنند. با این وســـیله صیـــد ماهی های 
متنوعی مانند ســـنگ سر، هامور، شخ، 
ســـرخو، َجش کپلک و... صید می شود 
کـــه در عمـــق 50 تـــا 60 متـــری دریـــا 
می چرخند و آنقدرها در عمق آب فرو 

نمی روند. 
گرگوربافی در بوشهر قدمتی دیرینه 
دارد. در گذشـــته بـــا چـــوب و ترکه های 
خرما این وسیله صیادی ساخته می شد 
امـــا در چند دهـــه اخیـــر از مفتول های 
ســـیمی در بافتن آن اســـتفاده می شود 
 و بیشـــتر افغان هـــا مشـــغول ایـــن کار 

هستند.
در ســـاحل جفـــره تورهـــای گرگـــور 
را همـــه جـــا می بینیـــد؛ روی قایق های 
کوچک یا لنج های بزرگ، تلنبار شـــده 
در ساحل یا گوشه  خیابان. جاشوها هم 
جابه جا مشـــغول ســـرهم بندی کردن 
دماغـــه و کفـــی و بدنه آن هســـتند. اما 
اینجا در کوچه های منتهی به ســـاحل، 
کارگاه های زیادی وجـــود دارد که در آن 
کارگران افغان مشـــغول بافتن هستند. 
وقتی از بافتن حرف می زنیم منظور نه 
آن کار ظریف بافتن است و نه حرف از 
زیبایی ظاهری گرگور. بلکه گرگور بافی 
کاری خشک و خشن است با مخاطراتی 

که کافی اســـت یک لحظـــه از آن غافل 
شوید تا یک عمر بینایی خود را از دست 

بدهید.
کارگاه پـــر از صـــدای خـــش خـــش 
برخـــورد سیم هاســـت. نـــور آفتـــاب از 
ابه ای برگ های خرما که نقش سقف 
را بـــازی می کنند روی دســـت و صورت 
کارگران افغان که هرکدام روی ســـکوی 
کوچکی نشســـته اند، می افتد. ارتفاعی 
سی ســـانتیمتری برای کم شدن خطر 
برخورد ســـیم با دســـت  ها و چشـــم ها . 
تنهـــا جمله ای که از کارگران می شـــنوم 
تذکر برای نزدیک نشـــدن به محدوده 

سیم هایی است که در هوا می رقصند.
کمال الدیـــن 16 ســـال اســـت گرگور 
می بافـــد. آنطـــور که خـــودش می گوید 
از هفت صبـــح می آید و تا 8 شـــب کار 
می کنـــد. می گوید: »کار خیلی ســـختی 
اســـت اما حـــاا که مـــا یـــاد گرفته ایم و 
عادت کرده ایم کار دیگری نمی کنیم.« 
او که بافتن را از پدربزرگش یاد گرفته از 
مشکات کار می گوید: »اان را نگاه نکن 
که دســـتکش دســـت مان می کنیم قبًا 
این شـــکلی نبود. دستکش برای دست 
خوب اســـت چون سیم دست را داغان 

می کند و سرطان زاست.«
در کارگاه قـــدم می زنـــم و تـــک تک 
کارگرهـــا را می بینـــم کـــه تنـــد و تند به 
شـــکل حیرت انگیـــزی درحـــال بافتن 
هســـتند. وســـط تـــور می نشـــینند و دور 
خودشـــان می چرخند تا دایـــره گنبدی 
شـــکل آرام آرام باا بیایـــد. تورهایی که 

در کارگاه قدم می زنم و تک تک کارگرها را می بینم که تند و تند به 
شکل حیرت انگیزی درحال بافتن هستند. وسط تور می نشینند و دور 

خودشان می چرخند تا دایره گنبدی شکل آرام آرام باا بیاید. تورهایی 
که آنقدر باا می رود که خود بافنده در آن می افتد. روی دست هایی که 

با سرعتی باورنکردنی سیم ها را درهم فرو می برند پر از خط های تازه و 
کهنه سیم است

می آید اما خیلی خســـته کننده اســـت. 
خیلـــی از بچه ها آنقدر می نشـــینند که 
کمردرد می گیرند. خیلی خسته کننده 
است این نشستن. زمانی که دراز بکشی 
انگاری تمام روز پیاده روی کرده ای. سر 
که روی بالش بگذاری، ســـریع شیرجه 

می زنی آن دنیا.«
یکـــی از بچه ها صدایـــم می کند و از 
من می خواهد تا صدایـــش را به گوش 
مسئولین برســـانم؛ درددل هایی که در 
ســـکوت کارگاه می پیچـــد: »مـــا این کار 
را بـــرای ایران انجـــام می دهیم و اگر ما 
نباشیم کار صیادها لنگ می شود. دریا 
تعطیل می شـــود. یـــک زمانی قدیم ها 
می گفتند نمی گذاریم افغان ها برای ما 
کار کنند و ایرانی ها را می آوریم ســـرکار 
بعد آوردند دیدند ایرانی ها روزی یکی 
هم نمی توانند ببافند. بعد دوباره به ما 

گفتند بیایید سر کار.«
خواهـــش او شـــاید حـــرف خیلی از 
افغان هایی باشد که با گذرنامه و قانونی 
بـــه ایـــران می آیند تـــا کار کننـــد: »اان 
خواهش ما این اســـت کـــه گذرنامه ما 
را بیشـــتر تمدید کنند. مـــا با عجز و ابه 
و زاری یـــک تا دومـــاه تمدید می کنیم 
و ایـــن هم نمی صرفد. هربـــار ویزا زدن 
دو میلیون برای مـــا هزینه برمی دارد و 
من فوقش اینجـــا 4 تا 5 میلیون تومان 
کار کنم و وقتـــی 2 میلیون هم پول ویزا 
بدهم واقعاً چیزی برایم نمی ماند. ما 
خواهش می کنیم اداره گذرنامه حداقل 
درازمدت تـــر بـــرای ما تمدیـــد کند. ما 
نمی گوییم مقیم بوشهر و ایران باشیم 
اما گذرنامه ما را ااقل 6 ماهه کنند. شما 

به مردم و دولت برسانید.«
کارگـــران افغـــان گرگوربـــاف تنهـــا 
بـــه ایـــن دو کارگاه محدود نمی شـــوند. 
آن طـــور کـــه می گویند حـــدود 100 نفر 
افغـــان در بوشـــهر مشـــغول ایـــن کار 
هســـتند. شـــاید خیلی ها معتقد باشند 
که افغان ها این شـــغل بومی را اشغال 
کرده انـــد امـــا واقعیـــت این اســـت که 
افغانی های گرگورباف بوشـــهر کاری را 
انجام می دهند که ما ایرانی ها کمتر به 
سراغش می رویم. آنها باعث رونق این 

هنر – صنعت در بوشهر شده اند.

می 
ست

ل ر
فض

بوال
س: ا

عک

رفع و رجوع شده.
چنـــد صدمتر آن طرف تر بـــه کارگاه 
دیگری سرمی زنم که آنجا هم کارگران 
افغان مشـــغول بافتن هســـتند و تنها 
تفاوتش با کارگاه قبلی، سقف ایرانیتی 
بلندی اســـت که به آفتـــاب اجازه بازی 
شـــاخه های  بـــرگ  و  شـــاخ  ابـــه ای 
خرما را نمی دهـــد. بهارالدین با ریش 
پرپشـــت مشـــکی روی صندلی نشسته 
اســـت  ســـال  و دماغـــه می بافـــد. 28 
کارش گرگوربافی است: »وقتی ما بچه 
بودیم و تازه به بوشـــهر آمـــده بودیم، 
قدیمی هـــای خـــود بوشـــهر اینجـــا کار 
می کردند اما نه این شـــکلی؛ آن موقع 
عشـــقی کار می کردند و روزی دو تا سه 
تا می ســـاختند. اما اان خود ما روزی 8 
تا 9 تا می بافیم. اگر کســـی دستش تند 
باشد بیشـــتر هم کار می کند. ما اینجا از 
5 صبـــح تا 9 شـــب کار می کنیم و البته 
هرکس بنا به توانش کار می کند و همان 
انـــدازه هم پـــول می گیـــرد. بعضی ها 
دست شـــان تندتر اســـت و بیشـــتر کار 
می کننـــد. این کار به نظر خیلی ســـبک 

آنقـــدر باا می رود که خود بافنده در آن 
می افتد. روی دست هایی که با سرعتی 
فـــرو  درهـــم  را  ســـیم ها  باورنکردنـــی 
می برند پر از خط های تازه و کهنه سیم 
است. رازمحمد 42 سال دارد و 25 سال 
اســـت کارش همین اســـت. 16 سالگی 
این کار را در بوشـــهر شـــروع کرد و حاا 
با زن و بچه  در این شهر ساکن است. او 
تنها کسی است که روی صندلی نشسته 
و دماغه گرگور را می بافد: »اینجا روزی 
حدود 40 تا 50 تا گرگور می بافیم و بسته 

به فصل، فـــروش هم فرق دارد. برج 6 
و7 کار صید بوشـــهر شـــروع می شود و 
برج 2 و3 چابهار شروع به صید می کند. 
حـــاا از همه جا مشـــتری داریم و زنگ 

می زنند و سفارش گرگور می دهند.«
او از خاطـــرات تلخـــی می گویـــد که 
در ایـــن ســـال ها دیـــده؛ از نابینا شـــدن 
کارگـــران افغانی و بوشـــهری که حتی 
بعضی هایشـــان بعـــد از تخلیـــه یـــک 
چشم، نتوانسته اند کار را رها کنند: »من 
چند نفر می شناســـم که نابینا شده اند. 

این سیم ها هم سرطان زا هستند و خدا 
را شکر اان دستکش می پوشیم. زخم 
هـــم که جزئی از کار اســـت دیگر. کار ما 
افغانستانی ها یا کارگری است یا کندن 
چاه، تـــا بخـــور و بمیـــری دربیاوریم.« 
رازمحمـــد به عمد بخور و نمیر را بخور 
و بمیر می گوید و می خندد. همین طور 
که حـــرف می زنیم عبدالناصر با خنده 
از ســـیمی می گوید که همین دیروز در 
چشمش رفته اما خدا را شکر سریع به 
پزشـــک مراجع کرده و با قطـــره و دارو 
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خود مفید و مناســـب اســـت اما در کنار 
این »بینش ظاهربینانـــه« یک »بینش 
باطن بینانـــه« داریـــم کـــه می توانـــد به 
وحدت بنیادین زیرین میان ادیان برسد 

و آن را کشف کند؛
در تحیات و سام الصالحین
مدح جمله انبیا آمد عجین

مدح ها شد جملگی آمیخته
کوزه ها در یک لگن در ریخته

زانک خود ممدوح جز یک بیش نیست
کیش ها زین روی جز یک کیش نیست

دان که هر مدحی بنور حق رود
بر صور و اشـــخاص عاریت بود )مثنوی 

معنوی، دفتر سوم، بخش 97(

 *مکتوب هـــای حاضر متـــن ویرایش و 
دکتر  سخنرانی  از  »ایران«  شده  تلخیص 
ملکیان  مصطفـــی  اســـتاد  و  اکرمی  امیر 
اســـت که در هشـــتمین همایش دو روزه 
مهِر موانا در تاریخ 8 و 9دی ماه در محل 

کتابخانه ملی ایران ارائه شد.
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برخی متفکران ایرانی و غیرایرانی که نگاه »کثرت گرایانه« را نمی پسندند، 
آن را ارمغان فضای فکری لیبرالیسم در مغرب زمین قلمداد می کنند و 

بر این باورند که ریشه تفکرات کثرت گرایانه در تحوات فکری دو سه دهه 
اخیر عصر روشنگری است. به همین دلیل به این نگرش انتقاد کرده و 

آن را نمی پسندند. این در حالی است که ریشه این نگرش به آرای عرفای 
ما همچون موانا و ابن عربی در قرن هفتم و هشتم بازمی گردد. رویکرد 

»کثرت گرایی دینی« تنها رویکردی است که می تواند زمینه ساز صلح 
باشد که از قضا موانا نیز با آن همدل و همراه است

ارتباط صلح درون با صلح بیرون در نظر موانا

 »سلوک با خود«
 مقدمه ای برای صلح

به باور موانا »صلح درون« یگانه مقدمه گریزناپذیر صلح بیرون اســـت. اگر افراد از 
صلح درونی برخوردار نباشند، تمام تاش ها برای برقراری صلح بیرونی همه عقیم 
خواهد بود و در نهایت صلحی شـــکننده به بار خواهند آمد که هیچ ضمانت اجرایی 
نـــدارد؛ به این معنا، »صلح درون« پیش نیاز صلح بیرون اســـت. معمواً در ادبیات 
عرفای مســـلمان از صلح درون با عنوان »صدق« یاد می شـــود و در آثار آنان صدق 
بســـامد باایی دارد. عرفای مســـلمان، صدق را وضعیتی می دانند که در آن »بود ما 

عین نمود ما و نمود ما عین بود ما باشد.«
وقتی از »نمود« ســـخن گفته می شود مقصود آن گفتار و کرداری است که دیگری 

از ما می بیند.
 بنابراین وقتی می گوییم صدق وضعیتی است که طی آن نمود ما باید عین بود ما 
باشد، یعنی گفتار و کردار ما باید عین آنچه در درون ما می گذرد، باشد. درون ما شامل 

باورها، احساسات، اهداف، آرمان ها و خواسته های ما است.
عبارت »بود ما باید عین نمود ما باشد و نمود ما عین بود ما باشد« دربردارنده این 
پیش فرض است که »بود« و »نمود« ما دو چیز مجزا است و این دو امر مجزا باید با 
هم هماهنگ باشند؛ یعنی امر درونی که شامل باورها، احساسات و خواسته ها است 
باید با امر بیرونی که شامل گفتار و کردار است، هماهنگ باشد. بنابراین، در صدقی که 
عارفان از آن سخن می گویند هر 5 ساحت درون و برون با هم هماهنگ است و تنها 

در حالت صدق است که با خود در صلح هستیم.
فیلســـوفان اگزیســـتانس از صدق به »وفاداری وجودی« هم یاد می کنند و بر این 
باورند که صلح با خود به معنای وفاداری به خود است. به این معنا که اگر معتقدیم 
الف، ب است گفتار و کردار ما نیز باید مؤید این اعتقاد باشد و تنها در این صورت است 

که به خود وفادار هستیم.
موانـــا برای این گزاره که »اگر در درون با خود در آشـــتی باشـــیم با دیگران نیز در 

آشتی خواهیم بود« سه تبیین ارائه می کند؛
آنان اســـت؛ چراکه به دنبال این احساس اســـت که افراد خود را آسیب پذیر 1 نخست اینکه، بیشتر ناسازگاری های افراد با دیگران ناشی از احساس ضعف 
قلمداد کرده و فکر می کنند دیگران می خواهند از رهگذر ضعف شان به آنان 
آسیب بزنند و از این رو با همه سر جنگ دارند. این در حالی است که وقتی فردی قوی 

باشد معتقد است که دیگران یا نمی توانند یا نمی خواهند با او دشمنی کنند.
آدمی که با خود در آشـــتی نیست تمام نیروی خود را صرف جنگیدن با خویشتن 
می کند. در نتیجه در دنیای بیرون، دچار ضعف می شود؛ چون همه توانش را در جنگ 
با خود صرف کرده اســـت. اما آدمی که یکپارچه اســـت و نیروی خود را صرف جنگ 
داخلی با خود نمی کند و جنگی بین ساحت های 5 گانه او وجود ندارد از وجودی قوی 
برخوردار است و به این اعتبار، به دیگران هم به مثابه دشمن نمی نگرد. از همین رو 
است که موانا معتقد است صدق، یکپارچگی وجودی یا همان صلح درونی، قدرت 

می آورد و این قدرت باعث می شود تا ما با جهان بیرون نیز از در صلح وارد شویم.
به او نیســـت و خداونـــد، این دارایی ها را به او بخشـــیده اســـت. بنابراین در 2 هر کس که با خود صادق و در صلح است، می داند که دارایی هایش متعلق 
بخشـــش دارایی هایش هم ســـختگیری نمی کنـــد. این دارایـــی دربردانده 
مواهبی پنجگانه اعم از مواهب جسمی، ذهنی، روانی، اقلیمی-جغرافیایی و محیط 
فرهنگی و اجتماعی اســـت. اســـتدال موانا برای اثبات اینکه ایـــن مواهب از آن ما 
نیست، این است که با هیچ کوششی نمی توان این مواهب را افزایش یا کاهش داد؛ به 
تعبیری ما نمی توانیم بهره هوشـــی، یادگیـــری و یادآوری مان که متعلق به مواهب 

ذهنی ما است، افزایش یا کاهش دهیم.
بنابراین، به باور موانا، با پذیرش این اصل اساسی که »دارایی های ما از آن ما نیست 
و خداوند آن را به ما عطا کرده است« خودشیفتگی معنایی ندارد و وقتی خودشیفتگی 
از بین برود ما با دیگران جنگی نخواهیم داشت. موانا عوارض یا به تعبیری پیامدهای 
خودشیفتگی را 7 آسیب می داند که شامل 1. منفعت شخصی )که موانا از آن با عنوان 
غرض یاد می کند( 2.پیش داوری، 3. تعصب 4. جزم و جمود 5. ناسازگاری و بی مدارایی 

6. آرزو اندیشی و 7. خرافه است.
اما موانا در تبیین سوم خود به این پرسش می پردازد که چرا وقتی در درون  با خود در صلح هســـتیم با دیگـــران نیز در صلح خواهیم بـــود؟ به باور او، 3
انســـان ها به صدق اطرافیان خود بو می برنـــد و زمانی که در یکدیگر صدق 

ببینند با هم وارد نزاع نمی شوند.
به تعبیر موانا، همانگونه که دروغ بوی زننده ای دارد، راستی هم بوی خوشایندی 
دارد. این واقعیت روانشناختی درست است که هر کس هر قدر ناپاک و خبیث باشد، 

بیشتر با همکیشان خود میل به ستیز دارد.

استاد مصطفی ملکیان
پژوهشگر فلسفه اخاق
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سفیر صلح
»کثرت گرایی دینی« در منظومه فکری موانا

بدون صلح میان ادیان، صلح میان ملت ها اتفاق نخواهدافتاد

کونـــگ،  هانـــس 
معـــروف  متکلـــم 
معاصر،  کاتولیک 
معتقـــد اســـت که 
»بدون صلح میان 
ادیان، صلح میان 
اتفـــاق  ملت هـــا 
و  افتـــاد  نخواهـــد 
بدون گفت وگـــوی بین ادیـــان، صلحی 
میـــان ادیان واقع نخواهد شـــد.« به نظر 
می رســـد بـــدون نگاهـــی کثرت گرایانـــه 
بـــه ادیـــان، گفت وگـــوی مفیـــد، عمیق 
و ســـازنده ای هـــم میـــان ادیـــان محقق 
نمی شـــود.  بنابراین، در دنیای معاصر، 
ادیان نقش مهمی ایفا می کنند؛ تا آنجا 
کـــه اگر رابطـــه ادیان با هـــم و همچنین 
رابطه ادیان با ســـایر شـــئون و نهادهای 
اقتصـــادی،  و  سیاســـی  اجتماعـــی، 
صلح آمیز نباشد طبعاً ما در جهانی پر از 
خشونت و درگیری زندگی خواهیم کرد و 
چنانچه رابطه میان ادیان و سایر شئون 
اجتماعی بـــه وجهـــی صلح آمیز پیش 
رود، تحقق صلح در جهان امکان پذیرتر 

خواهد شد.
»کثرت گرایی دینی« در زبان انگلیســـی 
با عنوان »پلورالیســـم دینی« شـــناخته 
می شـــود و در فلســـفه دیـــن در برابر دو 

رویکرد قرار می گیرد؛
1. رویکـــرد »شـــمول گرایی« کـــه طی آن 
یک دین با وجود اینکه خود را نسبت به 
ادیان دیگر برتِر مطلق نمی داند اما خود 

را کامل تر فرض می کند.
از  کـــه  »انحصارگرایـــی«  رویکـــرد   .2  
رویکرد »شـــمول گرایی« هم فراتر رفته 
به وضعیتی گفته می شـــود که یک دین 
در نســـبت با ســـایر ادیـــان خـــود را برتر 
مطلـــق می داند. در هر دو این نگرش ها 
برتـــری یک دیـــن بر ادیـــان دیگر فرض 
گرفتـــه می شـــود. در این فضـــا، رویکرد 
رویکردی  تنهـــا  دینـــی«  »کثرت گرایـــی 
اســـت کـــه می توانـــد زمینه ســـاز صلح 
باشـــد که از قضا موانـــا نیز با آن همدل 
و همراه اســـت و به  صـــورت مفصل در 
مثنـــوی و به طـــور پراکنـــده در فیه  مافیه 
و در کارهایـــی از دیـــوان شـــمس بنـــا بر 
اقتضا، بر »کثرت گرایی دینی« اشـــاراتی 
داشـــته اســـت. بن مایه و بنای اصلی در 
»کثرت گرایی دینی« این است که ادیان 
در عیـــن تفاوت هایی انکارناشـــدنی، از 
وحدتی عمیـــق برخوردارنـــد که برخی 
بـــا رویکـــرد فلســـفی و تاریخـــی، برخی 
بـــا رویکـــرد اخاقی و عملـــی و برخی با 
رویکردهـــای عرفانـــی بـــه ایـــن وحدت 
رسیده اند و موانا از آن دست متفکرانی 
اســـت کـــه از رهگـــذر عرفـــان بـــه ایـــن 
اختافـــات نگریســـته و به یـــک وحدت 

عمیـــق رســـیده اســـت.برخی متفکران 
ایرانی و غیرایرانی که نگاه کثرت گرایانه 
را نمی پســـندند، کثرت گرایی را ارمغان 
فضـــای فکـــری لیبرالیســـم در مغـــرب 
زمین قلمداد می کنند و بر این باورند که 
ریشـــه تفکرات کثرت گرایانه در تحوات 
فکری دو سه دهه اخیر عصر روشنگری 
اســـت و ما پیـــش از این چنین نگرشـــی 
را نداشـــته ایم. بـــه همین دلیـــل به این 
نگرش انتقاد کرده و آن را نمی پسندند. 

ایـــن در حالـــی اســـت کـــه ریشـــه ایـــن 
نگـــرش بـــه آرای عرفـــای مـــا همچون 
قـــرن هفتـــم و  موانـــا و ابن عربـــی در 
هشـــتم بازمی گـــردد و بـــه هیـــچ عنوان 
»کثرت گرایـــی دینی« محصول تحوات 
مغرب زمین نبـــوده و موضوع جدیدی 
در  موانـــا  عرفانـــی  رویکـــرد  نیســـت. 
خصوص کثرت گرایی ســـه موضوع را در 

بر می گیرد؛
1. این کثـــرت و اختاف همواره در عالم 
انسانی وجود داشـــته و طبیعتاً در میان 
ادیان نیـــز وجود دارد و بـــه تعبیری این 
اختافات نازدودنی اســـت و هیچ دینی 
نتوانســـته جامعـــه دینـــی دیگـــری را از 
صحنـــه تاریخ حذف کنـــد و این جهدی 

بی حاصل است؛
نردبان هایی ست پنهان در جهان

پایه پایه تا عنان آسمان
هر گره را نردبانی دیگرست

هر روش را آسمانی دیگرست
هر یکی از حال دیگر بی خبر
ملک با پهنا و بی پایان و سر

این در آن حیران که او از چیست خوش
 وآن دریـــن خیـــره که حیرت چیســـتش
)دفتر پنجم مثنوی معنوی، بخش 107(

2. امـــر متعالی)خـــدا( امـــر بیان ناپذیر 
ارائـــه  آن  از  کـــه  توصیفاتـــی  و  اســـت 
می دهیـــم، جامه تنگ و کوتاهی اســـت 
کـــه بـــه هیچ وجـــه بـــر قامـــت خداوند 
امـــر  آن  نیســـت.  پوشـــاندن  قابـــل 
 متعالـــی همـــواره ورای فهـــم انســـانی 

قرار دارد؛
صورتگر نقاشم هر لحظه بتی سازم

وانگه همه بت ها را در پیش تو بگدازم
صد نقش برانگیزم با روح درآمیزم

چون نقش تو را بینم در آتشش اندازم
تو ساقی خماری یا دشمن هوشیاری

یا آنک کنی ویران هر خانه که می ســـازم 
)دیوان شمس، غزل 1462(

3. ســـاز و کاری اســـت که موانا با توسل 
به آن به این نکته می رســـد که باید همه 
ادیان را پذیرفت و هیچ یک را بر دیگری 
برتری نـــداد. موانا با وجود اینکه کثرت 
در میان ادیان را به رســـمیت می شناسد 
معتقد اســـت که ایـــن از اقتضائات یک 
بینـــش ظاهربینانه اســـت کـــه در جای 

دکتر امیر اکرمی
 دکترای فلسفه دین 
از دانشگاه مک گیل 
و استاد دانشگاه های 
ییل و ایسترن 
منونایت

هشتمین همایش »مهِر موانا« برگزار شد

حکیم دوستی
هشـــتمین همایش مهر موانا با موضوع »صلح از نظرگاه موانا« 8 و9 دی ماه با 
همکاری سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران و معاونت امور اجتماعی و فرهنگی 
شهرداری در سالن همایش های کتابخانه ملی برگزار شد. این همایش در هشتمین 
دور خود میزبان جمعی از مولوی پژوهان از کشـــورهای افغانستان، تاجیکستان و 
ترکیه بود. نخستین بار این طرح در سال 1390 با سرپرستی استاد مصطفی ملکیان، 

استاد و پژوهشگر فلسفه اخاق کلید خورد.

ë صلح در اندیشه موانا پروسه ای اجتماعی است
دکتر شـــکوفه اکبری زاده، از کشـــور افغانستان، در 
نخســـتین روز ایـــن همایـــش به بحـــث »موانا و 
اســـتراتژی صلـــح« پرداخت. به بـــاور او، همواره 
زیاده خواهی ها باعث درگرفتن جنگ می شود. او 
موانـــا را نیـــز از قربانیان جنگ قلمـــداد کرد و به 
همین خاطر بر این باور اســـت کـــه موانا عمیقاً 
تبعات جنـــگ را درک کـــرده و بـــه همین خاطر 
کوشیده تا در مثنوی معنوی به صورت مستقیم و 
غیرمستقیم به بحث صلح بپردازد و برای تحقق 

صلح در جامعه استراتژی ارائه کند.
وی معتقد اســـت که موانا با شـــناخت از انســـان بارها به تضاد اشاره کرده اما در 
نهایت از وحدت سخن می گوید. جهان ما رابطه اضداد است اما اگر مسالمت آمیز 
کنـــار هم قرار بگیریم می توانیم به آرامش برســـیم. درکل بقای جهان به کثرت و 

قبول آن است.
اکبری زاده همچنین صلح در اندیشـــه موانا را »پروســـه اجتماعی« دانســـت و بر 
این باور است که که تنها از رهگذر گفت وگو است که می توانیم به تحقق آن جامه 

عمل بپوشانیم.

مهرداد روشن پروا

ë کام موانا، سرشار از کلمات مهرآمیز است
دکتـــر عدنان قـــارا اســـماعیل اوغلو، اســـتاد زبان 
فارســـی و مدیـــر گـــروه زبان هـــا و ادبیات شـــرقی 
دانشگاه قریق قلعه ترکیه، از دیگر سخنرانان این 
نشست بود و کوشید تا مباحثی پیرامون مفاهیم 

ِمهر و محبت در مثنوی معنوی ارائه کند.
به زعم او، کام موانا، سرشار از کلمات و عبارات  

و اصطاحـــات مهرآمیز و محبت گونه اســـت که 
از آن جمله می توان بـــه تکرار واژه هایی همچون 
رحـــم، انصـــاف، وفـــا، صفـــا، رحمت، شـــفقت، 
رقت، صلـــح، خضوع، همدلی، جوانمردی، داد، 
اشتیاق، آشتی و... در آثار او اشاره کرد. این واژگان دارای بار معنایی مثبت هستند 

و عشق با بیشترین بسامد در آثار او وااترین واژه برای میل به آفریدگار است.
اســـماعیل اوغلو معتقد اســـت که این کلمات در فرهنـــگ اصطاحات عرفانی از 
معانی درونی گسترده ای برخوردار هستند و محبت در تصوف، به معنای نهایت 
محبت و غلیان در اشـــتیاق به محبوب به کار می رود. موانا با بهره گیری از واژگان 
مهـــر و محبـــت، ارتباط بین خالـــق و مخلوق را بـــه بهترین شـــکل ممکن تصویر 

می کند.

ë دعوت موانا به همزیستی مسالمت آمیز
دکتر سرو رســـا رفیع زاده، پژوهشگر زبان و ادبیات 
فارســـی از افغانســـتان، در ســـخنرانی خـــود بـــر 
موضوع »همزیســـتی مســـالمت آمیز و ضرورت 
صلح در اندیشـــه مولوی« متمرکز شـــد. او صلح 
درونی را همان خودشناسی، خودسازی و ارتقای 
جنبه های کمال معنوی دانســـت و معتقد است 
کـــه انســـان های درگیر در جنـــگ، از صلح درونی 

بی بهره اند.
وی بـــا اســـتناد بـــا آرای موانـــا تأکیـــد کـــرد کـــه 
صلـــح در جهـــان بیرونی به دنبـــال صلح درونی 
 محقـــق می شـــود و بـــرای پایـــان دادن بـــه منازعـــات بیرونـــی باید بـــه منازعات 

درون پایان داد.
وی در پایـــان به تجربه زیســـته خود از جنگ و خشـــونت در افغانســـتان پرداخت 
و عنـــوان کـــرد که تاش بـــرای تحقق صلـــح در کشـــورش با وجـــود فعالیت های 
گروه های تکفیری و افشـــاندن تخم خشـــم و خشـــونت، در تضاد اســـت و دعوت 
 بـــه صلـــح موانا بیـــش از هـــر جایی برای مـــردم کشـــورش شـــنیدنی و ملموس

 است.

ë رمِز برتر در سخن موانا
 دکتر اســـداه شـــعور، پژوهشـــگر زبان و ادبیات 
فارســـی از افغانســـتان، به موضوع »رمِز برتر در 
ســـخن موانـــا« پرداخـــت. او »رمـــز« را ســـخن 
پیچیده ای دانســـت که ادبیات منظوم فارســـی از 
آن سرشـــار اســـت. به باور او، همه کلمات عارف 
نیز از خصیصه رمزآلودی برخوردار است و کام 
موانا نیز از آنجا که غزلیاتش را در حالت سماع 

و شفاهی می گوید از این قاعده مستثنی نیست.
او همچنیـــن تأکیـــد کرد که رمـــز در کام خداوند 
هم موجود اســـت و تنها عرفـــای بزرگی همچون 
موانا به این تقرب و توانایی برای رمزگذاری رسیده اند. اسداه شعور، شطحیات 
را گونه ای دیگر از این رمزگذاری ها دانســـت که به وجهی پارادوکســـیکال از ســـوی 
عارفی که در حالتی غیرطبیعی قرار دارد، بیان می شود و ممکن است با هنجارها 

در تعارض و حتی گاهی کفرآمیز باشد.
ë تساهل و مدارا در اندیشه موانا

 دکتر اشـــرف بروجردی، رئیـــس کتابخانه ملی در 
اختتامیـــه این همایش عنوان کرد که در روزگاری 
که جنگ و خشـــونت، انســـان را در برابر هم قرار 
داده اســـت، شایســـته اســـت کـــه گفتار بـــزرگان 
فرهنگ و تمـــدن را در خصوص صلح و آشـــتی 
بازخوانی کنیم و در این میان، جایگاه ارزشمندی 
را بـــرای موانـــا، به عنـــوان یکـــی از اثرگذارترین 

سفیران صلح قائل شد.
بروجـــردی صلـــح و آشـــتی را یکـــی از مضامین 
محـــوری در اندیشـــه و عاطفـــه موانا دانســـت و 
معتقد اســـت کـــه در جهان بینـــی عرفانی او، رســـیدن به باطـــن مفاهیمی مانند 
»وحـــدِت عرفانـــی« یا »فنـــاء فی  اه و بقـــاء باه« با کنـــار گذاشـــتن اختاف ها و 

تفاوت ها و ستیزه ها و تمایزهای ظاهری بارها به تأکید گذاشته شده است.
او معتقد اســـت کـــه ارج نهادن به حقوق انســـانی با روحیه تســـامح و تســـاهل و 
ســـخاوت و بخشندگی پیوند دارد و تنها فرد یا جامعه ای که کین ورزی را برای خدا 
و راحـــت جان خود رها کند، با دیگران از در صلح در خواهد آمد و جنگ و نزاع از 

روان و فکر او دور خواهد شد.



ریشه های روانی 
 خشونت ورزی 

در فضای مجازی
فضــای  تأثیرگــذاری  روزهــا  ایــن 
مجــازی بــر نــگاه و روان انســان ها 
و جامعــه کمتــر از اتفاقــات دنیای 
واقعی نیســت. متأسفانه هر بار به 
دلیلــی شــاهد موجــی از ایــن گونه 
رفتارهــای مخــرب و خشــونت بار 
در فضــای مجــازی هســتیم و این 
موضــوع تــا مدتی ذهن بخشــی از 
جامعــه و مدیــران را درگیــر خــود 
کــرده و ســؤال هایی را در ذهن آنها 
ایجــاد می کند. ســؤااتی از این قبیل که علــت رفتارهای 
خشــونت بار در فضای مجازی چیســت و از همه مهمتر 
اینکه چطور می توان از وقوع این اقدامات پیشگیری کرد؟

 واقعیــت این اســت که بســیاری از افرادی کــه در فضای 
مجــازی دســت بــه اقدامــات خشــونت بار می زننــد، نه 
تنهــا از ســامت روان نســبی برخوردارند، بلکــه افرادی 
معقــول و منطقی در جامعه هســتند، امــا خصوصیات 
این فضا به گونه ای است که واکنشی دیگرگونه را در افراد 
برمی انگیزانــد. یکی از خصوصیات مهم  فضای مجازی 
کــه باعــث پســرفت رفتــاری در افــراد می شــود، حــذف 
سرنخ های غیرکامی  از این فضا است؛ سرنخ های کامی  
به معنــای لحن صدا و شــیوه بیان کلمــات، حالت های 

چهره ای و وضعیت بدن و دست ها است.
فضــای مجازی، محدودیت هایــی دارد که اغلب در نظر 
گرفته نمی شــود و به طور اشتباه به عنوان رابطه ای کامل 
و قابل جایگزین با رابطه واقعی فرض می شود. این خطا 
بــه قیمــت آن تمام می شــود که تعبیر و تفســیر داده ها، 
بــا خطای زیادی همــراه شــود و بنابراین، دیــد دو طرف 
گفت و گو از ماجرا، فاصله زیادی داشته باشد و همین امر 
باعث جرقه زدن آتش خشــونت می شــود که نمونه های 
آن را در بحث هــای گروهــی در شــبکه های اجتماعــی 

مجازی بسیار دیده ایم.
شــاید این تجربه را داشته باشید که گروهی که در فضای 
مجازی به بحثی پرتنش و توأم با خشــونت و پرخاش با 
هم پرداخته اند، وقتی حضــوری باهم ماقات کرده اند، 
حتی اگر بر سر موضوع مورد اختاف هم صحبت نکنند، 
گویــی اختاف نظرهــا را آن چنــان پراهمیت نمی بینند 
و حس می کنند تحمل یکدیگر برای شــان آســان تر شده 
است. ســرنخ های غیرکامی مانند لحن صدا، تغییرات 
در چهــره، حرکــت دســت ها، زبــان بــدن، همــه و همــه 
کمک می کند که برداشت فرد از کامی  که بیان می کند، 
با این ســرنخ ها ادغام شــود؛ ســرنخ هایی که حاوی پیام 
دوســتی و آشــتی جویی اســت و حتــی اگر محتــوای کام 
دالت بر اختاف نظر و دیدگاه داشته باشد، ادغام آن با 
سرنخ های غیرکامی  آشتی جویانه و مسالمت آمیز، آن را 
تلطیف و تعدیل می کند و در طرف مقابل، حس خشم 
و کینــه را برنمی انگیزد. برعکس این حالت در ارتباطات 
فضــای مجــازی رخ می دهــد، یعنــی جایــی کــه خبــری 
از داده هــای غیرکامــی  ماننــد لحــن صــدا و حالت های 
چهــره ای و زبان بدن نیســت و فرد مقابل فقط و فقط با 
متــن و کلمــات بی صدا مواجهــه دارد، در این فضا ذهن 
خواننــده، برداشــت خــود را از متــن دارد و بــا تخیــات و 
حــدس و گمان هــای خود مطلــب را تحلیــل می کند که 
ممکن است با دیدگاه اصلی گوینده تفاوت زیادی داشته 
باشــد. این امر باعث تشدید اختافات و واگرایی بیشتر و 
بیشــتر خواهد شــد و تنش و هیجانات منفی را در فضای 

گفت و گو دامن می زند.
ë پر شدن حس خشم، زمینه ساز پرخاشگری

همه ما بیش و کم از وجود حس خشم در جامعه آگاهی 
داریم. محرومیت به معنی وجود مانعی برای رســیدن 
به خواســته ها یک عامل اصلی  احســاس خشــم است، 
بی ثباتی اقتصادی، تهدیدات خارجی، اغتشاشات و خطر 
تروریســم و خاصه ناامنی اجتماعــیـ  اقتصادی در کنار 
حس تبعیض و نابرابری، باعث احســاس محرومیت و 
ناامیدی نسبت به آینده و تقویت حس خشم شده است. 
در حالی که خشم یک حس طبیعی برای همه انسان ها 
است، وقتی راه سالم و سازنده ابراز آن در دسترس افراد 
نباشــد، تبدیل به خشــونت و پرخاشگری می شــود. ابراز 
نامناسب خشم درونی تجربه شده می تواند به آبرو و روان 
افراد جامعه آســیب بزند.در چنین شــرایطی، مشــاهده 
 نمودهای خشــم و پرخاش در فضای مجازی هم دور از 
انتظــار نیســت.  مــواردی کــه ایــن روزهــا از خشــونت و 
پرخاشــگری در فضای مجازی می بینیم، شــکل هایی از 
ابراز خشــم اســت که راه ابراز ســالم خود را نیافته و آن را 
بــه شــکل نامتناســب متوجه افــرادی می کند کــه در این 
فضا بیشــتر مورد توجه هســتند و حساســیت و نگاه های 
بیشــتری را به ســمت خود جلب می کننــد. هنرمندان و 
بویــژه بازیگران و مجریان تلویزیونی، ورزشــکاران و حتی 
دولتمردان همه و همه از هدف های محتمل برای چنین 
ابراز خشونت هایی هستند. بویژه آنها که به دلیل داشتن 
ثروت یا موقعیت برتر اجتماعی، باعث برانگیخته شدن 
حس تبعیض در دیگر افراد جامعه می شوند، یا افرادی 
که مســئولیتی در جامعه دارند و همه مسئول وضعیت 
ناامن اجتماعی تلقی می شوند، از تیررس خشونت های 

افراد در امان نخواهند ماند.
ë حضور بدون محدودیت

یکــی از خصوصیــات فضــای مجــازی آن اســت کــه بــه 
علــت دسترســی آســان و کــم هزینــه افــراد بــه فضــای 
ارتبــاط جمعــی، همــه افــراد امــکان رســاندن صــدای 
خــود را بــه دیگران در ســطح جامعه پیــدا می کنند. این 
امــِر مطلــوب که به معنــای تســاوی و برابری حــق افراد 
قلمــداد می شــود، از جهاتــی باعــث بــروز مشــکاتی در 
این فضا می شــود. در مــواردی محتوای بی کیفیت، فاقد 
مبنای علمی  مشخص و گاه کینه توزانه و تخریب کننده، 
و  دقیــق  نــگاه  و  حضــور  آنکــه  بــدون  می کنــد،  تولیــد 
علمــی  و نقادانــه ای را شــنونده حرف هــای خــود حــس 
کننــد. در ایــن صــورت، بــاز احتمال اقــدام بــه رفتارهای 
 مخــرب بیشــتر خواهــد شــد و آســیب های ایــن فضــا را 

بیشتر می کند.

یادداشت

دکتــر »علیرضــا شــریف یــزدی« روانشــناس 
اجتماعــی در گفت و گــو با »ایران« نســبت به 
ایــن ناهنجاری هــا در فضــای مجــازی اظهار 
نگرانــی می کنــد و می گویــد: این فحاشــی ها 
درصورت تداوم انســجام و نشــاط اجتماعی 

در کشور را تهدید می کند.
 این درحالی اســت که »حمید ضیایی پرور« 
برنامه ریــزی  و  مطالعــات  دفتــر  مدیــرکل 
رســانه ها در وزارت فرهنگ و ارشــاد اسامی 
افزایــش  هرچنــد  او  دارد.  دیگــری  نظــر 
خشــونت و فحاشــی در فضای مجــازی را رد 
نمی کند اما تأکید می کند که این اتفاق بیشتر 
ناشی از افزایش خشونت های فضای واقعی 
اســت. به همین علت، کسانی که می خواهند 
خشــونت های فضای مجازی را پررنگ کنند 

تنها به دنبال فیلترینگ هستند!

ë نبود سواد رسانه ای در کشور
مســائل  تأثیــر  دارد  اعتقــاد  یــزدی  شــریف 
اقتصــادی در فحاشــی های فضــای مجــازی 
و  اســت  دیگــر  دایــل  از  پررنگ تــر  بســیار 
می گویــد: »مــردم ایــن روزها عاوه بر فشــار 
دچــار  هــم  اقتصــادی  نظــر  از  اجتماعــی 
مشکات زیادی هستند و همه این مشکات 
اســترس و فشــار روانی زیادی را بــه آنها وارد 
می کنــد. بــه همیــن علــت، ایــن روزهــا همه 
به دنبــال مکانی بــرای تخلیه خشــونت خود 

می گردند.«
ایــن روانشــناس اجتماعی، انگشــت اتهام را 
به سمت فضای مجازی نمی گیرد. او معتقد 
است نبود سواد رسانه ای باعث این وضعیت 
شده است. شرایطی که اگر بدرستی مدیریت 
نشــود در آینده وخیم تر خواهد شــد. شــریف 
یزدی می گوید: متأسفانه مردم ما هنوز شیوه 
اســتفاده و بهره برداری فضای سایبری را یاد 
نگرفته انــد و همیــن موضوع باعث می شــود 
هرچنــد وقت یک بار شــاهد فحاشــی تعداد 
زیــادی کاربر علیه یک ســلبریتی باشــیم. به 
همیــن علت اگر شــروع به آموزش اســتفاده 
رســانه های  و  مجــازی  فضــای  از  درســت 
 نوپدید کنیم بخش عظیمی از مشکات مان 

حل می شود.

ë  تفریــح مناســب برای هــر طبقــه اجتماعی
نداریم

ارزان و جــذاب بــودن فضــای مجــازی یکــی 
دیگــر از دایلــی اســت که ایــن کارشــناس از 
آن به عنــوان دایل فحاشــی یا خشــونت نام 
تفریحــات  نبــود  اســت  معتقــد  او  می بــرد. 
مناسب برای هر طبقه اجتماعی در جامعه و 
راحتی دسترسی به فضای مجازی باعث این 
اتفاق شــده است. این روانشــناس اجتماعی 
می گویــد: در جامعه امروزی جوانان ما حتی 
براحتــی نمی توانند پارک بروند چون محیط 

ترامــپ ایــران را در زمینــه دارو تحریم کرد، 
همیــن افراد بودند که نســبت بــه دروغ های 
رئیس جمهوری امریکا واکنش نشان دادند.

ë نمایش زندگی اکچری ها در فضای مجازی
شــاخ ها و اکچری های فضای مجازی هم از 
فحاشی ها در امان نیســتند. تنها کافی است 
تا سری به صفحات آنها بویژه در اینستاگرام 
زد تا متوجه شــد چقدر در معرض خشونت 
و فحاشــی هســتند. البتــه، برخــی معتقدند 
آنهــا گاهــی از عمــد بــرای گرفتــن ایــک و 
کامنت کاربران فضای مجازی را خشــمگین 
می کنند. این روانشناس اجتماعی می گوید: 
»آتــش زدن پــول توســط شــاخ های مجازی 
نتیجــه ای  خانــه،  گاز  کــردن  روشــن  بــرای 

جــز خشــم طبقــه متوســط و پاییــن نــدارد. 
پــس از پخــش شــدن تصاویــر این افــراد در 
ماشــین های میلیــاردی و دور دور کــردن در 
خیابــان، مــردم از خــود می پرســند چرا یک 
عــده بایــد اینطــور زندگــی کنند و بــه همین 
دادن  جــوان  او  می کننــد.  فحاشــی  علــت 
از  ناشــی  را  اکچری هــا در فضــای مجــازی 
نپذیرفتــن ســبک زندگــی آنهــا در جامعــه 
می دانــد و می گویــد: ما نتوانســتیم تفریحی 
برای این قشــر فراهم کنیم بــه همین علت 
آنها ســعی می کنند اوقــات فراغت خود را با 
به رخ کشیدن زندگی شان به مردم بگذرانند 
یا ســرمایه کشــور را بــرای تفریح بــه خارج از 

کشور ببرند.

دکتر مریم رسولیان
 رئیس انجمن 
روانپزشکان                                        

آن ســالم نیســت. گاهی مشــاهده می شود در 
برخی از پارک ها حتی مواد مخدر و مشروبات 

الکلی جا به جا می شود.

ë تنها نوع پرخاش جابه جا شده است
متخصصان تفاوت ویژه ای نسبت به پرخاش 
در فضای واقعی و مجازی قائل نیســتند. آنها 
معتقدنــد، مطالبه مدنــی و اعتراض کارگران 
هفــت تپــه و برخــی از فحاشــی ها در فضــای 
مجــازی به دلیل شــکاف طبقاتــی و اقتصادی 
اســت. برخــی در فضــای مجــازی بــد دهنــی 
می کننــد و برخــی هــم در فضــای واقعــی بــا 
زبان دیگر. شریف یزدی هم به جابه جا شدن 
پرخــاش در جامعــه تأکیــد می کنــد و ادامــه 
می دهــد: تنهــا در جامعه ما نــوع پرخاش جا 
به جا شــده اســت کــه علت اصلــی آن هم به 
مشــکات اقتصــادی، عــدم امنیت شــغلی و 
نگرانــی از آینــده برمی گردد. ایــن اعتراض ها 
هــر بــار به صورت مــوج خاصی خود را نشــان 
می دهــد و همــه آنهــا نشــان دهنــده نوعــی 

اختال و بیماری در جامعه است.

ë  تحریــک مــردم به فحاشــی توســط برخی از
رسانه ها

این روانشــناس اجتماعی معتقد اســت صدا 
و ســیما گاهــی مــردم را تحریــک به فحاشــی 
علیــه ســلبریتی ها می کنــد و می گوید: رســانه 
ملی اخباری در مورد دوتابعیتی بودن برخی 
از بازیگــران منتشــر کرد و باعــث هجمه علیه 
آنهــا شــد. بعــد از ایــن ماجــرا برخــی از ایــن 
ســلبریتی ها دو تابعیتــی بــودن را رد کردنــد 
و برخــی هــم گفتنــد مگــر کار خــاف قانــون 
انجام داده اند که رســانه ملی آنها را زیر سؤال 
می برد؟ خب در اینجا مســلم اســت که افراد 
گله منــد از وضعیــت اقتصــادی بــه آنهــا در 

فضای مجازی حمله می کنند.
او درآمــد و زندگــی ســلبریتی ها در فحاشــی 
را عامــل فحاشــی بــه آنهــا می دانــد و تأکیــد 
می کنــد: ایــن قشــر از نظــر عــوام یــک زندگی 
اکچری دارند و همین باعث حساســیت های 
طبقــات متوســط و پاییــن جامعــه می شــود. 
برخــی از مــردم حتی ســلبریتی ها را از جنس 
خــود نمی داننــد و می گوینــد آنهــا تافتــه جدا 
بافته هستند. مثًا دستمزدهای باا می گیرند 

و برخی هم دو تابعیتی هستند.
با اینکه فحاشــی به سلبریتی ها همچنان یکی 
از داغ تریــن حواشــی در فضای مجازی اســت 
اما شــریف یزدی اعتقاد دارد آنها سرمایه هر 
جامعــه ای هســتند. به طــور مثــال، زمانی که 

 به گفتــه معــاون تولیــد محتــوای مرکز  ملــی فضای مجــازی،  ایرانی هــا روزانه 
7 ســاعت از زندگــی خود را در فضــای مجــازی می گذرانند؛مکانی کــه هرچند 
قابلیــت دسترســی آزاد بــه اطاعات، ســرگرمی و انتشــار مطالــب آموزنده را 
فراهــم کــرده اما در عین حــال زمینه را برای ســوء اســتفاده برخــی فراهم کرده 
اســت. تاجایی که به هــر بهانه ای به خود اجــازه می دهند به دیگران فحاشــی و 
توهین کنند یا دســت به انتقام و تســویه حســاب شــخصی بزنند. ایــن کاربران 
یک روز بــه هنرمندانی حمله می کنند که فرزندشــان را در کشــور دیگری به دنیا 
آوردنــد و روز دیگــر هــم به صفحــات مجــازی منتقدان یــک ســلبریتی اهانت 
می کنند. این فضــا چنان غیر قابــل کنترل و نگران کننده اســت که هیچکس از 
کامنت های آنها در امان نیســت. جالب اینجاســت که این روزها فحاشــی به 
شــغل درآمدزایی بــرای برخی در فضای مجازی تبدیل شــده اســت. مثال بارز 
این اتفاق هم مرد نه چندان جوان، سبزه رو و طاسی است که برای هر 59 ثانیه 
در اینســتاگرام چندین میلیون پول می گیرد. کارشناســان هــم از هر طرف که به 
فحاشــی و خشــونت کامی در فضای مجازی نــگاه می کنند، پای فقر و شــکاف 
طبقاتی در میان اســت. چه آنجا که کاربران به جان شاخ های اینستا می افتند. 
چــه آن زمان که فحاش ها پاپیچ هنرمندان و ســلبریتی ها می شــوند. آنها حتی 
معتقدنــد که پخش خبــر دوتابعیتی بودن برخی از ســلبریتی ها در رســانه ملی 

بود که باعث بددهنی کاربران به آنها شد.

یاسمن صادق شیرازی
خبرنگار

ادامه در صفحه 12

   شریف یزدی درآمد و زندگی سلبریتی ها در فحاشی را عامل فحاشی به آنها 
می داند و تأکید می کند: این قشر از نظر عوام یک زندگی اکچری دارند و همین 

باعث حساسیت های طبقات متوسط و پایین جامعه می شود

   ضیایی پرور: به علت اینکه هویت افراد در این فضا مشخص نیست و افراد 
بندرت همدیگر را می شناسند. برخی بدون اینکه شناخته شوند شروع به 

فحاشی می کنند. به طور مثال، ممکن است حتی یک استاد دانشگاه هم با 
پنهان کردن هویت خود به دیگران بددهنی کند. درصورتیکه در دنیای واقعی 

فرد مؤدب تری باشد

   صفوی فر: مطالعات نشان می دهد که رفتار اکثر انسان ها در فضای مجازی با 
رفتار معمول آنها در فضای اجتماعی یا واقعی  تفاوت دارد
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پرونده فحاشی در فضای مجازی

»ایران« در گفت وگو  با جامعه شناسان و استادان رسانه 
بداخاقی ها و فحاشی در فضای مجازی را بررسی می کند

 فحاشی در شبکه های مجازی هماهانت ایک ندارد
 دست از سرمان بر نمی دارد

یک جبهه هوای فحاشانه!

 کدام سلبریتی ها  

 بیشتر در فضای مجازی 

فحش می خورند؟

گفت و گو با اکبر نصراللهی استاد ارتباطات

 زنان، قربانی اصلی 

خشونت های کامی آناین



ë  کاربرها به تقلید از یکدیگر فحاشی
می کنند

ــــی در فضای مجازی البته  فحاش
ــــت و از زمان  ــرای جدیدی نیس ــ ماج
تأسیس اینترنت و راه اندازی فضای 
مجازی در کشور وجود داشته است. 
ــــی در  ــــی می گویند فحاش ــه برخ ــ البت
ــازی از زمانیکه ایرانی ها  ــ فضای مج
ــــی« بازیکن  ــه »لیونل مس ــ به صفح
ــر  ــ ــه س ــ ــد ب ــ ــه کردن ــ ــــی حمل آرژانتین
ــــت. همان زمانیکه  زبان ها افتاده اس
در  ــــی  مس  ،2014 ــــی  جهان ــام  ــ ج در 
ــــن را  ــروزی آرژانتی ــ ــه 90 گل پی ــ دقیق
ــیعی  ــ ــــم وس ــرد و حج ــ وارد دروازه ک
ــای ایرانی ها  ــ ــا و هتاکی ه ــ از فحش ه
ــداد  ــ ــــم تع ــد از آن ه ــ ــد و بع ــ را خری

ــونت، دزدی، ثروت و  ــ فحاشی، خش
ــای واقعی وجود  ــ ــکاری در فض ــ بزه
ندارد اما در فضای مجازی پر است.
ــای مجازی را   ــ ــــی در فض او فحاش
ناشی از تئوری ارتباطی »انبوه خلق« 
ــه علت اینکه  ــ ــد و می گوید: ب ــ می دان
ــــخص  ــــت افراد در این فضا مش هوی
ــــدرت همدیگر را  ــراد بن ــ ــــت و اف نیس
ــه  ــ ــــدون اینک ــــی ب ــند. برخ ــ می شناس
ــروع به فحاشی  ــ ــوند ش ــ ــناخته ش ــ ش
می کنند. به طور مثال، ممکن است 
ــگاه هم با  ــ ــتاد دانش ــ ــــک اس ــــی ی حت
ــــردن هویت خود به دیگران  پنهان ک
بددهنی کند. درصورتیکه در دنیای 

واقعی فرد مؤدب تری باشد.
ــناس ارتباطات معتقد  ــ این کارش
ــــی در فضای مجازی  ــــت، فحاش اس
ــگاه ها است.  ــ ــابه ورزش ــ ــــت مش درس
ــا رفتن به  ــ ــــی ب ــه برخ ــ ــور ک ــ همان ط

ــوند  ــ می ش زده  ــان  ــ هیج ــگاه  ــ ورزش
ــــی  ــروع به فحاش ــ ــه ش ــ ــد بقی ــ و مانن
ــازی هم به  ــ ــد در فضای مج ــ می کنن

همین صورت است.
و  ــات  ــ مطالع ــر  ــ دفت ــرکل  ــ مدی
وزارت  در  ــانه ها  ــ رس ــــزی  برنامه ری
ــاره  ــ ــــامی درب ــاد اس ــ ــــگ و ارش فرهن
ــر موجی مردم  ــ ــرا بعد از ه ــ اینکه چ
ــــی علیه سلبریتی ها  شروع به فحاش
ــد: زمانیکه مردم  ــ ــد، می گوی ــ می کنن
ــلبریتی ها می روند  ــ ــات س ــ ــه صفح ــ ب
ــــی  برخ ــه  ــ ک ــد  ــ می کنن ــاهده  ــ مش و 
ــــی می کنند به  ــــبت به آنها فحاش نس
ــه پرخاش  ــ ــروع ب ــ طور ناخودآگاه ش
ــــت تأثیر  ــــی تح ــه نوع ــ ــد و ب ــ می کنن

جمعیت قرار می گیرند.
ضیایی پرور رویکرد سلبی نسبت 
به فضای مجازی را مهم ترین علت 
ــور  ــ ــانه ای در کش ــ ــواد رس ــ ــــش س کاه

ــال ها  ــ می داند و می گوید: ما چون س
ــــبت  ــه( نس ــ ــــک دو ده ــــت )نزدی اس
ــلبی  ــ ــازی رویکرد س ــ ــای مج ــ به فض
ــواد  ــ ــــمت افزایش س ــتیم به س ــ داش
ــران نرفتیم  ــ ــردم و کارب ــ ــانه ای م ــ رس
ــــوزش ندادیم که  ــا آم ــ ــه جوان ه ــ و ب

بدرستی از این فضا استفاده کنند.
ــده  ــ عقی ــه  ــ ب ــد:  ــ می کن ــد  ــ تأکی او 
ــونت ها و  ــ ــــم خش ــداد جرای ــ ــــن تع م
ــــی ها در فضای مجازی بیشتر  فحاش
ــــت و خشونتی  از فضای واقعی نیس
ــود دارد به  ــ ــر در این فضا وج ــ هم اگ
ــتفاده درست  ــ علت نبود آموزش اس
ــــت  ــؤال من این اس ــ ــــت. س از آن اس
ــد براحتی در  ــ ــردم می توانن ــ که آیا م
ــران راه بروند و  ــ ــــی از مناطق ته برخ
ــا در این  ــ ــــت کنند؟ آی ــــاس امنی احس

مدت به آنها فحاشی نمی شود؟
ــد:  ــ می ده ــه  ــ ادام ــرور  ــ پ ــــی  ضیای

ــتری را در فضای مجازی  ــ وقت بیش
ــز به  ــ ــرور نی ــ ــــی پ ــد. ضیای ــ می گذرانن
همین نکته اشاره می کند و می گوید: 
به دلیل اینکه در واقعیت و رسانه ها 
ــردم وجود  ــ ــه انرژی م ــ ــکان تخلی ــ ام
ــــاس  ــدارد، در فضای مجازی احس ــ ن

راحتی بیشتری  می کنند.
ــان در فضای  ــ او فعال تر بودن زن
ــردان را هم  ــ ــه م ــ ــــبت ب ــازی نس ــ مج
ــای  ــ فض ــای  ــ محدودیت ه از  ــــی  ناش
ــه می دهد:  ــ ــد و ادام ــ ــــی می دان واقع
ــــب  اغل ــد  ــ می کنن ــــاش  ت ــان  ــ زن
ــود را با فعالیت  ــ محدودیت های خ
ــران کنند و به  ــ در فضای مجازی جب
ــــبت به  همین علت در این فضا نس

مردان فعال تر هستند.
ë  فضـــای در  خشـــونت  از  آمـــاری 

مجازی نداریم
ــاری  ــ آم ــــچ  هی ــر  ــ حاض ــال  ــ ح در 

ــــت که مردم از احساس  ــلم اس ــ مس
ــــی  واقع ــای  ــ ــــی در فض کاف ــــت  امنی
ــــی  ــــن درحال ــتند. ای ــ ــوردار نیس ــ برخ
ــــت که اغلب کسانی که در فضای  اس
ــد طبقات  ــ ــازی فعالیت می کنن ــ مج
ــتند و  ــ ــــط به باای جامعه هس متوس
ــود تا ما  ــ همین موضوع باعث می ش
ــزه و امن تری  ــ ــازی پاکی ــ ــای مج ــ فض
ــته  ــ ــای واقعی داش ــ ــه فض ــ ــــبت ب نس

باشیم.
ë  تخلیـــه انـــرژی مـــردم در فضـــای

مجازی
ــا  ــ فض ــــن  ای ــه  ــ اینک ــود  ــ وج ــا  ــ ب
ــــودش  خ ــــاص  خ ــای  ــ محدودیت ه
ــــد  ــان معتقدن ــ ــا کارشناس ــ را دارد ام
آزادی در آن بیشتر از فضای واقعی 
است. به همین علت هم آنهایی که 
بیشتر احساس محدودیت می کنند 

ــد. البته، در این  ــ ــتر ش ــ فحاش ها بیش
ــلبریتی هایی را هم  ــ میان می توان س
پیدا کرد که از فحش و ناسزا شنیدن 

استقبال می کنند. 
ــــی از  ــــی یک ــه بتازگ ــ ــوری ک ــ ــه ط ــ ب
ــا یکی از  ــ ــلبریتی ها در گفت و گو ب ــ س
ــر هنوز هم  ــ ــا گفت: »اگ ــ خبرگزاری ه
ــتاگرام به من  ــ برخی در صفحه اینس
ــــحالم.  ــد من خوش ــ ــــش می دهن فح
ــه  ــ ــــن توج ــه م ــ ب ــم  ــ ــوز ه ــ ــون هن ــ چ
ــــل بی اعتنا از کنارم  می کنند و حداق

نمی گذرند.«
مدیرکل  پـــرور«  ضیایی  »حمیـــد 
ــزی  ــ برنامه ری و  ــات  ــ مطالع ــر  ــ دفت
ــانه ها در وزارت فرهنگ و ارشاد  ــ رس
ــــامی نیز تأکید می کند که فضای  اس
مجازی آیینه ای از فضای واقعی در 
ــوان گفت که  ــ ــــت و نمی ت جامعه اس

در  ــــی  فحاش و  ــونت  ــ خش ــزان  ــ می از 
ــــترس نیست  فضای مجازی در دس
و هیچ تحقیق جامعی در این زمینه 
ــــی پرور  ــــت. ضیای ــده اس ــ ــام نش ــ انج
ــد: »زمانیکه تعداد  ــ هم تأکید می کن
گوشی های هوشمند کشور بر اساس 
حدس و گمان است چطور می توان 
ــاری در مورد  ــ ــه آم ــ ــــت ک ــــع داش توق
ــونت های فضای مجازی وجود  ــ خش

داشته باشد؟
و  ــات  ــ مطالع ــر  ــ دفت ــرکل  ــ مدی
وزارت  در  ــانه ها  ــ رس ــــزی  برنامه ری
ــــامی، زندگی  ــاد اس ــ ــــگ و ارش فرهن
را  ــازی  ــ مج ــای  ــ فض در  ــا  ــ اکچری ه
ــردن در  ــ ک ــان دور دور  ــ ــاب هم ــ بازت
ــد و می گوید: دور  ــ ــا می دان ــ خیابان ه
دور کردن سال ها است که در فضای 
واقعی وجود داشته و در حال حاضر 

اهانت
در فضای مجازی

ایک ندارد

گفت و گوی »ایران« 
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»آزاده نامـــداری«، مجـــری صدا و 
ســـیما یکـــی از افرادی اســـت که پس 
از  انتشـــار خبـــر ازدواج مجـــددش  از 
کاربـــران فضـــای مجـــازی در  ســـوی 
اینســـتاگرام بـــه او فحاشـــی گســـترده 
شـــد. البته فحاشـــی به این مجری به 
همیـــن جا ختـــم نمی شـــود و پس از 
انتشـــار عکس هـــای خصوصی اش در 
ســـوئیس بود که موج بی ســـابقه ای از 
فحاشـــی ها علیه او در فضای مجازی 

شکل گرفت. 
فحاشـــی ایرانی هـــا بـــه »دیمیتری 
پایـــت«،  ســـتاره تیـــم  ملـــی فوتبـــال 
فرانسه هم آنقدر بی سابقه و گسترده 
بود کـــه حتی بازتاب جهانی داشـــت. 
فحاشـــی بـــه ایـــن بازیکن بـــه خطای 
رونالـــدو  روی  فوتبـــال  زمیـــن  در  او 
اتفـــاق  ایـــن  از  پـــس  و  برمی گـــردد 
»لکســـپرس«   فرانســـوی  هفته نامـــه 
گزارشـــی با عنوان »ایرانی ها به پایت 
به دلیـــل مصدومیت رونالـــدو توهین 

جملـــه  از  هـــم  بهداشـــت  وزیـــر 
شـــخصیت های سیاســـی ای است که 
چند وقت یـــک بار در فضای مجازی 
خبرســـاز می شـــود. یکی از مهم ترین 
این حاشـــیه ها زمانـــی بود کـــه او در 
پاســـخ به یک مـــرد روســـتایی گفت 
خـــودت فیزیوتراپـــی کـــن و خـــودت 
بمـــال. اتفاقـــی کـــه اگرچـــه باعـــث 
خنـــده حضار شـــد امـــا واکنـــش تند 
 کاربـــران فضای مجـــازی را به دنبال 

داشت.
داور هـــا هـــم از حمات گســـترده 
کاربـــران فضـــای مجـــازی در امـــان 
نیســـتند. به طـــوری کـــه ایرانی ها به 
صربســـتانی  داور  مازیـــچ؛  میلـــوراد 
بـــازی ایـــران و آرژانتیـــن بـــه خاطـــر 
نگرفتـــن پنالتی این بـــازی به صفحه 
شـــخصی او حمله کردنـــد. بنجامین 
ویلیامـــز داور اســـترالیایی یکی دیگر 
فضـــای  کاربـــران  داغ  ســـوژه های  از 
مجـــازی بـــرای فحاشـــی بـــود. او در 

تیم هـــای  دیـــدار  اول  نیمـــه  اواخـــر 
ملی ایـــران و عـــراق )جام ملت های 
آســـیا 2015( بـــا تصمیـــم جنجالـــی 
خـــود مهرداد پـــوادی را با کارت زرد 
 دوم جریمـــه و او را از زمیـــن بـــازی 

اخراج کرد.
»مهناز افشـــار«، بازیگر سینما هم 
یکـــی دیگر از ســـلبریتی هایی اســـت 
کـــه هر بار در فضای مجازی حاشـــیه 
ســـاز می شـــود. او پـــس از ازدواجش 
با یاســـین رامیـــن و دادگاهی شـــدن 
شـــیر  واردات  علـــت  بـــه  شـــوهرش 
خشـــک های فاســـد از ســـوی کاربران 
فضای مجازی مورد انتقاد و فحاشی 
قرار گرفت. ایـــن بازیگر به تازگی هم 
به علـــت انتشـــار ویدئویـــی راجع به 
آمپول برای جلوگیری از سوءمصرف 
مـــواد مخدر دوباره از طـــرف کاربران 
فضای مجازی مورد حمله و فحاشی 

قرار گرفت.
»عمـــر عبدالرحمن« ســـتاره تیم 

ــلبریتی ها در فضای  ــ ــــی به س ــای اخیر اهانت و  فحاش ــ در ماه ه
ــــت. فرقی نمی کند بازیگر باشند  ــده اس ــ ــیار داغ ش ــ مجازی بس
ــار یک ویدئو یا تصویر می تواند آنها را به  ــ ــــت. انتش یا فوتبالیس
ــــل کند. توئیتر،  ــران فضای مجازی تبدی ــ ــــگی  کارب هدف همیش
ــه ای که  ــ ــدارد. به هر صفح ــ ــــی ن ــــوک فرق ــتاگرام و فیس ب ــ اینس
ــوند.  تنها کافیست بازیکن محبوب شان  ــ بتوانند حمله ور می ش
ــان 6 گل بخورد  ــ ــود یا  تیم محبوب ش ــ ــازی فوتبال اخراج ش ــ از ب
ــــن بهانه ها برای  ــنوند. همی ــ یا حرف هایی که انتظار ندارند بش
ــته جمعی کاربران فضای مجازی به سلبریتی ها  ــ ــــی دس فحاش
ــته جمعی  ــ ــریع و دس ــ ــد. حماتی که آنچنان س ــ ــــت می کن کفای
اتفاق می افتد که همه را شوکه می کند. اما در این میان برخی از 
سلبریتی ها بیشتر از دیگران در تیررس این حمات قرار دارند. 
ــــکوت می کنند و  ــــخ به این فحاشی ها س ــان در پاس ــ برخی هایش
تنها کامنت های خود را می بندند و برخی هم ترجیح می دهند 

با همان ادبیات تند و زننده جواب فحاش ها را بدهند.

کردنـــد«، چـــاپ کرد. ایـــن رفتار حتی 
بازخـــورد  اســـپانیایی  رســـانه های  در 
داشـــت و نشـــریه معتبر آس نوشـــت 
کـــه ایرانی ها به پـــدر پایت هم توهین 

کرده اند.
دقیقه ای  چنـــد  ویدئویـــی  انتشـــار 
از درگیـــری لفظـــی »محمـــد باســـط 

شـــورای  مجلس  نماینده  درازهـــی«، 
اســـامی بـــا کارمنـــد گمرک هـــم در 
هفته هـــای گذشـــته در فضای مجازی 
جنجـــال به پا کرد. پس از انتشـــار این 
ویدئو بود که کاربران زیادی نسبت به 

او انتقاد و فحاشی کردند.
»سید حسن قاضی زاده  هاشمی«، 

شاخ ها و اکچری های فضای مجازی هم 
از فحاشی ها در امان نیستند. تنها کافی 
است تا سری به صفحات آنها بویژه در 

اینستاگرام زد تا متوجه شد چقدر در 
معرض خشونت و فحاشی هستند. البته، 

برخی معتقدند آنها گاهی از عمد برای 
گرفتن ایک و کامنت کاربران فضای 
مجازی را خشمگین می کنند. شریف 

یزدی می گوید: »آتش زدن پول توسط 
شاخ های مجازی برای روشن کردن گاز 

خانه، نتیجه ای جز خشم طبقه متوسط و 
پایین ندارد«

 کدام چهره ها
 بیشترفحش می خورند؟

ë  مجری و  بازیگر  مدیـــری«  »مهران 
صدا و ســـیما از جمله افرادی اســـت 
کـــه در زمان پخش برنامـــه دورهمی 
و  واکنش هـــا  بـــا  نســـیم  شـــبکه  از 
فضای  کاربران  از  برخـــی  اعتراضات 
مجازی  روبرو شـــد. اعتـــراض مردم 
ادامه  آنجا  تا  اجتماعی  شبکه های  در 
یافـــت که حتـــی کمپین هایـــی علیه 

مدیری به راه افتاد.

پرونده فحاشی در فضای مجازی

روند رو به رشد زیرپا گذاشتن اخاقیات و توهین و بی احترامی در فضای مجازی 
ــــرفت تکنولوژی موجب افول  ــده تا جایی که می توان گفت پیش ــ نگران کننده ش
ــده است این در حالی است که می بایست عکس این قضیه اتفاق  ــ اخاقیات ش
ــان نیز معتقدند این معضل  ــ ــان و روان شناس ــ می افتاد. از طرفی جامعه شناس
ــیاری از جوامع دنیا هم وجود دارد اما متأسفانه در کشور ما  ــ عاوه بر ایران در بس

بیش از کشورهای دیگر این ناهنجاری دیده می شود.
دکتر سعید معید فر جامعه شناس در این باره به »ایران« می گوید: »حوزه فضای 
ــــت که مردم در آن با هم ارتباط تن به تن ندارند. به همین  مجازی حوزه ای اس
ــــی را نیز رعایت  ــناخته می مانند چارچوب های اخاق ــ ــــل وقتی که افراد ناش دلی
نمی کنند.« وی در ادامه با اشاره به تغییر ساختار فرهنگی و اجتماعی همراه با 
ــــد شهرنشینی می افزاید: »معمواً آدم ها وقتی در اجتماعات کوچک مانند  رش
شهر کوچک، روستا یا محله زندگی می کنند، به دلیل شناخت متقابل نسبت به 
یکدیگر با حجب و حیا رفتار می کنند  زیرا هر نوع تعدی نسبت به یکدیگر حیثیت 
خانوادگی، قومی و محلی آنها را زیر سؤال می برد.«به اعتقاد او ناشناختگی عامل 
ــــت، وی در این زمینه  ــــی و هتاکی در فضای واقعی و مجازی اس اصلی بداخاق
ــــوی گاهی  ــــهری بزرگ می ش توضیح می دهد: »وقتی از فضایی کوچک وارد ش
اوقات می توانی کارهایی انجام دهی 
که در محیط کوچک امکان انجام آن 
کارها را نداشتی زیرا دیگر چشم های 
ــه تو را  ــ ــد ک ــ ــود ندارن ــ ــــری وج کنترلگ
ببینند. همین ناشناختگی می تواند 
ــــک اخاق و عدم رعایت  موجب هت

اخاقیات شود.«
ë  افراد، بی دلیل اخاق مدار

نمی شوند!
ــــن قضیه فکر کرده اید که  تاحاا به ای
ــــت داریم از هر قید و بندی  ــراد اخاقیات را رعایت می کنند؟ همه ما دوس ــ چرا اف
ــان می خواهد رفتار کنیم پس چرا خیلی از مواقع از  ــ ــیم و هر طور که دلم ــ آزاد باش
ــیم؟ جالب  ــ ــــم و خود را محدود می کنیم تا با اخاق باش ــای خود می زنی ــ آزادی ه
ــــت در فضاهای مجازی  ــراد بااخاق ممکن اس ــ ــــت که برخی از همین اف اینجاس
طور دیگری رفتار کنند. معیدفر در پاسخ به این سؤال می گوید: انسان ها وقتی در 
ــابه داد و ستد قرار می گیرند از بخشی از آزادی های خود می گذرند،  ــ موقعیتی مش
ــوان مثال فردی  ــ ــود دارد به عن ــ ــای اجتماعی منافعی وج ــ ــرای برقراری پیونده ــ ب
ــود برای  ــ ــــختی ها از او حمایت ش ــــکات و س ــــت برای اینکه در برابر مش که تنهاس
ــه در آن قرار دارد را رعایت  ــ ــــدی از منافع، هنجارهای موقعیت و محلی ک بهره من
می کند. فرض کنید در سازمانی مشغول کار هستید، از آن سازمان حقوق دریافت 
می کنید، در آنجا دوستانی پیدا می کنید و با هم مراوده دارید. به دلیل برخورداری 
ــــت می آورید اخاق سازمانی و هنجارها  ــازمان به دس ــ از تمام منافعی که از آن س
ــناس آدم ها بی دلیل تن به اخاق  ــ ــز رعایت می کنید. به گفته این جامعه ش ــ را نی
ــناخت متقابل با دیگران این اتفاق می افتد. به همین  ــ نمی دهند و در تعامل و ش
ــتقل  ــ ــود را کاماً از فضای واقعی مس ــ ــا در فضای مجازی که خ ــ ــور م ــ دلیل در کش
ــتثنی از  ــ ــد.  وی در فضای مجازی برخی گروه ها را مس ــ ــاق نمی افت ــ ــرده این اتف ــ ک
بی اخاقی ها می داند و توضیح می دهد: معمواً افرادی که در گروه های خاصی 
ــتند از  ــ مانند گروه های کاری، خانوادگی یا گروه هایی با مقررات خاص عضو هس
قاعده گفته شده مستثنی هستند. چون ممکن است از گروه خارج یا به اصطاح 
ریموو شوند. مشکل اصلی در این ناهنجاری ها که بعضاً در همه جای دنیا وجود 

دارد ناشی از عدم حضور انسان ها در مقابل یکدیگر است. 
ë چگونه از بی اخاقی ها فاصله بگیریم؟

ــور ما حاکم  ــ ــرای اینکه از این ویژگی اخاقی منفی که در فضای مجازی در کش ــ ب
ــــم در غیر این  ــتفاده کنی ــ ــه بگیریم باید از راهکارهای تخصصی اس ــ ــده فاصل ــ ش
صورت در یک دور تسلسل باطل روز به روز شاهد افزایش بی فرهنگی افراطی در 
تمام سطوح سنی خواهیم بود. شاید استفاده از تجارب کشورهای توسعه یافته 

در برخورد با پیشرفت های تکنولوژی بتواند تا اندازه زیادی مؤثر باشد.
ــد،  ــ ــاره ش ــ ــــت: همان طور که به طور تلویحی اش معیدفر در این رابطه معتقد اس
ــناختگی در فضای واقعی بیشتر و بیشتر شود و هر روز در کانشهرها  ــ هرچه ناش
ــود همچنین از طرف دیگر در  ــ ــایگی ها منهدم تر ش ــ قومیت های محلی و همس
سازمان ها و ادارات بی هویتی های سازمانی موج بزند و در شهرها، فقدان عرصه 
عمومی وجود داشته باشد و در نهایت آدم ها شناخت متقابل کمتری از یکدیگر 
داشته باشند در فضای واقعی و در فضای مجازی مشکات پابرجا خواهند ماند. 
ــناس در زمینه مبارزه و نوع برخورد با مشکل بی فرهنگی در فضای  ــ این جامعه ش
ــــعه یافته برای ترمیم  ــورهای پیشرفته می گوید: در کشورهای توس ــ مجازی در کش
هویت های از دست رفته پیش بینی های جدی شده، به عنوان مثال هر عضو جامعه 
عاوه بر اینکه عضو خانواده است عضو گروه های متعدد دیگر هم هست؛ فرد در 
همه عرصه های فرهنگی، سیاسی و اجتماعی عضویت دارد و در عین حال عضو 
ــود. عاوه  ــ ــــی یا اقتصادی نیز می ش چندین نهاد اجتماعی با ابعاد مختلف سیاس
ــر همه این ها در عرصه های عمومی و فضاهای مختلف هم افراد دور هم جمع  ــ ب
ــــرت ها و انواع کارناوال های خیابانی از جمله این عرصه ها هستند.  می شوند؛ کنس
اینها مواردی هستند که افراد را به هم متصل و مألوف می کنند و متأسفانه در کشور 
ــتگی های  ــ ما این اتفاق ها نمی افتد در نهایت ضعف تمایات اجتماعی و همبس

اجتماعی عامل اصلی مشکاتی مانند فحاشی در فضای مجازی است.

 مهسا قوی قلب
خبرنگار
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گزارش

رابطه ناشناختگی و هتک حرمت



ــرای  ــ ــد ب ــ ــزار جدی ــ ــــک اب ــوان ی ــ به عن
ــده  ــ اکچری بازی خیلی ها تبدیل ش
ــــن ماجرا  ــــن علت ای ــــت. به همی اس

اتفاق تازه ای نیست.
ë فاصله ها، فاصله می سازند

ــــامت  س ــوزه  ــ ح ــان  ــ متخصص
ــد، ماهیت فضای  ــ روان اعتقاد دارن
ــرادی که  ــ اف ــده  ــ ــــث ش ــازی باع ــ مج
ــــک  نزدی و  ــــی  واقع ــات  ــ ارتباط در 
ــه فردی  ــ ــتند ب ــ ــــؤدب و موجه هس م
ــای مجازی  ــ ــــن و فحاش در فض خش
ــوند. به طوری که دکتر  ــ تبدیل می ش
ــــک هم  فرنـــوش صفوی فر، روانپزش
ــران« به متفاوت  ــ ــو با »ای ــ در گفت و گ
ــای  ــ فض در  ــردم  ــ م ــار  ــ رفت ــودن  ــ ب
ــــی تأکید  ــه واقع ــ ــــبت ب ــازی نس ــ مج
ــان  ــ می کند و می گوید: مطالعات نش
ــان ها در  ــ ــه رفتار اکثر انس ــ می دهد ک
ــار معمول  ــ ــا رفت ــ ــازی ب ــ ــای مج ــ فض

ــده برخی با فحاشی  ــ اتفاق باعث ش
ــردازی به  ــ ــازی و دروغ پ ــ یا شایعه س
ــــک و کامنت  ــر جمع کردن ای ــ خاط

دست به هر کاری بزنند.
در  ــراد  ــ اف ــد:  ــ می ده ــه  ــ ادام او 
ــر  ــ ب ــزی  ــ تمرک ــازی،  ــ مج ــای  ــ فض
انتقال نظرات  ــود،  ــ فضای ذهنی خ
ــای صحبت  ــ ــــن به ج ــورت مت ــ به ص
ــــث  باع ــــن  همی و  ــد  ــ ندارن ــردن  ــ ک
ــای  ــ تصمیم ه ــای  ــ ج ــه  ــ ب ــود  ــ می ش
ــــل موقعیت،  ــا درنگ و تحلی ــ توأم ب
ــــی تکانش ــای  ــ رفتاره ــه  ــ ب ــــت   دس

 بزنند.
آموزش و فرهنگ سازی راهکاری 
ــران آن  ــ ــه صاحبنظ ــ ــه هم ــ ــــت ک اس
ــــن  ــور از ای ــ ــــل عب ــوان راه ح ــ را به عن
ــه طوری  ــ ــوان می کنند. ب ــ ــران عن ــ بح
ــد می کند:  ــ ــــک تأکی ــه این روانپزش ــ ک
ــــگیری و مراقبت  ــــی پیش محور اصل

ــــی یا واقعی   آنها در فضای اجتماع
تفاوت دارد.

ــــک،  روانپزش ــــن  ای ــه  ــ گفت ــه  ــ ب
ــان می دهد این فضا  ــ مطالعات نش
کم و بیش روی همه افراد، درجاتی 
ــه جا  ــ ــاری  را ب ــ ــر رفت ــ ــــن تغیی از چنی

می گذارد. 
ــترس بودن، امکان انتقال  ــ در دس
مستقیم، باواسطه و بافاصله پیام 
از ویژگی های ماهیت فضای مجازی 
ــــت که باعث بروز تکانه و هیجان  اس

در افراد می شود.
ــــی که احتمال  یکی دیگر از دایل
را  ــازی  ــ مج ــای  ــ فض در  ــــی  فحاش
افزایش می دهد، ایک ها، کامنت ها 
ــــوی فر هم  ــــت. صف و ریتوئیت هاس
ــــن نظارتی  ــا و قوانی ــ ــود نهاده ــ به نب
ــــن  »ای ــد:  ــ می گوی و  ــد  ــ می کن ــد  ــ تأکی
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ــای  ــ فض در  ــــیب زا  آس ــات  ــ اقدام از 
ــازی  ــ ــــوزش و فرهنگ س آم مجازی، 
ــرای  ــ ب ــژه  ــ بوی ــر  ــ ام ــــن  ای ــــت.  اس
ــــت  ــان و جوانان ضروری اس ــ نوجوان
ــات  ــ ــاز راه ارتباط ــ ــا در آغ ــ ــون آنه ــ چ
ــتند و  ــ ــترده خود هس ــ ــــی گس اجتماع
ــــم از هیجانات و  ــــی با این حج بتازگ
ــای عمومی  مواجه  ــ  عواطف در فض

می شوند.
ــرای  ــ ب ــکار  ــ راه ــد  ــ چن ــه،  ــ البت او 
ــای مخرب در  ــ از رفتاره ــــگیری  پیش
ــــم ارائه می دهد و  فضای مجازی ه
ــد با خصوصیات  ــ بای می گوید: همه 
ــد،  ــ کنن ــدا  ــ پی ــنایی  ــ آش ــا  ــ فض ــــن  ای
ــند  ــ بشناس را  آن  ــای  ــ محدودیت ه
ــوای مطلبی  ــ ــه از محت ــ ــــدون آنک و ب
ــان  ــ ــــت آن اطمین از صح ــــی و  آگاه

داشته باشند، آن را بازنشر نکنند.

بـــه عموری  العیـــن امارات معـــروف 
یکـــی دیگـــر از فوتبالیســـت هایی بـــود 
کـــه مـــورد حمله و فحاشـــی گســـترده 
کاربـــران فضـــای مجازی قـــرار گرفت. 
او پس از زدن دو گل به تیم اســـتقال 
با کامنت های رکیـــک ایرانی ها مواجه 
شـــد و تعـــداد زیادی برای او نوشـــتند: 

»خجالت نمی کشـــی به اســـتقال گل 
می زنی؟«

»رامبـــد جـــوان« بازیگـــر و مجـــری 
تلویزیون یکـــی از دیگر افراد پرطرفدار و 
حاشیه ســـاز در فضای مجازی محسوب 
می شـــود. او پـــس از ازدواج مجـــددش 
مورد انتقاد برخی از کاربران قرار گرفت. 

فقط یکی از اونارو تو پیجش نوشـــتم 
که تلخی فحش مادر را احساس کند. 
.بازیگـــرم.. ولـــی هنوز ســـیب زمینی 
نشدم که به خاطر حرفه ام بی غیرت 

و بی رگ بشم.«
یکی دیگـــر از بازیگران ســـینما که 
مورد حمله بی سابقه کاربران فضای 

مجازی قرار گرفت هم  هانیه توسلی 
اســـت. او بـــرای تســـلیت نگفتـــن در 
اینســـتاگرام به خاطر مـــرگ مرتضی 
پاشـــایی خواننده پاپ و هنگام مرگ 
گربه مـــورد عاقه مـــورد حمات بی 
ســـابقه کاربران فضای مجـــازی قرار 

گرفت.

رامبد جوان حتی پس از اینکه در برنامه 
خندوانه نســـبت به فحاشـــی ایرانی ها 
به »دیمیتری پایت«، ســـتاره تیم  ملی 
فوتبال فرانســـه انتقاد کرد هـــم دوباره 
مورد حمله و فحاشی برخی از کاربران 
فضای مجـــازی قرار گرفـــت. دعوای او 
با حســـین فرحبخش، کارگردان سینما 

و فحاشـــی ایـــن دو هنرمند نســـبت به 
یکدیگـــر هـــم از دیگر موضوعـــات داغ 

فضای مجازی بود.
رئیـــس  ترامـــپ«،  »دونالـــد 
جمهـــوری کشـــور امریـــکا یکـــی دیگر 
اســـت  از شـــخصیت های بین المللی 
که طعـــم اعتراضات فضـــای مجازی 

ë  بهاره رهنمـــا«، بازیگر تلویزیون و ســـینما هم«
یکی دیگر از ســـلبریتی هایی است که بعد از انتشار 
تصاویر ازدواج مجددش در فضای مجازی بســـیار 
حاشیه ساز شـــد. این بازیگر پس از این اتفاق هدف 
بســـیاری از کاربران فضای مجازی قرار گرفت و هر 
چند وقت یک بار پست ها و تصاویرش در فضای 
مجازی حاشیه ســـاز می شـــود. به طوری کـــه او در 
یکی از پســـت هایش خطاب به فحاش ها نوشت: 
به شـــماهایی که فحاشـــی می کنید، این رو تقدیم 

می کنم. آینه، لطفاً چهره کریه تون رو بهتر ببینید.

ë  آرژانتینی بازیکـــن  مســـی«  »لیونـــل 
یکی از افراد مشهوری است که ایرانی ها 
چندین بار به صفحـــات او حمله کردند. 
او نخستین بار زمان اعام قرعه تیم ملی 
ایران در جام جهانی 2014 و همگروهی با 
تیم ملی آرژانتین با ایـــران و دومین بار 
پـــس از زدن گل به تیم ملـــی ایران مورد 
حمله و فحاشـــی کاربران فضای مجازی 

قرار گرفت.

ë  رئیـــس اوبامـــا«  »بـــاراک 
جمهوری ســـابق امریکا هم یکی 
سیاسی  شـــخصیت های  از  دیگر 
حمله  مورد  که  است  بین المللی 
کاربران ایرانی همزمان با سالگرد 

توافقنامه برجام قرار گرفت.

در  مجـــازی  فضای  خشـــونت های  که 
امتداد دنیای واقعی ایجاد می شـــوند، 
مشـــابه  هم  فضا  این  مخـــرب  تأثیر  آیا 
واقعیت است و اینکه چرا زنان بیشتر 

در معرض خشونت هستند؟
به نظر می رسد تعداد خشونت های 
آناین طی ســـال های اخیـــر به دایلی 
که بخش زیادی از آن به شـــرایط کشور 
و جامعه بر می گردد بیشتر شده است. 
با اینکه گفته می شـــود این خشونت ها 
از دنیـــای واقعـــی بـــه فضـــای مجازی 
رســـیده اند اما اثر مخرب آنها چندین 
برابر بیشتر از واقعیت است. به طوری 
که اثر یک خشـــونت آنایـــن می تواند 
تا هفته ها و ماه ها ادامه داشـــته باشـــد 
و معمـــوًا پیامدهای آن را به ســـختی 
می توان کنتـــرل کرد. بـــه همین علت 
تأثیـــر، شـــدت و تعداد خشـــونت های 
آناین بســـیار بیشـــتر از خشونت های 
دیگر اســـت. یکـــی دیگـــر از مهم ترین 
پـــاک  خشـــونت ها  ایـــن  ویژگی هـــای 
نشدن شـــان از آرشـــیو فضـــای مجازی 
اســـت. بـــه همین دلیـــل حتی بـــا گذر 
زمـــان هـــم براحتـــی همـــه می توانند 
دوبـــاره بـــه آن دسترســـی پیـــدا کنند. 
بر همین اســـاس، خشونت های آناین 
از ناهنجاری هایی  بسیار هزینه ســـاز تر 
هســـتند که در محـــل کار، خیابـــان و... 
اتفـــاق می افتد. البته این خشـــونت ها 
زنان را بیشتر از مردان تهدید می کنند. 
همچنیـــن، در مـــورد چرایـــی افزایش 
خشـــونت علیه زنان در فضای مجازی 
هـــم دایل زیادی را می تـــوان نام برد. 
نخســـت اینکه زنان نسبت به مردان از 
قدرت جســـمی کمتری برخوردارند و 
دوم اینکه کمتر در ساختار قدرت های 
اجتماعی نســـبت بـــه مـــردان حضور 
دارنـــد. در عیـــن حـــال البته، بـــه طور 
طبیعـــی حجم خشـــونت علیـــه زنان 
نســـبت به مـــردان در همه جـــای دنیا 
بیشـــتر اســـت. به همین خاطر عجیب 
نیست که حجم فحاشـــی در این فضا 
نســـبت به زنان بیشتر باشـــد. حتی در 
پژوهشی که به تازگی مطالعه می کردم 
عنوان شده بود با اینکه خشونت علیه 
زنان در کشور های آسیایی بیشتر است 
با وجـــود این تعـــداد کمپین هـــا علیه 
خشـــونت زنـــان در کشـــور های غربـــی 

بیشتر از کشورهای آسیایی است.
ë  که هســـتیم  این  شـــاهد  روزهـــا  این 

نســـبت بـــه برخـــی از ســـلبریتی ها در 
فضای مجازی فحاشی های گسترده ای 
شـــکل می گیرد. به نظرتـــان دایل این 

موضـــوع چـــه مســـائلی اســـت و چرا 
برخـــی تصـــور می کننـــد همـــه چیز را 

می توانند با فحش حل کنند؟
خـــود  ایـــن  مـــوارد  از  برخـــی  در 
سلبیریتی ها هســـتند که زمینه را برای 
فحاشـــی علیه خـــود فراهـــم می کنند. 
بـــا صراحت  به همین علـــت می توان 
اعام کرد که گاه خـــود آنها با تحریک 
احساســـات مـــردم باعث فحاشـــی ها 
علیه خود می شـــود. آنهـــا در خیلی از 

موارد نسنجیده عمل می کنند و بدون 
اینکه وضعیـــت مردم محـــروم و فقر 
مردم را درک کننـــد در فضای مجازی 
خود تصویر موتور یا ماشـــین چند صد 
میلیونی یا جشـــن های اکچری خود را 
منتشر می کنند. خب در اینجا طبیعی 
اســـت کـــه عمـــل نکـــردن در جهـــت 
ســـاختارهای اجتماعـــی باعـــث بـــروز 
خشونت و فحاشی علیه آنها می شود. 
در ایـــن زمـــان تنهـــا کافی اســـت آنها 
شرایط اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی 
مردم را در نظر داشـــته باشـــند و کمی 
محتاط   تـــر عمل کننـــد تا از بـــروز این 

اتفاقات جلوگیری شود.
ë  بیان بـــرای  ابـــزاری  رســـانه  اینکه  با 

دیـــدگاه و تبـــادل اطاعات اســـت اما 
به نظر می رســـد در ایران ایـــن ابزار به 
خشونت  و  ناهنجاری  برای  وســـیله ای 

تبدیل شده اســـت. آیا این موضوع را 
تأیید می کنید؟

از  مختلفـــی  وظایـــف  رســـانه ها 
و  ســـرگرمی  رســـانی،  اطـــاع  جملـــه 
می کننـــد.  دنبـــال  را  فرهنگ ســـازی 
یکـــی از دایلـــی کـــه باعـــث هجـــوم و 
به نوعـــی شـــیفتگی مردم بـــه فضای 
مجازی در ســـال های اولیه ورود آن به 
ایران شد همین رســـانه های داخلی و 
رســـمی بودنـــد. آنها چون بـــه وظایف 

خود بدرســـتی عمـــل نکردند، کشـــور 
با جمعیت زیـــادی مواجه شـــد که به 
سمت استفاده از شبکه های اجتماعی 
رفتنـــد بـــدون اینکـــه آموزشـــی درباره 
استفاده درســـت از آن دیده باشند. ما 
حتی به آنهـــا نیاموختیم کـــه چطور و 
چه محتوایی را در این شـــبکه ها منتشر 
کنند و حضور مؤثر داشـــته باشـــند. به 
همین دلیل نمی تـــوان به طور مطلق 
اعام کرد که رسانه های مجازی نقش 
از  را  خـــود  ارتباطـــی  و  اطاع رســـانی 
دست داده اند. خشونت و فحاشی تنها 
بخشـــی از این فضاســـت کـــه به علت 
ضعیف عمل کردن رسانه های رسمی 
اتفاق افتاده اســـت اما ایـــن فضا هنوز 
نقاط مثبت زیادی در کنار نقاط منفی 

خود دارد.
ë  اوضاع این  بهبود  برای  راهکاری  چه 

ë  نبـــود و  آزادی  می رســـد  به نظـــر 
باعث  مجازی  فضـــای  در  محدودیت 
شـــده کاربران بدون هیـــچ قید و بندی 
در آن فعالیـــت کننـــد. به طـــوری کـــه 
این موضـــوع در حال همه گیر شـــدن 
موضوع  این  شـــما  اســـت.  جامعه  در 

راچطور تحلیل می کنید؟
مجـــازی،  فضـــای  در  خشـــونت 
موضوع تـــازه ای نیســـت و همزمان با 
به وجود آمـــدن شـــبکه های اجتماعی 
و اپلیکیشـــن های موبایـــل آغاز شـــده 
اســـت. البته خشـــونت های آناین در 
امتـــداد خشـــونت های دنیـــای واقعی 
بـــروز پیدا کرده انـــد و نمی تـــوان آن را 
جـــدا از واقعیت دانســـت. هرچند این 
فضـــا فرصت جدیـــدی را فراهم کرده 
تا افراد آســـان تر و راحت تر بدون اینکه 
هویـــت خود را فـــاش کنند و ترســـی از 
پیگیری قانونی احتمالی داشته باشند 
دســـت به خشـــونت بزنند. یکی دیگر 
از ویژگی هـــای این فضا هم این اســـت 
که محتـــوای خشـــونت آمیز را براحتی 
می تـــوان در آن به اشـــتراک گذاشـــت 
کـــه ایـــن کار باعـــث بازتولیـــد و تکثیر 
خشـــونت می شـــود. به همیـــن علت، 
فراگیـــر شـــدن خشـــونت های آنایـــن 
در اثـــر نبـــود قیـــد و بنـــد این فضـــا را 
نمی توان کتمان کرد. بر همین اساس 
هر روز شـــاهد خشـــونت های کامی و 
رفتـــاری زیـــادی در این فضا هســـتیم. 
همچنیـــن، بررســـی ها نشـــان می دهد 
کســـانی که دســـت بـــه خشـــونت های 
آناین می زنند بیشـــتر تمایل دارند به 
مخالفان سیاسی و جنس مخالف خود 
فحاشی کنند. در این میان، زنان بیشتر 
از مـــردان در معـــرض این آســـیب ها 
قرار دارند. خشونت در فضای مجازی 
علت های مختلف فـــردی، اجتماعی، 
سیاسی و اقتصادی دارد و ممکن است 
با پررنگ شـــدن چالش ها در هر یک از 
حوزه های مذکور، خشـــونت در فضای 
مجازی را گسترش دهد. کم توجهی به 
قانونی  پیگرد های  اخاقی،  آموزه های 
طوانـــی و پرهزینه، رفتـــار خانواده ها، 
رسانه ها و مسئوان در قبال مخالفان، 
حس مخفی ماندن هویت و شناسایی 
نشـــدن، بی تأثیر بودن فاصله مکانی و 
دور یا نزدیک بودن فرستنده و گیرنده 
پیـــام یا به عبارت دقیق تـــر بی زمانی و 
بی مکانـــی از علل مهم افزایش میزان 
و اثرگـــذاری خشـــونت های آنایـــن بر 

خشونت در دنیای واقعی است.
ë  کردیـــد اشـــاره  صحبت هایتـــان  در 

اینکه  به  توجـــه  با  می کنید؟  پیشـــنهاد 
نشـــان می دهد  هتاکی  میزان توهین و 
که اخاقیـــات در جامعه افـــول کرده و 
این وضعیت به فضای مجازی منتقل 

شده است.
ضعف اصلـــی در ایـــن زمینه ورود 
دیرهنـــگام و ناکافـــی و غیرتخصصـــی 
و  آمـــوزش  نبـــود  در  رســـانه ها 
چگونگـــی  بـــرای  ازم  فرهنگ ســـازی 
اســـتفاده از ایـــن فضاســـت. در حـــال 

به نظر می رسد تعداد خشونت های آناین طی سال های اخیر به 
دایلی که بخش زیادی از آن به شرایط کشور و جامعه بر می گردد 

بیشتر شده است. با اینکه گفته می شود این خشونت ها از دنیای 
واقعی به فضای مجازی رسیده اند اما اثر مخرب آنها چندین برابر 

بیشتر از واقعیت است. به طوری که اثر یک خشونت آناین می تواند 
تا هفته ها و ماه ها ادامه داشته باشد و معموًا پیامدهای آن را به 

سختی می توان کنترل کرد

زنان، قربانی اصلی خشونت های کامی آناین

زنان بیشـــتر از مـــردان در فضای مجـــازی قربانی خشـــونت های کامی و 
فحاشی می شوند. حتی آنجا که قرار اســـت مردی هدف فحاشی و هتاکی 
قرار بگیرد باز هم این زن خانواده اســـت که قربانی فحاشی می شود. انگار 
فحاشی به زنان در فضای مجازی به امری عادی تبدیل شده است. اتفاقی 
که از نظر دکتر »اکبر نصراللهی«، اســـتاد ارتباطات عجیب نیست، چراکه 
وقتی خشونت علیه زنان در زندگی واقعی بیشتر از مردان است و این زنان 
هســـتند که همواره در صف اول قربانیان خشونت قرار می گیرند از این رو، 
طبیعی به نظر می رسد که خشونت علیه آنها در فضای آناین هم نسبت 
به مردان بیشـــتر باشـــد. با این کارشـــناس درباره دایل فحاشی در فضای 

مجازی و چرایی خشونت علیه زنان به گفت و گو نشستیم که می خوانید.

گفت و گوی »ایران« با اکبر نصراللهی استاد ارتباطات

یاسمن صادق شیرازی
خبرنگار

حاضر براحتی گوشـــی های هوشـــمند 
در اختیـــار کـــودکان و نوجوانـــان قـــرار 
اینکه آمـــوزش کافی   بـــدون  می گیرد، 
در این خصـــوص به آنهـــا در خانواده 
همیـــن  بـــه  شـــود.  داده  مـــدارس  و 
علـــت، بـــرای مواجهه با خشـــونت در 
فضـــای مجـــازی ازم اســـت آموزش 
و فرهنگ ســـازی در ســـطوح مختلـــف 
بویژه خانواده و مدارس دنبال شـــود تا 
جامعه به بلوغ کافی برسد. همچنین 
توجـــه به بهداشـــت روانی مـــردم، باا 
بـــردن آســـتانه تحمل مـــردم در قبال 
قوانین  تدویـــن  حرف هـــای مخالفان، 
در ایـــن زمینـــه و پیگیری فـــوری و کم 
هزینه به شـــکایت های افـــرادی که در 
فضای مجـــازی در معرض خشـــونت 
قـــرار گرفتند از دیگـــر راه های مقابله با 

افزایش این پدیده است.

ایرانی ها را چشیده است. به طوری 
کـــه ایرانی هـــا بارهـــا بـــه صفحات 
مجـــازی او حملـــه کردنـــد. »ملک 
ســـلمان«، پادشـــاه عربســـتان هم 
یکی دیگر از شخصیت های سیاسی 
اســـت که مـــورد هجـــوم گســـترده 
کاربران ایرانی قرار گرفته اســـت. به 
طوری که برخی با نوشـــتن کامنت 
بـــه او و خانـــدان آل ســـعود توهین 

کردند.
یکـــی دیگـــر از کاربـــران فعـــال 
»بهنـــوش  مجـــازی،  فضـــای 
بختیاری« بازیگر تلویزیون و سینما 
بـــه  انتقاد هـــا  و  اســـت. حاشـــیه ها 
این ســـلبریتی آنقدر زیاد اســـت که 
کاربران به مادر او هم بی احترامی 
کردنـــد که او نســـبت به ایـــن اتفاق 
ایـــن طور واکنـــش نشـــان داد: »بی 
جهت کســـی یک پاراگراف به مادر 
سادات پاکدامن مظلوم من فحش 
دادن واقعًا حدود 15 خط فحش... 

پرونده فحاشی در فضای مجازی



وقتی موضوعی در توئیتر داغ و به اصطاح ترند می شود 
خطر فحش خوردن جدی تر می شود. همیشه میان 

موجی که ایجاد شده توئیت هایی هستند که لحظه ای به 
آنها و صاحبش فحش داده می شود. بی پروا، بی ماحظه 

و بی پرده. آنچنان که گاهی کاربری که سیبل شده گاهی 
مجبور می شود اکانتش را ببندد و به اصطاح دی اکتیو کند 
یا چند روزی طرف توئیتر آفتابی نشود تا جوی که علیه اش 
ایجاد شده آرام شود. واقعیت این است که بد و بیراه هایی 

که توئیتری ها نثار طعمه هایشان می کنند بسیار گزنده تر 
از شبکه های دیگر است و از خود کاربر تا خانواده و جایگاه 

اجتماعی اش را هدف می گیرد

www.iran-newspaper.com

editorial@iran-newspaper.com

یک جبهه هوای فحاشانه!
فحاشی در شبکه های مجازی هم دست از سرمان بر نمی دارد

 سال بیست وچهارم  شماره 6964
 چهارشنبه   12 دی 1397

چهره عریان خشونت در رسانه های جدید
موضــوع رســانه و خشــونت، از مدت هــا پیــش به یک 
دغدغه جدی علوم ارتباطات و رسانه تبدیل شده بود 
و با وجود ســال های سال که از تحقیقات مبسوط بر آن 
می گــذرد، همچنان بین محققــان اختاف نظر وجود 
دارد. برخــی از تحقیقــات بازتولیــد خشــونت توســط 
رسانه را در جامعه تأیید می کنند و برخی بر این باورند 
که رســانه بــا تولیــد و بازتولیــد محتوای خشــونت آمیز 
می توانــد منجر بــه ایجاد خشــونت در زندگــی واقعی 
شــود. تعدادی نیز بــا رد این ادعــا معتقدند به تصویر 
کشــیدن خشــونت باعث تخلیه هیجانی و پیشگیری از 
بروز خشــونت در فضــای واقعی می شــود. اما با وجود 
ایــن، اینترنــت که بــا شــعار در نوردیدن زمــان و مکان 
و نزدیــک کــردن همه کاربــران به هم در دســترس عمومی قــرار گرفت و با 
فراهــم کــردن قابلیت هایی همچون رایــگان بودن، تعاملی بــودن و امکان 
تولیــد محتوا برای همه، امکان بروز نوع دیگری از خشــونت رســانه ای را به 
وجــود آورد. خشــونتی که کاربــران می توانند بــه وجود آورنده یــا قربانی آن 
باشند.کنترل و فهم این نوع خشونت طبیعتاً به دلیل کثرت عوامل و دایل 
بــروز آن، حتی پیچیده تر از رســانه های دیگر ماننــد تلویزیون و فیلم و کتاب 
و مجلــه اســت. در فضای مجازی افــراد می توانند بــدون مواجهه با دیگری 
و بــدون اینکــه عواقب رفتار و گفتار خشــونت آمیز خودشــان را ببینند، رفتار 
خشــن داشته باشــند. حتی احتمال زیادی وجود دارد که فرد در دنیای واقع 
فرد آرام و متینی باشــد و هرگز در جمع از او حرف توهین آمیزی نشــنویم، 
 امــا همیــن که پایــش بــه توئیتــر و اینســتاگرام و تلگرام باز شــد شــخصیت 
دیگری از او را ببینیم.برخی نظریه پردازان بر این باورند که مردم در دنیای 
واقعی خشــمگین اند و فضای مجازی راهی بدون هزینه و بی درد ســر است 
تــا خشمشــان را از وضعیــت اجتماعــی،  فرهنگــی و اقتصــادی بر ســر بقیه 
تخلیه کنند و در بین بقیه چه کســی بهتر از آنها که تصور می شــود پولدارتر و 
مشــهورتر هســتند؟ بنابراین مسی و کی روش و رامبد جوان و دختر ثروتمند 
ترکی که در ســقوط هواپیمای شخصی اش کشــته شده است همگی اهداف 

خوبی برای بروز و ظهور ناسزاگویی افراد خشگمین می شوند.
 البته، خشــم در زندگی واقعی تنها دلیل بروز رفتار خشــمگینانه در فضای 
مجــازی نیســت و برخــی از افــراد که بــه صفحات بــه اصطاح ســلبریتی ها 
می رونــد و بــه آنها فحاشــی می کننــد نیز در پی دیده شــدن، جلــب توجه و 
کســب شهرت هستند. دســته دیگری هم هستند که در شبکه های اجتماعی 
بــرای خــود نقش مصلحانــه و منجیانه در نظــر می گیرند و بــا حمله کردن 
بــه ســلبریتی ها و حتی کاربــران معمولــی می خواهند اخاقیــات خود و در 
واقــع شــیوه نگرش خــود را بــه رخ دیگــران بکشــند. در این میان نــا آگاهی 
والدین و دسترســی بــدون محدودیت به اینترنت برای کــودکان و نوجوانان 
نیز می تواند عامل دیگری بر بروز خشــونت فضای مجازی باشــد. کودکان و 
نوجوانانــی که در فضای مجــازی محدودیت ها و عواقب معمول در زندگی 
روزمــره را مشــاهده نمی کننــد و از ســویی ناســزاگویی و بد دهنــی را رفتاری 
بزرگساانه تلقی می کنند و فضای مجازی را عرصه خوبی برای نمایش آن 
می دانند.کمبود نهادهای مدنی در جامعه و در واقع روند کند مدنی شدن 
جامعه نیز می تواند به عنوان یک عامل تشــدید کننده خشونت ها در فضای 
مجــازی محســوب شــود. در واقــع، در جامعه ای کــه مردم فضاهــای کافی 
بــرای گفت و گو با هم ندارند،  فرهنگ انتقاد کردن و انتقاد پذیری در جامعه 
درونی نشــده است، شیوه های اعتراض و بروز احســاس برای افراد شناخته 
شــده نیست، افراد ممکن اســت حتی نا آگاهانه در شبکه های اجتماعی به 

یکدیگر آسیب بزنند و به هم پرخاش کنند.
اما آیا این قلدری ها و ناسزاگویی های فضای مجازی فقط در فضای مجازی 
اســت؟ به نظــر این گونــه نمی رســد. در واقع خشــوت، فحاشــی و قلدری در 
زندگی واقعی هم وجود دارد فقط در این زندگی دســت افراد به اشــخاص 
بــا نفوذ و مشــهور و قدرتمند نمی رســد )یــا کمتر می رســد(  و قلدری ها یک 
جایی آرشیو نمی شوند. بنابراین نمود فحاشی های فضای مجازی از فضای 
واقعــی بیشــتر اســت. در اینجــا، آنچه مهم اســت، این اســت که خشــم در 
فضای مجازی،  از خشــم، انتقامجویی و نفرتی کــه در زندگی روزمره آدم ها 
وجــود دارد سرچشــمه می گیــرد و شــاید فقــط در فضــای مجــازی براحتی 

فرصت بروز پیدا می کند.

ë  نقــش الگوهــای اجتماعی و رســانه هایی مانند تلویزیون در خشــونت های

فضای مجازی

رســانه های جریان اصلی مانند تلویزیون و رادیو که رسانه های بسیار فراگیر 
و نســبتاً پرمخاطب اســت، می تواند در فرهنگ ســازی و پیشگیری خشونت 
در جامعــه و طبیعتاً فضای مجازی تأثیر گذار باشــد. طبعاً همین رســانه ها 
زمانی که در برنامه های خود شــیوع دهنده ادبیات ناصحیح و پرخاشگرانه 
هســتند در واقــع راه هــای خشــونت ورزی رســانه ای را بــاز می کننــد. همین 
اخیــراً برنامه های مختلفــی مانند نقد منتقد ســینمایی با شــیوه ناصحیح، 

در شبکه های اجتماعی مورد نقدفعاان شبکه های اجتماعی قرار گرفت.

ë کنترل خشونت ها و فحاشی ها در فضای مجازی

واقعیت این اســت که فرهنگ ســازی روی عامان خشــونت و فحاشــی کار 
بســیار زمان بری اســت اما قربانیان خشــونت در فضای مجــازی می توانند 
کنترل صحنه را به دست بگیرند و اجازه مورد خشونت قرار گرفتن را ندهند. 
در ایــن راســتا می توان با منتقدانی که شــیوه درســت نقــد را بلدند گفت و گو 
کرد. با گروهی که در صدد جلب توجه به خود هستند با بی توجهی برخورد 
کــرد و در واقــع فــرد مایــل به جلــب توجه با فحاشــی و هتاکی را ســرخورده 
کــرد. در نهایت هم بــا راهکارهای تکنولوژیکی )مانند باک کردن و ریپورت 
کردن( هتاکان را مجبور به ســکوت کــرد. اگر چه قوانین فضای مجازی هنوز 
در کشــور ما به صورت جامع و کامل وجود ندارند، اما همچنین دستگاه های 
قانونــی هــم می توانند مانع خشــونت هــای جــدی شــوند.البته همینجا که 
داریــم از خشــونت در فضــای مجــازی حــرف می زنیــم باید به قــدرت این 
رســانه در پیشــگیری از خشــونت در زندگی واقعی هم اشــاره کنیم. ترندها 
و هشــتگ ها، حاا مدت هاست که به کمک شــهروندان آمده تا دقیقاً علیه 
خشــونت بایســتند. برای مثــال، در نمونه هــای اخبار خشــونت های خانگی 
در همیــن ماه هــای اخیر شــاهد این بودیم کــه جنبش های فضــای مجازی 
واعتراضات گســترده به اخبار و ویدئوها وعکس های خشــونت آلود توانسته 

به کاهش خشونت یا مقابله با آن کمک کند.

ë اصول پوشش اخبار خشونت در شبکه های اجتماعی

۱- امنیت و آرامش فردی که مورد خشونت قرار گرفته است باید در اولویت 
باشــد و پیش از هر اقدام علیه خشــونتی باید به فکر امنیت و آرامش فرد یا 

افرادی که مورد خشونت قرار گرفته اند بود.
۲_ تعهــد بــه عدالت جنســیتی، نوعدوســتی و رهایی از بند خشــونت برای 

همه افراد
۳_ نوشــتن خاقانــه و مبتنــی بــر اســناد و شــواهد )از آنجایــی کــه مباحث 
پیشــگیری از خشــونت حوزه جدیدی اســت، باید با روش های خاقانه و با 
تکیه بر اســناد و شــواهد موجــود به دنبــال روش های ارتباطــی و تحقیقی و 

سیاستگذاری بود تاخشونت را بتوان قبل از وقوع متوقف کرد.(
۴_ رعایــت اســتانداردهای امنیتــی و اخاقــی دو عنصــر اساســی و مهم در 
تمامــی برنامه هــای پیشــگیری از خشــونت و به دنبــال آن پوشــش خبری و 

شهروندی اخبار خشونت هستند.
۵_ در مسأله پیشگیری از خشونت باید نگاه بلند مدت داشت.

یادداشت

مرضیه کوهستانی
 دبیر گروه مطالعات  
فضای مجازی انجمن 
 ایرانی فرهنگ
 و ارتباطات

یک، دو، ســه. امروز نوبت کیه؟ شــاید نوبت 
تو بــا این عکــس جدیــدت. شــاید نوبت آن 
یکــی چــون چیــزی نوشــته کــه یکــی دیگــر 
دوســت نداشــته. شــاید هم قرعــه به نام آن 
یکی بیفتد. چرا؟ نمی دانیم. بااخره دلیلی 

برایش پیدا می شود.
حکایت فحاشــی و بــد دهنی در شــبکه های 
اجتماعی گاهی به همین سادگی است. البته 
ســاده برای ما کــه فحش هــا را می خوانیم و 
گاهــی با خنده بــرای بقیه تعریــف می کنیم 
یا می گذریم و می رویم سراغ پست و توئیت 
دیگر. اما برای کسی که به او فحاشی می شود 
نمی گــذرد. عــادی  و  ســاده  اصــًا  اوضــاع 
واقعیت این اســت کــه واکنش های همراه با 
فحــش و بد دهنــی در فضای مجازی شــاید 
به نظر عادی شده باشد اما این مسأله اصًا 
ســاده نیســت و نه باید ســاده از آن گذشت. 
رفتــاری که هر روز یــک قربانی تازه می گیرد. 

شاید هم چند قربانی!
این گزارش چند روایت و چند برش از فحاشی 
در شــبکه های اجتماعی است. جایی که شاید 
بشــود گفت اان خانه دوم ماست. خانه ای که 
در و دیــوارش پر از دیوارنوشــته هایی اســت که 

باید شطرنجی شوند!
ë !سلبریتی عزیز

آنهایــی کــه در ایــن فضای عجیــب و غریب 
گرفته انــد  قــرار  فحاشــی  مــورد  مجــازی 
کاربــران  گاهــی  و  ســلبریتی اند  گاهــی 
عــادی. ســلبریتی ها وقتــی بــر وسوســه ها و 
دودلی هایشــان غلبــه می کننــد و پیج شــان 
می اندازنــد  راه  اجتماعــی  صفحــات  در  را 
شــاید اولــش از خوشــامدگویی ها و قلب ها و 
ایک ها قند در دل شان آب شود، مخصوصاً 
در اینســتاگرام. اما این جــو خیلی هم پایدار 
نیســت. اگــر بازیگــر و کارگرداننــد کــه کافــی 
است در فیلم و سریالی کار کنند که مخاطب 

دوســتش ندارد یا حرفی بزننــد که به مذاق 
آنهــا خــوش نیاید و اگــر ورزشــکارند که یک 

باخت برایشان کافی است.
آن وقــت می بیننــد کــه مــاه عسل شــان در 
شــبکه اجتماعــی بــه پایــان رســیده و حــاا 
نوبت ســر و کله زدن با فحاشــان است! البته 
دایل فحــش خوردن از کاربران شــبکه های 
اجتماعــی فقــط اینها نیســت. اختــاف بین 
دو بازیگــر یا ورزشــکار حتی اگــر فقط در حد 
شــایعه باشــد هــم بهانــه خوبــی به دســت 
ایــن  در  جــوان  رامبــد  می دهــد.  فحاشــان 
زمینــه حســابی با تجربه اســت. او هــر بار بر 
ســر برنامــه خندوانــه ایــن مســأله را تجربــه 
می کنــد که آخرینــش در مســابقه خنداننده 
از  یکــی  وقتــی  افتــاد.  اتفــاق  برایــش  شــو 
شــرکت کننده ها با اشــک و گریه مدعی شــد 
جوان پشــت هــم گروهی خــودش درآمده و 

بین آنها فرق گذاشته است. آن وقت کسانی 
بــه هواخواهی شــرکت کننده مظلوم گوشــی 
بــه دســت به آب و آتــش زدند و بــا فحش و 
بــد و بیراه از شــرکت کننده مظلــوم به خیال 
خودشــان دفاع کردند. ســال گذشــته هم او 
داســتانی شــبیه این را پشــت ســر گذاشــت. 
البته جوان از آنهایی اســت که پای فحاشــان 
به زندگی خصوصی اش هم باز شــده است. 
جدایی اش از سحر دولتشاهی و ازدواجش با 
نگار جواهریان و شــایعه جدایــی اش از نگار 
جواهریــان در چند هفته گذشــته باعث شــد 

دوباره سیبل فحاشان شود.
غیــر از رامبــد جوان یکی از آخریــن اتفاقاتی 
را کــه بــرای ســلبریتی ها در فضــای مجــازی 
افتاد، ســاره بیــات تجربه کــرد. وقتی عکس 
یکــی از تبلیغاتــی کــه او در آن حضــور دارد 
منتشــر شــد. عکس ســاره بیات با یــک پالتو 

داده است افرادی که شــبکه های اجتماعی 
را جوانگاه فحاشــی می کنند به طور جد به 
مخاطب خود و سایر کاربرانی که شاهد این 

کلمات هستند، آسیب وارد می کنند.
 تحقیقــات انجمن هــای آنایــن هم نشــان 
می دهــد افــرادی کــه مایــل بــه توهیــن در 
شــبکه های اجتماعــی هســتند عــاوه بر در 
معرض خطر بودن خودشــان سایر افراد را 

هم ملتهب می کنند.
 ســلبریتی ها و چهره هــای سرشــناس هم از 
تیــررس کاربران در فضــای مجازی در امان 
نیســتند، بــه گونــه ای کــه برخــی از چهره ها 
مجبور شــدند برای مدتــی صفحات خود را 
در شبکه های مجازی ببندند یا اینکه در این 

فضای مجازی؛ جوانگاه بداخاقی شبه کاربران
فضاها فعالیت خود را محدودتر کنند. »لینا 
دانم هنرپیشــه، کارگــردان، فیلمنامه نویس 
»اندرســون  امریکایــی«،  تهیه کننــده  و 
و شــخصیت  نویســنده  روزنامه نــگار،  کوپــر 
دورانــت  »کویــن  امریکایــی«،  تلویزیونــی 
بسکتبالیســت سرشــناس امریکایــی«، »بن 
افلــک بازیگــر، کارگــردان و فیلنامــه نویس 
امریکایــی« و »لئونــاردو دی کاپریــو، بازیگــر 
و تهیه کننــده امریکایی« بیشــتر توهین ها را 
از ســوی کاربــران دریافت کرده انــد و آنها با 
کلماتی مانند افتضاح، نفرت انگیز، زشــت 

و چاق مورد اهانت قرار گرفته اند. 
نتایــج یک تحقیق هم نشــان می دهد زنان 
مشــهور بیش از ۳0 درصد نسبت به مردان 
توئیت هــای توهین آمیــز دریافــت  مشــهور 
می کننــد و دو درصــد از توئیت هــای زنــان 
مشــهور هم شــامل عباراتی مانند بی رحم، 
اســت. محققــان دریافتنــد  و زشــت  چــاق 
نامشــخص بودن هویت فرد در شــبکه های 
اجتماعی موجب می شــود مردم چیزهایی 
را بــه زبــان بیاورند کــه در تعامــل حضوری 

نمی توانند بگویند. 
هنرپیشــه های هالیوود تنها افرادی نیســتند 
که آزار و اذیت های رســانه های اجتماعی را 
تجربه می کنند، جی.کی. رولینگ، نویسنده 
هــری پاتــر نیــز مــورد عنایــت کاربــران قرار 
گرفتــه اســت، برخــی مواقــع ایــن آزارهــا از 

حالــت عادی خــارج شــده و زندگــی عادی 
و روزمــره افــراد را متشــنج می کنــد. حتــی 
برخی کاربران پا را فراتر گذاشــته و حضرت 
عیســی)ع( را هــم از الفاظ زشــت و ناپســند 
خــود بی نصیــب نمی گذارند، جالب اســت 
نفــرت،  و  هســتند  مــردم  مــردم،  بدانیــد 
حســادت، خشــم، تلخی یا احساسات دیگر 
هــم مــوارد جدیــدی نیســتند، امــا آنچه در 
این میان جدید به نظر می آید رســانه هایی 
هستند که ما از آنها برای ابراز خشم و نفرت 

خود استفاده می کنیم. 
بســیاری از کاربــران بــرای مصونیــت از این 
رفتارها شــخص خاطی را بــاک می کنند یا 
اینکــه ترجیــح می دهنــد از فضــای مجازی 
خداحافظــی کننــد با این روش باید شــاهد 
رســانه های  در  جنــگ  تلفــات  افزایــش 
اجتماعــی باشــیم چراکه فرهنگ اســتفاده 
از شــبکه های اجتماعی و شیوه های درست 
انتقــاد هنــوز در جوامــع بدرســتی جایــگاه 
خــود را پیــدا نکرده اند. مردم بایــد مراقب 
یکدیگر و کامنت هایی که زیر پست کاربران 
فــردی  کــه  هنگامــی  باشــند.  می گذارنــد، 
بــه نظر شــما بــد اســت و تمام ســعی خود 
را می کنیــد تــا چهــره منفــور و زشــتی از او 
ترســیم کنید درواقع خــود را فردی نابالغ و 
سرشار از احساسات منفی به دیگران نشان 

می دهید.

اســتفاده از گوشی های هوشــمند و اینترنت 
نقش مهمــی در فعالیت هــای روزانه تمام 
اقشار جوامع بویژه نسل جوان ایفا می کنند، 
ایــن فضاهــا اطاعــات جدیــد را  افــراد در 
جســت و جو یــا با کاربــران دیگر به اشــتراک 
می گذارنــد، اما ایــن روزها فحاشــی و هتک 
و  مســموم  را  مجــازی  فضاهــای  حرمــت 
آزاردهنده کرده، به گونه ای که هدف اصلی 
فضای مجازی و شــبکه های اجتماعی رو به 

فراموشی هستند. 
بــه گــزارش ســایت دویــک، کاربــران باید از 
شــخصی  حمــات  جعلــی،  اخبــار  انتشــار 
اجتماعــی  رســانه های  در  بی احترامــی  و 
اینکــه  به دلیــل  کاربــران  کننــد.  خــودداری 
در ایــن فضاهــا حضــور فیزیکــی ندارنــد و 
هویتشــان مشــخص نیســت به خــود اجازه 
می دهنــد در ابراز افکار و عقاید خود و حتی 
در مخالفت با عقاید ســایر کاربران هر گونه 
واژگانی را بدون لحاظ کردن حریم شخصی 

دیگران استفاده کنند.
 کارشناسان معتقدند اســتفاده از اطاعات 
را  خطراتــی  ناصحیــح  الفــاظ  و  نادرســت 
بــرای جامعــه ایجــاد می کنــد کــه عــاوه بر 
تأثیر منفــی، نگرانی های غیرضروری، هرج 

و مــرج و گمراهــی جامعــه را به دنبال دارد، 
اذعــان  متخصــص  کارشناســان  بنابرایــن 
الفــاظ  از  اســتفاده  و  از حمــات  می دارنــد 
رکیــک در فضــای مجــازی باید بــه طور جد 
خودداری شــود، ما بایــد از تکنولــوژی بهره 
ببریم اما نباید با سوءاستفاده در این فضاها 
کلماتــی را خلق کنیم که اثــرات منفی روی 
دیگران بگــذارد و وضعیت روحــی دیگران 
را در شــرایط نامســاعدی قرار دهــد. جالب 
اســت طــی یــک نظرســنجی انجــام شــده، 
حمــات  دارنــد  اعتقــاد  خودشــان  مــردم 
شــخصی در رســانه های اجتماعــی نســبت 
به تعامــات چهره به چهره آســیب پذیری 
کمتــری دارد، اما نتایج یک مطالعه نشــان 

الهه زارعی 
خبرنگار

یگانه خدامی
خبرنگار

پوســت که گفته شد پوست روباه بوده است. 
فعاان محیط زیســت بعــد از این عکس به 
او اعتراض کردند اما فحاشان طبق معمول 
فحش دادند و بدهنی کردند. فحاشــی ها به 
او هنوز هم تمام نشــده و حتــی پای آخرین 
عکس هایــش کــه مربوط بــه اکــران مردمی 

آخرین فیلمش است دیده می شود.
آمــاج  هنرمندهــا  فقــط  نکنیــد  فکــر  البتــه 
حمله هــا قــرار می گیرند. ورزشــی ها هم کم 
قربانی نمی شوند. کسانی مثل سردار آزمون 
که بعــد از هر بازی تیم ملی و با هر توپی که 
گل نمی کنــد چندیــن فحش جدیــد به جان 
می خــرد یــا طارمــی کــه هنــوز هم از دســت 
پرسپولیســی های متعصب و حمله هایشان 

خاص نشده است.
از ایــن هــم نبایــد گذشــت کــه فحاشــان بــه 
خودشــان هــم رحم نمی کننــد و پای همین 
پســت ها وقتــی یک نفــر خاف عقیــده آنها 
هــم  او  خجالــت  از  حســابی  بزنــد  حــرف 
درمی آینــد و آن وقت جدل آنها با هم برای 
بقیه کاربرها که گاهی در سکوت کامنت ها را 
باا و پایین می کنند حسابی جالب می شود.

رونــد ایــن ماجراهــا تقریبــاً یکســان اســت؛ 
یــک اتفاق، پــر شــدن کامنت ها بــا فحش و 
حملــه در عــرض چنــد دقیقــه و بــاا رفتــن 
آمــار کامنت هــا به صــورت لحظــه ای، ایک 
گرفتــن بعضی کامنت ها و حمله به بعضی 
دیگــر و بعــد بســته شــدن کامنت ها توســط 
صاحب صفحــه. خیلی از ســلبریتی ها صبر 
می کننــد تا این موج بگــذرد اما گاهی اینقدر 
حمله ها سنگین و اعصاب خردکن است که 
چــاره ای برای ســلبریتی باقــی نمی ماند جز 
خداحافظی با کامنت هایــش. حداقل برای 

مدتی کوتاه تا آب ها از آسیاب بیفتد.
ë چرا حرفی می زنی که دوست ندارم؟

فیس بــوک که دیگــر چنــدان بیــن ایرانی ها 
طرفدار ندارد اما بین اینستاگرام و توئیتر که 
کاربران ایرانی بیشتر از آنها استفاده می کنند 
داســتان توئیتــر کمی فــرق می کنــد. در این 
شبکه های اجتماعی خبری از سلبریتی های 
هنرمنــد و ورزشــکار نیســت امــا پــر اســت از 
بودنــد  کاربــری  روزی  کــه  ســلبریتی هایی 
مثــل بقیــه اما بــا چنــد توئیت پر ســر و صدا 
معروف شــده اند و حاا ســلبریتی توئیترند. 
کســانی که اولین هدف های مجازی هســتند 
چــون معمــوًا دربــاره موضوعــات مختلف 
می نویسند و خب همیشه کسانی هستند که 
این توئیت ها به مذاق شان خوش نمی آید و 

آن وقت موج فحش خوردن آغاز می شود.
وقتــی موضوعی در توئیتر داغ و به اصطاح 
ترند می شــود خطر فحش خــوردن جدی تر 
می شــود. همیشــه میــان موجــی کــه ایجــاد 
شــده توئیت هایــی هســتند که لحظــه ای به 
می شــود.  داده  فحــش  صاحبــش  و  آنهــا 
بی پــروا، بی ماحظــه و بی پــرده. آنچنان که 
گاهی کاربری که ســیبل شــده گاهــی مجبور 
می شــود اکانتش را ببنــدد و به اصطاح دی 
اکتیو کنــد یا چند روزی طــرف توئیتر آفتابی 
نشــود تا جوی که علیه اش ایجاد شــده آرام 
شــود. واقعیت این اســت که بد و بیراه هایی 
که توئیتری هــا نثار طعمه هایشــان می کنند 
بســیار گزنده تر از شــبکه های دیگر است و از 
خود کاربر تا خانواده و جایگاه اجتماعی اش 

را هدف می گیرد. بی رحم و عطوفت.
فحاشــی هایی که در توئیتر می شــود معموًا 
از یــک ماجــرای کلــی شــروع می شــود؛ چرا 
حرفی زدی که من دوســت نداشتم؟ و البته 

چرا خاف جریان حرکت کردی؟
در واقع وقتی جوی در توئیتر ایجاد می شــود 

کــه یــک نــوع طــرز فکــر در آن غالب اســت 
اگــر خاف آن جریان حرفــی بزنید مطمئن 

باشید بی پاسخ نمی مانید.
کســانی  از  سیاســی  فعــاان  و  خبرنــگاران 
هســتند که تقریباً هیچ توئیتــی از آنها بدون 
واکنش هــای تنــد و هتاکانــه نمی مانــد. بــه 
تازگی تحقیقی انجام شده که نشان می دهد 
خبرنگاران زن و سیاســتمداران هر ۳0 ثانیه 
یکبــار، یک توئیــت توهین آمیز یــا خصمانه 

دریافت می کنند. آماری ترسناک!
سیاســتمداران  و  خبرنــگاران  فقــط  البتــه 
شــبکه  توئیتــر  اســت  درســت  نیســتند. 
اجتماعــی محبــوب ســلبریتی های ورزشــی 
و هنــری نیســت امــا بعضی هایشــان در این 
شــبکه اجتماعــی هم فعالنــد و البته فحش 
یــا  می خورنــد! کســانی مثــل مهنــاز افشــار 
ترانــه علیدوســتی کــه دیگــر برایشــان ایــن 
چیزهــا تقریباً روتین و عادی اســت. هرچند 
کــه مثًا ترانه علیدوســتی بعــد از واکنش به 
صحبت های شاپرک شجری زاده در کانادا و 
بــد و بیراه هایــی که برای این واکنش شــنید، 

مدتی است در این شبکه حضور ندارد.
اگــر از مهــراب قاســم خانی و هومن ســیدی 
هــم بپرســید خاطرات تلخــی از این شــبکه 
اجتماعی دارند. مهراب قاســم خانی مدتی 
پیــش بــا تــوپ پــر بــه توئیتــر آمد و نوشــت 
کــه دوســت دارد اینجــا هــم حســابی فعال 
باشــد امــا در عــوض توئیتری هــا حســابی از 
خجالــت او در آمدنــد و آنقــدر بــه او تاختند 
که بعد از چند توئیت در اینســتاگرام پســتی 
علیــه توئیتری هــا زد و از توئیتر اسباب کشــی 
کــرد. هومــن ســیدی هــم بــرای عکســی از 
خــودش یک جملــه از خودش بــا این منبع 
نوشــت:»ه.س« یعنــی هومن ســیدی! و آن 
وقت موج حمله به او آغاز شد. هتاکی هایی 

که البته بیشتر جنبه تمسخر داشت.
مســأله  یــک  بــه  می شــود  توئیتــر  در  فقــط 
دلخــوش کــرد؛ موج هــا آنقدر ســریع عوض 
می شــوند و آنقدر هر روز ســوژه تازه ای برای 
کاربران ایجاد می شــود که می توانید امیدوار 
باشــید موجــی کــه علیه تــان شــکل گرفتــه 
بــزودی می رود ســمت یک کاربــر و موضوع 

دیگر. مثل یک جبهه هوای سرد و سنگین!
ë سر گذر مجازی

وقتی داستان این فحاشــی ها را مرور می کنی 
متوجه می شــوی جــای کاری که شــاید بتواند 
کمی این فضا را بهتر کند چقدر خالی اســت. 
البتــه مدتــی پیــش کمپین هایــی مثــل نه به 
فحاشــی، فحاشــی نکنیــم و فحاشــی ممنوع 
شــکل گرفــت. بخصــوص در اینســتاگرام. دو 
ســال پیــش هنرمنــدان چالــش بــاک کردن 
همــه  از  و  انداختنــد  راه  توهین کننــدگان 
فالوورهایشــان خواستند کسانی که به دیگران 
فحاشــی می کنند باک کنند. حاا دو ســال از 
راه اندازی این کمپین گذشته و آمار فحاشی ها 
کــم نشــده و حــاا آنقــدر هــر کــدام از ایــن 
هنرمندان درگیر هتاکان به خودشــان هستند 

که یاد این کمپین هم نمی افتند!
شــاید درک و فهمیــدن دلیل ایــن همه بد و 
بیــراه گفتــن و بــد دهنی و توهیــن در فضای 
مجــازی اینقدرهــا هــم ســخت نباشــد. مگر 
مــا عصبانی تریــن مــردم جهــان نیســتیم؟ 
عصبانی هــا فحــش می دهند! حاا بخشــی 
از جامعــه ای کــه درون آن زندگــی می کنیم 
کوچه پــس کوچه های شــبکه های اجتماعی 
شــده.  مجــازی  واکنش هایمــان  و  اســت 
می ایســتیم ســر یکــی از این گذرهــا و منتظر 
می مانیــم کســی حرفــی بزنــد که دوســتش 

نداریم. یک، دو، سه... شروع می کنیم!

پرونده فحاشی در فضای مجازی

15 شبکه اجتماعی محبوب در بین کاربران 
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 نمایشـــگاه دســـتخط، گزیـــده آثار ســـه 
خوشنویســـی  شـــده  تثبیـــت  هنرمنـــد 
غامحســـین امیرخانی، علی شـــیرازی 
و مجتبـــی ملـــک زاده در فرهنگســـرای 
نیاوران در حالی برگزار شد که در فضای 
هنر امروز ایران خوشنویســـی جایگاهی 
شایســـته و متناســـب با ارزش های خود 
ندارد. در اواخر قاجار و اوایل دوره پهلوی 
به دلیل کمرنگ شـــدن زمینه کاربردی 
و ورود فضـــای فرهنگی ایران به دوره ای 
متفاوت و متأثر از جریان مدرنیزاسیون، 
خوشنویســـی کم رمق شـــد و بـــه عنوان 
جریان فرعی و بیشتر در خدمت اندک 
زمینه کاربردی در صنعت چاپ یا زینت 
رجال و یادآور ســـنتی فرهنگی به حیات 

خود ادامه داد؛ هر چند در اواســـط دهه 
40 اندیشـــه احیای هنرهای ملی منجر 
به تأســـیس انجمن خوشنویسان ایران 
شـــد، اما غلبه گفتمان مدرن مجالی به 
حیات پویای خوشنویسی کاسیک نداد. 
بـــا انقاب اســـامی که به نوعـــی داعیه 
احیای ســـنت های فرهنگی و همگام با 
دین را داشـــت و گفتمـــان هنر مکتبی و 
بعدها هنر ســـنتی بر فضای هنر غالب 
شـــد، خوشنویســـی وارد دنیای جدیدی 
شـــد. این فضای فرهنگی متأثر از غلبه 
گفتمان هنر دینـــی در نظام جدید که از 
سویی رونق دوباره خوشنویسی را در پی 
داشـــت، زمینه ســـاز چالش های جدید 
نیز شد. به نظرم این چالش ها در روابط 
درون گروهی خوشنویســـی و همچنین 
نسبت خوشنویســـی با فضای فرهنگی 
و هنـــری کشـــور تأثیر منفی گذاشـــت. از 
جمله چالش هایی که به نوعی در رشد 

و تعریف خوشنویسی در این چهار دهه 
مؤثـــر بودند و ضـــرورت بـــاز تعریف یا 
بازشناسی خوشنویســـی را ایجاد کردند، 
عبارتنـــد از: غلبـــه تعریف هنـــر مبتنی 
بر نگـــرش مدرن در شـــناخت هنرهای 
تجسمی ایران، حمایت فضای متأثر از 
انقاب و نهاد دین از خوشنویسی، شیوه 
تعلیـــم و حضور خوشنویســـی در نظام 
آموزشـــی ؛ غفلت انجمن خوشنویسان 
محتوایـــی  ارزش هـــای  معرفـــی  از 

خوشنویسی.
ë  گفتمان هـــای فرهنگـــی و جریان های

هنری ایران

 هر چند فضـــای فرهنگـــی در اوایل 
انقاب بشدت متأثر از سنت های دینی 
بـــود و هنر مکتبی ارمغـــان این نگرش، 
اما بعد از مدتی جریان نســـبتاً پرقدرتی 
هنـــر را مبتنی بـــر تعریف مدرنیســـتی 
می شـــناخت، حداقـــل در فضای خارج 

از حاکمیـــت. ایـــن تعریـــف مبتنـــی بر 
نقد مدرنیستی، اساســـاً هنرهای سنتی 
را واجـــد ارزش هنـــری نمی دانســـت و 
حتـــی هنرهای ســـنتی منبعـــث از دین 
هم تحت تأثیر هنر انقابی در حاشـــیه 
قلمداد شدند. خوشنویسان متأثر از این 
فضا بـــرای هماهنگی و به قولی امروزی 
شدن دست به تجربیات گوناگون زدند. 
زیـــرا خوشنویســـان قدرت دفـــاع از هنر 
خود را نـــه در مقابله با هنر انقابی و نه 
در مقابله با هنر مدرن نداشتند. جریان 
پویا در هنر هم به خوشنویســـی اهمیت 
چندانـــی نـــداد. خوشنویســـی امـــا بعد 
از ایجـــاد انجمـــن در ســـال 45 صاحب 
تشـــکیاتی شـــده بود که بعد از انقاب 
گسترش یافت. در اولین کنگره سراسری 
انجمن خوشنویسان ایران در رامسر در 
سال 1366 قریب 600 خوشنویس دارای 
مدرک ممتاز شرکت کرده بودند. به نظر 

داستان این خطوط دلبرانه مهجور
چالش ها و فراز و فرودهای هنر خوشنویســی در گذر زمان

علیرضا هاشمی نژاد
منتقد هنری

این
نرآن

س: ه
عک

از چپ: علی شیرازی، غامحسین امیرخانی و مجتبی ملک زاده

می رسد این تشکیات راه خوشنویسی را 
از جریان کلی هنر ایران جدا کرد. با وجود 
انســـجام تشـــکیاتی، اما خوشنویسی از 
انســـجام درونـــی در جهـــت بازتعریف 
خود مبتنی با شـــرایط نو برخوردار نبود 
و در مواجهـــه بـــا نقد، پویا عمـــل نکرد. 
همچنیـــن ســـاختار ســـنتی حاکـــم بـــر 
فضای خوشنویســـی نقد از درون را هم 
برنمی تابیـــد. بنابراین هر چنـــد از نظر 
کمیت رونـــق گرفت، امـــا جریانی رو به 
افول بود و هرگز شـــادابی دهه 60 و دهه 
70 دیگر در فضای خوشنویســـی تجربه 
نشد؛ در صورتی که قابلیت این را داشت 
که گفتمـــان ویـــژه ای را از نظر محتوایی 
در هنـــر ایران بازتولید کنـــد. این دیدگاه 
که ســـاختار نقـــد در هنر بعـــد از انقاب 
حتـــی در حـــوزه هنر دینی متأثـــر از نقد 
مدرنیستی است، در آثاری که به تحلیل 
هنر ایران در دوران معاصر پرداخته اند 
هویداســـت. در دو اثـــری کـــه بـــه نقد و 
تحلیل هنر ایران معاصـــر می پردازند، 
)هنـــر معاصـــر ایـــران( و )گفتمان های 
فرهنگـــی و جریان هـــای هنـــری ایران( 
خوشنویســـی و نگارگری هیچ حضوری 
ندارند و نوع نگاه بر سایر هنرها هم متأثر 
از نگرش مدرنیســـتی اســـت. به همین 
نسبت منتقدین خوشنویسی هم متأثر از 
این فضا بودند و هرگز تاشی در جهت 
شـــناخت ارزش های آن بروز ندادند در 
صورتـــی که خوشنویســـی می توانســـت 
بر مبنـــای تعاریف نو از هنـــر، بر هویت 
مســـتقل خـــود مبتنی بر حضـــور نوعی 
معنی و با معیارهای زیبایی شـــناختی 

خاص خود شناخته شود.
ë هنر انتزاعی، هنری معنوی

 مـــا در ایران بـــا افراطی ترین رویکرد 
و درک از هنـــر مـــدرن روبـــه رو بودیم و 
هنوز هم روبه روییم به همین دلیل هم 
نگاه مدرنیســـتی اساســـاً قادر به تحلیل 
این وجه از خوشنویســـی نشـــد، زیرا این 
رویکرد هیچ نسبتی بین معنویت و هنر 
را برنمی تابد. البته گره خوردن معنویت 
مبتنـــی بر قرائت دینی از هنر که شـــکل 
رســـمی نیز پیدا کرده بـــود بر هجمه و از 
طرفی بر غفلت خوشنویسان از تعریف 
واقعـــی آن مؤثـــر افتـــاد. ایـــن در حالی 
اســـت کـــه در اوج دوره مدرن هنرمندی 
مانند کاندینســـکی هنر را در نســـبت با 

معنویت تعریـــف می کند. جالب توجه 
است، نقد مهمی که به خوشنویسی وارد 
می شود این است که نهایتاً خوشنویسی 
را به جهت تکرار فرم های هندسی زیبا، 
هنری تزئینی قلمداد کنند، چالشـــی که 
کاندینسکی نیز با آن روبه رو بود  و او برای 
تفاوت هنر انتزاعی و تزئینی، معنویت را 
به میان آورد و مدعی شـــد هنر انتزاعی 
هنری معنوی اســـت. قصد آن نیســـت 
که نســـبتی بین هنر خوشنویســـی و هنر 
انتزاعی ایجاد کنم، بلکه شـــباهتی بین 
دو مســـأله در دو زمـــان و مکان متفاوت 
دیـــدم. او نیـــز گرفتار گفتمـــان غالب بر 
تعریف هنر بود. امروزه اما می دانیم که 
دیگر نقد مدرنیستی هنر کارکرد خود را 
در سنجش رویکردهای مختلف به هنر 
از دست داده اســـت، تعریف هنر متأثر 
از رویکرد تعریف نهـــادی و رویکردهای 
جامعـــه شـــناختی بـــه تعریف هنـــر، و 
رویکردهای کارکرد گـــرا و ماهیتگرا و... از 
چنین بن بســـت هایی گذر کرده اســـت. 
»یک اثر هنری به شـــرطی هنر است که 
مـــردم بگویند هنر اســـت، بدین ترتیب 
محتـــوای مقوله هنر به لحاظ اجتماعی 
تعریف می شـــود. به عاوه هنر از سوی 
گروه های انسانی سازمان یافته در دنیای 
هنر تعریف می شـــود.« )بکـــر(  یا اینکه 
»هنر باید بر حسب خصایصی تعریف 
شـــود که بـــه ســـبب آن ارزش می یابد« 
)اســـتکر( بنابراین با قـــدرت می توان بر 
رابطـــه معنـــا و هنر خوشنویســـی تأکید 
کـــرد، زیرا اعتقـــاد دارم مبنـــای معنا در 
هنر در فرهنگ شـــرق اصـــواً و در ایران 
حضور مستمر دارد و قابلیت تبدیل به 
گفتمانی ویژه در هنـــر معاصر ایرانی را 
نیـــز دارد که تبییـــن آن فرصت دیگری 
می طلبد.این گفتمان می توانست و باید 
فارغ از ارتباط مســـتقیم خوشنویسی با 
دین و سنت شکل بگیرد، زیرا معتقدم 
خوشنویسی نه قدسی است و نه دینی و 
نه عرفانی، پدیده ای اســـت زمینی اما از 
پیش از اسام در هماهنگی با مفاهیمی 
شـــکل گرفت و تکامل یافت که به نوعی 
پدیده های آســـمانی تلقی شـــدند. این 
انکارناپذیر فرهنگ  واقعیـــت  پدیده ها 

ماست.
ë تکامل در ساختاری هندسی

از سویی دیگر اگر در فرهنگ شرقی و 

بویژه ایرانی و اسامی، ارزش فرازمینی 
برای متن قائل نمی شدیم، خوشنویسی 
ضـــرورت نمی یافـــت. این بـــه معنای 
فرازمینـــی بودن خوشنویســـی نیســـت. 
خوشنویســـی در اینجا ابزار بیان اســـت. 
تکامل آن در چنین بستری شکل گرفت. 
ماهیـــت زیبایـــی شـــناختی آن در ذهن 
هنرمند زمینی و در جهت درک زیبایی 
ایـــن جهانی شـــکل می گیرد، اما بســـتر 
فرهنگ دینی اســـت. هر چند بشـــدت 
مخالف نســـبت ارگانیک خوشنویسی با 
دین و عرفان هســـتم، اما ســـاختار یک 
هنر هندسی که در واقع بخشی از ارزش 
آن در مسیر تکامل و آموختن آن تحقق 
می یابد- و نوعی مراقبه و مکاشفه است 
- و توسل به نوعی درک زیبایی شناختی 
ذهنی برای دریافت تناســـب آرمانی در 
آن – حضور هندسه سیال که در بسیاری 
از فرهنگ ها تبدیل به امر قدســـی شـــد 
- و امـــر تکرار، ضرورتـــی اجتناب ناپذیر 
اســـت، خودبه خود ما را بـــه باور حضور 
ارزش هـــای مـــاورای جهـــان مـــادی در 

خوشنویسی سوق می دهد.
این معنـــی که در خوشنویســـی بروز 
می کنـــد، از جنـــس معنـــی اعتقـــادی 
نیست، معنی است که کاندینسکی هم 
در تعریف هنر آینده به دنبال آن است 
و هیـــچ ضدیتـــی بـــا جهان مـــدرن هم 
ندارد. در خوشنویســـی اما این ویژگی در 
مجاورت دین و نظام تعلیمی عرفانی 
رنگ هـــر دو را گرفت. این امـــر در دوره 
معاصـــر پاشـــنه آشـــیل خوشنویســـی 
شـــد. اما بایـــد پذیرفت کـــه در فرهنگ 
ما قرن هاســـت بین امر دنیـــوی و دینی 
تمایزی وجود نداشته است. همه ابعاد 
زندگـــی مـــا در نظامی قدســـی تعریف 
می شـــوند از خوردن تا عبـــادت، بدیهی 
اســـت حال که قداســـت کمرنگ شـــده 
معنـــای خـــود را تغییر داده اســـت و ما 

هـــر آنچه را به نوعی بـــا این مفهوم گره 
خورده است نفی می کنیم. با این حرف 
لیمن موافقم که »خوشنویسی اسامی 
از هیـــچ گونـــه میلی به تقدس بخشـــی 
مطلق منشأ نمی گیرد، بلکه سرچشمه 
آن لـــذت تماشـــای زیبایـــی شـــکل ها و 
نقش هـــای آفریـــده شـــده روی صفحه 
است« اما رسیدن به این شکل ها در خأ 
ذهنی رخ نداده اســـت، تعریف معنای 
زیبایـــی و جایگاه زیبایـــی متأثر از تبیین 
این مفهوم در فرهنگ اشـــراقی پیش از 
اسام و اسامی و بویژه عرفانی بی تردید 
در تکامـــل فرم هـــا و تناســـب و ایجـــاد 
هارمونی در شـــاکله خطوط تأثیر داشته 
است. مگر هنر یونان در دوران کاسیک 
چیـــزی غیـــر تجســـم زیبایی بـــر مبنای 
تعریف زیبایی است؟ اگر دقت بفرمایید 
در خوشنویســـی کاســـیک هم تکیه بر 
فـــرم جـــدای از کارکردهـــای ضمنی آن 
یعنی بیان اندیشه های دینی و... اصلی 
اساســـی است، همه خطوط به نوعی به 
ســـمت ناخوانایی یا به تعبیر دیگر گذر 
از معنای عبارت خوشنویسی شده میل 
کرده اند و می خواهند خود را از بار معنی 
رها ســـازند، حتی نســـتعلیق، در قالب 
سیاه مشـــق و قصارنویسی بشدت تکیه 
بـــر فـــرم دارد. این نکته را هـــم ضروری 
می دانم بیان کنم، فارغ از حضور نظام 
تعلیمـــی عرفانـــی در خوشنویســـی که 
انعکاس آن را در رســـاات خوشنویسی 
در نهایت در قالب اصولی مانند صفا و 
شأن می بینیم، در تحلیل های معاصر 
شکل افراطی ارتباط خوشنویسی با دین 
و عرفان نتیجه تفسیرهای غربی هاست 
کـــه مـــا را هـــم شـــیفته کـــرد. آن مـــاری 
شـــیمل تمام خیالپردازی هـــای خود را 
در خصـــوص فـــرم ارزش اعـــداد و... بر 
تکامل خوشنویسی تحمیل کرد که خود 

موضوعی دیگر است.

ما در ایران با افراطی ترین رویکرد و درک از هنر مدرن 
روبه رو بودیم و هنوز هم روبه روییم به همین دلیل 

هم نگاه مدرنیستی اساساً قادر به تحلیل این وجه از 
خوشنویسی نشد، زیرا این رویکرد هیچ نسبتی بین 

معنویت و هنر را برنمی تابد

مقاله وارده
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فردوسی را حتماً می شناسید یا حداقل اســـمش به گوش تان خورده است. ابوالقاسم فردوسی طوسی، 
شاعر حماسه سرای ایرانی و سراینده »شاهنامه« اســـت که در قرن چهارم هجری قمری زندگی می کرده 
است. شاهنامه پر از افسانه های خواندنی است و رستم، نام آورترین چهره اسطوره ای در شاهنامه است. 
از میان قصه های شاهنامه، »هفت خان رســـتم« جزو جذابترین داستان هاست که قصد داریم در چند 
شماره آن را برایتان تعریف کنیم. هر شماره یک خان.  فردوسی داستان را به شعر سروده و ما آن را برایتان 
به نثر بازگو می کنیم.  کیکاووس، پادشاه ایران و سپاهش در دژی کوهستانی در مازندان به دست دیو سفید 
اسیر است. رستم به نجاتش می رود.  هفت خان رستم داستان هفت بایی است که رستم در راه رسیدن 
به مازندران و آزاد کردن کیکاووس و سپاهیانش با آنها رو به رو می شود.  در خان اول، رخش اسب رستم با 
شیری که قصد جان رستم را داشـــت نبرد کرد و او را از پای درآورد و در خان دوم به بیابانی بی آب رسید اما 
میشی او را به سمت چشمه ای راهنمایی کرد و رستم و اسبش سیراب شدند. در خان سوم رستم با اژدهایی 

مبارزه کرد و او را از پای درآورد. در خان چهارم رستم توانست بر یک جادوگر پیروز شود و حاا خان پنجم.
***

 رســـتم به راهش ادامه داد تا به جایی تاریک رســـید. او از آنجا به سوی روشنایی رفت و مقابل رویش 
مکانی سرسبز با آب های روان ظاهر شـــد. از رخش پایین آمد و لگام رخش را برداشت تا بچرد و بعد 

نوجوان

مریم طالشی

ــــرت رو از توی لپ تاپ بیار بیرون. بسه دیگه. خسته نشدی؟ درسات مونده. بیا غذا بخور.  »پاشو. س
ــید که  ــ ــته باش ــ ــــت، خصوصاً اگر جزو آن دس نمی خوای بخوابی؟« این جمله ها حتماً برایتان آشناس
ــتید. بله، بله می دانم اان می خواهید بگویید برای درس خواندن  ــ ــتفاده از اینترنت هس ــ ــــق اس عاش
ــوید و حاا گاهی هم  ــ ــــی تان را بهتر متوجه می ش ــد و این طوری مطالب درس ــ ــتفاده می کنی ــ از آن اس
ــراغ یک بازی آناین می روید که وقت زیادی ازتان نمی گیرد. با این حال خیلی وقت ها کافه اید،  ــ س

ــود. می دانم  ــ ــفته می ش ــ ــتهایتان به هم می ریزد و خوابتان آش ــ اش
ــــت.  ــاد از رایانه اس ــ ــتفاده زی ــ ــه اینها اثرات اس ــ ــول کنید ک ــ ــد قب ــ  نمی خواهی

ــاید به دردتان بخورد. بهتر  ــ با این حال ادامه مطلب را بخوانید تا ش
ــته باشید.  ــ ــتفاده از اینترنت برنامه ریزی داش ــ ــــت برای اس اس
ــه مثًا فردا یک  ــ ــــت کنید ک ــد در دفترچه ای یادداش ــ می توانی

ساعت می خواهید در فضای وب باشید. اولویت بندی هم 
ــــت مطلبی مربوط به درس یا  یادتان نرود. اگر قرار اس

ــــی را مرور کنید، می توانید آن را در  یک مطلب علم
ــرار دهید. مدام هم پای رایانه یا لپ تاپ  ــ اولویت ق
ــــمانتان  نمانید، هر 15 دقیقه یک بار به خود و چش

ــتراحت دهید. اگر دوست ندارید چاق شوید از  ــ اس

خوردن تنقات پای رایانه خودداری کنید. گاهی سراغ کتاب هایتان هم بروید. منظورم کتاب های غیردرسی است مثل 
ــتان خوب شوید، شاید دیگر عاقه خاصی نداشته باشید قسمت عمده وقتتان را  ــ ــتان. وقتی غرق یک داس ــ رمان و داس
در اینترنت بگذرانید. می دانم خیلی وقت ها عاقه مند می شوید تا دوستانی را در فضای مجازی پیدا کنید. به نظرتان 
ــتند، چون شما را درک می کنند و نظرات مشترکی با هم دارید.  ــ ــتان واقعی خودتان هس ــ خیلی از آنها حتی بهتر از داس
اما واقعیتش این است که شما تنها یک اسم و عکس از دوست مجازی تان می بینید که اصًا معلوم نیست متعلق به 
ــد یا نه. حتی تمام مشخصاتی که از خودش به شما داده، ممکن است خیالی  ــ خود او باش
ــراغ ارتباط  ــ ــــما. خب در اینجور مواقع آدم عاقل به س ــد و برای فریب ش ــ باش
ــام این کارها را  ــ ــــودش می رود. اگر تم ــــت های واقعی خ با همان دوس
کردید و دیدید باز همچنان وقت زیادی را در اینترنت می گذرانید، 
ــید و مثل یک مبصر باای سر خودتان  ــ با خودتان سختگیر باش
ــا یک هفته حق نداری از  ــ ــتید و مثًا به خودتان بگویید ت ــ بایس
ــتفاده کنی. بعد خواهید دید که در این یک هفته  ــ اینترنت اس
ــدا می کنید که قبًا حتی  ــ چقدر وقت برای انجام کارهایی پی
ــود در این مدت زمان  ــ ــتید که می ش ــ تصورش را نداش
انجامشان داد. از تجربه هایتان در این باره برایمان 

بنویسید.

سرت رو از توی لپ تاپ بیار بیرون

شاهنامه 
خــــوانی

پیش به سوی دیو سپید
خان پنجم هفت خان رستم

دوست دارید چه چیزی اختراع کنید؟

آزمایشگاه مخفی »دکستر«
»دکســـتر« پســـر کوچک نابغه ای اســـت. او یک آزمایشگاه 
را  اختراعاتـــش  از  مجموعـــه ای  آن  در  کـــه  دارد  مخفـــی 

نگهداری می کند.
دکســـتر بیشـــتر وقت ها در آزمایشـــگاه خود مشـــغول به کار اســـت. آزمایشگاه 
دکســـتر درمکانی مخفی  در زیرزمین واقع شده که از پشت کتابخانه اتاق خواب 
دکســـتر به آن راهی وجود دارد که یا با گفتن اســـم رمز یا با جابه جا کردن یکی 
از کتاب های داخل قفســـه که در واقع قفل آن اســـت، درش باز می شـــود. کمتر 
کســـی از وجـــود کتابخانه مطلع اســـت. یکی از افـــرادی که از ایـــن راز خبر دارد 
»دی دی« خواهر بزرگتر دکســـتر اســـت. آنها به طور مداوم باهم درگیر هستند. 

بیشتر وقت ها دی دی باعث آزار و اذیت دکستر می شود چون او همیشه دوست 
دارد به اختراعات و دستاوردهای دکستر دسترسی پیدا کند و بدون اجازه با آنها 
بازی کند. هرچند که دکســـتر مانع او می شود، اما باز در بیشتر مواقع خرابکاری 
بـــه بار می آیـــد و اختراعات دکســـتر از بیـــن می روند و او مجبور می شـــود همه 
چیـــز را دوباره از نو شـــروع کند. با این حال گاهی هـــم پیش می آید که ایده ها و 

پیشنهادهای دی دی برای دکستر بسیار مؤثر واقع شوند.

»ماندارک« پســـر دیگری که در همســـایگی دکســـتر زندگی می کند نیز رقیب او 
است و دائم در تاش است که نقشه های کاری دکستر را به دست آورد.

ممکن اســـت شـــما مجموعه انیمیشنی دکســـتر را دیده باشـــید و شاید هم نه. 
نمی دانـــم تا چه حد به اختـــراع کردن عاقه دارید اما اگر دوســـت دارید روزی 
مخترع شـــوید، حتماً از این مجموعه خوشـــتان می آید. راســـتی اگـــر بخواهید 

اختراعی بکنید، دوست دارید چه وسیله ای بسازید؟
 خـــوب به آن فکر کنیـــد و ببینید دلتان می خواهد چه چیـــزی اختراع کنید. اگر 
به نتیجه رســـیدید، آن را برایمان بنویســـید یا با شـــماره روزنامه تماس بگیرید 

و برای ما بگویید.

مخترعان 
کوچک

از آن به خواب فرو رفت.
دشـــتبانی که آنجا بود، وقتی رستم و رخش را در کشتزارش دید با چوب به پای رستم زد و گفت:»چرا 

اسبت را در این دشت چرا می دهی و کشت مرا از بین می بری؟«
ــتم گوش های او را گرفت و پیچاند. دشتبان نزد پهلوان دلیر و جوانی به نام »اواد« رفت و به او  ــ رس

شکایت برد. 
اواد با نامداران خنجردارش به سوی رستم رفت وپرسید:»نام تو چیست؟ چرا گوش این دشتبان 
ــیاه می کنم. رستم  ــ ــتزار او چراندی؟ اان جهان را پیش چشمت س ــ ــبت را در کش ــ را کندی؟ چرا اس

گفت:»اگر نام من به گوشت برسد در دم جان می دهی.« 
ــید و گفت:»اگر  ــ ــپس اواد را به کمند کش ــ ــکر اواد رفت و همه را قلع و قمع کرد و س ــ بعد به میان لش
ــت را به من نشان بده تا  ــ ــپید و جایی که کاووس زندانی اس ــ کمکم کنی با تو کاری ندارم. جای دیو س
ــر کار بیاورم. اواد گفت:»صد فرسنگ تا زندان کاووس و از  ــ ــاه مازندران را کنار بزنم و تو را س ــ من ش
آنجا تا خانه دیو سپید نیز صد فرسنگ راه است که راهی دشوار است میان کوهی هولناک که پرنده 

پر نمی زند و دوازده هزار دیو جنگی در آنجا هستند. تو به تنهایی از پس آنها برنمی آیی.
ــپس بر  ــ ــان می آورم.« س ــ ــتم خندید و گفت:»همراهم بیا و ببین که من یکنفره چه بایی سرش ــ رس

رخش نشست و اواد نیز از پسش دوان بود تا به کوه اسپروز رسیدند. 
ــخ داد:»آنجا مازندران  ــ ــید:»آنجا کجاست؟« اواد پاس ــ ــن بود. رستم پرس ــ در مازندران آتش روش

است.« رستم خوابید و وقتی خورشید سر زد برخاست و اواد را به درخت بست و به راه افتاد. 

چنـــد روزی اســـت کـــه پســـرک بـــه مـــدد تبلیغات 
تلویزیونی اســـباب بازی جدیدی می خواهد. به اتاق 
مملو از اســـباب بازی نگاه می کنم  که هر کدام شاید 

تنها برای مدتی پسرک را سرگرم کرده اند. 
یادش به خیر بچه که بودم با عمه و عمویم تنها یک 
سال اختاف سنی داشتم، بیشتر با هم بودیم و چه 
لذتی داشت باهم بودن ها، تابســـتان ها، حیاط خانه پدربزرگ، زیلویی 
که در گوشه ای پهن می کردیم و خاله بازی شروع می شد. همنسان من 
خوب می دانند که اســـباب بازی مان همان قاشق و بشقاب های مامین 
مـــورد مصرف در خانه بود، اســـباب بازی خاصی نبود عروســـک و توپ 
پاستیکی و تنها یک ســـاعت برنامه تلویزیونی، برای دختران و پسران 
نســـل من شـــادی می آورد؛ شـــادی وصف نشـــدنی. بزرگ تر که شدیم 
کارهای خانه را هم به سبک خاله بازی انجام می دادیم، بادمجان سرخ 
می کردیـــم و خاله بازی می کردیـــم، در حیاط خانه ظرف می شســـتیم 
و بـــازی می کردیم حتـــی گاهی به کوچه می زدیم؛ توپ بازی، وســـطی و 

گردوبازی. 
همه دنیای مان همان توپ و عروسک پاستیکی و چادر گل گلی ای بود 
که مادر دوخته بود. ما شـــاد بودیم، ما بازی می کردیم. حاا پســـرکم و 
فرزندان مان در اتاق های چندین ده متری مملو از اســـباب بازی اسیرند 
و هـــر روز به مـــدد تبلیغات چیـــزی جدیـــد را درخواســـت می کنند اما 
خوشـــحال نیستند، اســـباب بازی ها را خیلی زود کشـــف می کنند، اگر ما 
در خاله بازی هایمان هر روز داســـتان جدیدی از روابط انسان ها را بازی 
می کردیم، فرزندان مان متأســـفانه یاد گرفته اند تنها با فشار دادن یک 

دکمه یا لمس گوشی های تلفن همراه لحظاتی را سرگرم شوند. 
ای کاش دوبـــاره بـــا فرزندان مان خاله بـــازی می کردیم  تا بـــه آنها یاد 
بدهیم که با انســـان ها ارتباط برقرار کنند و گرنه نسل آینده انسان هایی 
خواهند بود که تنها تلفن همراهی در دســـت دارند با ســـرهایی پایین و 

غرق در دنیایی مجازی. 

 شادی روزهای کودکی 
بدون اسباب بازی

کودکان 
دیروز

سمیه افشین فر

نویسنده  ما باشید
نوشـــتن را دوســـت داریـــد؟ تـــا بـــه حـــال داســـتان 
نوشـــته اید؟ دلتان می خواهد نوشـــته تان در روزنامه 
چاپ شـــود؟ اگر این طور اســـت، می توانیـــد برای ما 
بنویســـید. از هرچه دلتـــان می خواهـــد. می توانید از خانه، محله و شـــهر 
خودتان بنویســـید. از مدرسه، پارک، دوستان و بازی هایتان. از آرزوهایتان 
برایمـــان بنویســـید. می توانیـــد داســـتان های تخیلی یا واقعی بنویســـید. 
نوشته هایتان را همراه با یک عکس از خودتان برای ما به آدرس روزنامه 

بفرستید تا آنها را با اسم خودتان در این صفحه چاپ کنیم.

رو در رو

صفحه کودک و نوجوان

 کریسمس مبارک
از طرف آنی

توی وســـایل قدیمی که مال دوره دبستان بود، یک کارت پســـتال پیدا کردم که 
عکس یک درخت کاج تزئین شـــده روی آن بود و بابانوئل در حالی که دســـت 

تکان می داد، کنار درخت ایســـتاده بود. پشـــت کارت نوشـــته بود:»دوست 
عزیزم، کریسمس مبارک. از طرف آنی.« با دیدن کارت، ناگهان یاد آنی افتادم، 

دوســـت دوران دبســـتانم. آنی مســـیحی بود. ما می دانســـتیم دین او با ما فرق 
دارد. پیامبر ما حضرت محمد)ص( اســـت و پیامبر آنها حضرت عیسی مسیح. 
می دانستیم آنی زمستان هرسال چند روزی را تعطیل است و اجازه دارد مدرسه 
نیاید تا در جشن میاد مسیح و شـــروع سال نومیادی شرکت کند. می دانستیم 
در خانه شـــان کاج تزئین شده ای دارند که گوی های رنگی قشنگ به آن آویزان 
اســـت. آنی از شـــیرینی های عید برایمان می آورد و به دوســـتانش کارت 
پســـتال هدیه می داد، مثـــل کارتی که مـــن دارم. کارت را ســـرجایش 

گذاشتم و توی دلم گفتم:»کریسمس مبارک، آنی.«

نامه ای برای زمستان
ســـام خانم یا آقای زمســـتان. می دانم آمده ای و تا عید پیشـــمان 
می مانـــی. مـــن همیشـــه منتظرم تا تـــو بیایی و خوشـــحال شـــوم. 
خوشـــحالی من این اســـت که هر روز منتظر شـــوم بـــرف بیاید. من 

عاشـــق برفـــم. روزهایی که بـــرف از آســـمان می بارد، 
بهترین روزهای عمرم هستند. روزهای برفی همه جا 

سفید است. آسمان هم سفید است. صورت آدم ها 
هم ســـفید و روشن اســـت. انگار همه خوشحالند. 

ممکن اســـت خانه ای کهنه و زشت 
باشد، اما وقتی برف می آید، 
آن خانه هم قشنگ می شود. 

همه خانه هـــا وقتی برف روی 
پشـــت بامشـــان می نشـــیند، قشنگ 
می شـــوند. من عاشـــق اینـــم که آدم 
برفی درســـت کنـــم. یـــک آدم برفی 
بـــزرگ که خیلی زود آب نشـــود. پس 

لطفاً برایمان برف بفرست. 
امضا : بچه ای که عاشق شماست.

ک کارت پستال قدیمی 
داستان ی



وزیــر  آذری جهرمــی  جــواد  محمــد 
ارتباطات و فنــاوری اطاعات در افتتاح 
پروژه ســه برابری هســته IP شبکه ملی 
اطاعــات بــا بیــان اینکــه در کل شــبکه 
ملــی اطاعــات دیگــر هیــچ محصــول 
امریکایی وجود ندارد، گفت: فیلترینگ 
و مطالبــات سیاســی را بــه شــبکه ملــی 
اطاعــات پیونــد نزنیــد. وی با اشــاره به 
اینکه مطابق با سند تبیین الزامات شبکه 
ملی اطاعات و براســاس ارزیابی مرکز 
ملی فضــای مجــازی، وزارت ارتباطات 
در حــوزه حمایــت از پیــام رســان های 
بومی به تکالیف خــود در حد مقدورات 
عمل کرده است، افزود: هر چند صدای 
کســانی که در این حوزه کاری نکرده و به 
تعهدات خــود عمــل نکرده اند، بلندتر 

است.
ë رشد فراگیر اپ های وطنی

 IP پــروژه ارتقای ســه برابری هســته
شــبکه ملــی اطاعــات روز گذشــته بــا 
حضور محمد جواد آذری جهرمی وزیر 
ارتباطات و فناوری اطاعات و ابوالحسن 
فیروزآبــادی دبیــر شــورای عالی فضای 
مجــازی در ایــن وزارتخانــه برگزار شــد. 
وزیــر ارتباطــات در ایــن مراســم ضمن 
ارائــه گزارشــی در خصــوص اقدام های 
انجام شــده از یک ســال گذشته تاکنون 
در شــبکه ملی اطاعات گفت: ظرفیت 
انتقــال شــبکه ملــی اطاعــات از ســال 
گذشته تاکنون از 10 به 24 ترابیت برثانیه 
وهمچنین ظرفیت این شــبکه از ۶.۸ به 

1۸ ترابیت برثانیه رسیده است.
ازراه انــدازی  همچنیــن  جهرمــی   
بــه  کمــک  بــرای  بین المللــی   Ixp
کســب وکارهای نوپــا و حضــور آنهــا در 
بازارهــای بین المللــی خبــر داد و گفت: 
رونــد  ترافیکــی نشــان می دهــد در یک 
ســال گذشــته میــزان مصــرف اینترنت 
 WIFI 3 و البتهG 4 نسبت به اینترنتG

رشد قابل توجهی داشته است.
وی افزود: تحول در بخش دسترسی 
و  اصــاح   ،۴ نســل  ســیار  بانــد  پهــن 
توســعه ظرفیــت بخش هســته شــبکه 

داخلی، افزایــش تبادل ترافیک داخلی 
به صورت محلی در IXPهــا و راه اندازی 
داشــبورد پایش کیفیت خدمات شــبکه 
)زیرســاخت، اپراتورهــا و رگواتــوری( از 
جملــه افزایش کیفیت خدمات داخلی 
اســت. وی افــزود: از شــهریور ســال ۹3 
تــا شــهریور ۹۷ دسترســی شــهرها بــه 
اینترنت نســل 3 از 10۵۷ شــهر به 12۴2 
شهر رسیده است. همچنین از فروردین 
ســال ۹3 تــا مرداد ۹۷ رشــد اســتفاده از 
وای فای کاهش و رشد اینترنت نسل 3 و 
۴ افزایش پیدا کرده است. در عین حال 
درحالی که فیبر نوری بین استانی در آذر 
۹۶، ۶۶ هزار و ۶۸1 کیلومتر بود اکنون به 

۶۸ هزار و ۹20 کیلومتر رسیده است.
 وزیر ارتباطات و فناوری اطاعات، با 
اشاره به توسعه و تقویت زیرساخت های 
شبکه گفت: توسعه دسترسی پهن باند 
ســیار )نســل 3 و ۴( و رسیدن به پوشش 
بخــش  ظرفیــت  توســعه  سراســری، 
هسته شــبکه توسط شــرکت زیرساخت 
)شبکه فیبر نوری(، ایجاد شبکه مستقل 
درگاه های اینترنت و جداســازی شــبکه 
و  توســعه  داخلــی،  شــبکه  از  درگاه هــا 
افزایــش پایداری ارتباطــات بین الملل، 
توســعه مراکــز داده و خدمــات ابــری، 
توزیــع محتــوا )CDN( توســط بخــش 
خصوصــی و برنامه ریــزی بــرای ایجــاد 
قطب های مراکز داده از اهداف اقدامات 

این بخش است.
رشــد  و  توســعه  دربــاره  جهرمــی، 
محتــوای خدمــات و کســب و کارهــای 
داخلی نیز گفت: کاهش هزینه ارتباطات 
داخلی )زیرســاخت مخابــرات، کاهش 
هزینه ترافیک محتــوا و خدمات داخلی 
مــدل  تغییــر  نهایــی،  کاربــران  بــرای 
ســرویس در ارتباطات ثابــت از حجمی 
به غیرحجمی(، ارائــه امکانات و پهنای 
باند رایگان جهت رشــد پیام رســان های 
داخلــی، ارائــه امکانات جهت تســهیل 
کاربردهــای داخلــی،  و  رشــد خدمــات 
توسعه خدمات برخط دولت الکترونیک 
و دولت همراه و همچنین ارائه تسهیات 
بــه شــرکت های نوپــا و فعــال در حــوزه 
محصــوات  تولیــد  و  مجــازی  فضــای 
بومی از محل وجوه ارائه شده اقدام های 

دیگری بوده اســت که در یکســال انجام 
شــده اســت. وی بــا اشــاره بــه افزایــش 
اســتقال کارکردی مدیریــت و خدمات 
 DNS پایه گفت: تحقق استقال سامانه
کشور، رشد بلوغ خدمات پایه ای داخلی 
نظیر نقشــه و خدمــات ابری، توســعه و 
به کارگیــری تجهیــزات بومــی در بخش 
ابزارهــای امنیتــی و زیرســاخت شــبکه 
)انتقال نــوری( و تحقق اســتقال کامل 
در مدیریــت و بهره برداری از شــبکه ها از 

جمله اقدام های انجام شده است.
آذری جهرمــی همچنیــن بــه رشــد 
اپلیکیشن های داخلی اشاره کرد و افزود: 
در ســال گذشــته، 120 هزار اپلیکیشن در 
فروشــگاه های ایرانــی وجود داشــت که 
امســال این رقم به 250 هزار اپلیکیشن 
رســیده اســت و همچنین ما شاهد رشد 
آموزشــی  و  بــازی  بخــش  در  جهشــی 
هســتیم و از ســوی دیگر اپلیکیشن های 

کاربردی نیز رشد باایی داشته است.
از  ارتباطــات دربــاره اســتفاده  وزیــر 
نقشــه های بومی و خارجی نیز گفت: در 
ســال ۹6 استفاده از نقشــه های خارجی 
نسبت صد به صفر داشت اما این میزان 
در ســال جاری نسبت آن 50 به 50 شده 
است به صورتی که استفاده از مسیریاب 

»نشــان« نســبت به مشــابه خارجی آن 
»ویز« در بین کاربران داخلی جلو افتاده 
است. وی همچنین در این مراسم از دو 
برابر شدن ســامانه های رصد و افزایش 
سنســورهای پایــش خبــر داد و گفــت: 
قدرت کشــف بدافزار از سوی مرکز ماهر 
بسیار افزایش یافته به طوری که از بیش 
از 4 هزار به بیش از 44 هزار کشف بدافزار 

رسیده است.
آذری جهرمی بــا بیان اینکه بیش از 
۹4 درصد حمات به کشور را خارجی ها 
و بیــش از 5 درصــد را داخلــی انجــام 
می دهنــد، گفــت: مرکــز ماهــر تاکنــون 
25 میلیون حمله اینترنتی را ثبت کرده 
اســت کــه 200 هزار بــار به خود ســامانه 
مرکز ماهر حمله شــده اســت و در عین 
حال 500 حمله فیشــینگ، 300 حمله 
به شــیوه DDOS به ســامانه های دولتی 

رخ داده و از آن جلوگیری شده است.
گفتنی است در این مراسم از سامانه 
متمرکــز درخواســت خدمات ســازمان 
فنــاوری اطاعــات نیــز رونمایــی شــد. 
شرکت ها و کسب وکارهای مختلف برای 
دریافت خدمات شــبکه ملی اطاعات 
می توانند به این ســامانه مراجعه کرده 
و با تخفیــف ۹5 درصدی از خدمات آن 

استفاده کنند.
ë منتقدان در صف دشمن 

ابوالحســن فیروزآبادی دبیر شــورای 
عالی فضای مجازی نیز در این مراسم با 
قدردانــی از زحمات و تاش های وزارت 
ارتباطات و فناوری اطاعات گفت: همه 
وزارت ارتباطــات و مرکــز ملــی فضــای 
مجازی را خطاب قرار داده و این ســؤال 
را می پرســند که شــبکه ملــی اطاعات 
چه شــد؟ چرا شــبکه ملــی اطاعات به 
پایان نمی رســد؟ چه زمانی این شــبکه 
به پایان می رســد؟ و هرچقــدر ما در این 
زمینــه توضیــح می دهیــم کــه کار ایــن 
شبکه تمام شدنی نیست و همیشه باید 
توسعه ادامه یابد آن را درک نمی کنند. 
ولــی بــاز بــه آنهــا می گوییــم که شــبکه 
ملی اطاعات همــان افزایش ظرفیت 
اینترنت داخلی، افزایش امنیت شــبکه 

وافزایش محتوا و... است.
 رئیــس مرکــز ملــی فضــای مجازی 
انتقــاد  ارتباطــات  وزارت  از  مــا  افــزود: 
می کنیــم ولــی انتقــاد مــا از آنهــا دلیــل 
برنادیــده گرفتــن زحمات آنها نیســت 
درعیــن حال مرکز ملــی فضای مجازی 
با این وزارت ارتباط و همکاری دوستانه 
دارد هرچنــد عــده ای از ایــن ارتبــاط و 

همکاری خوششان نمی آید ولی آنهایی 
کــه از ایــن همــکاری انتقــاد می کننــد، 
درصــف دشــمن هســتند. فیروزآبــادی 
وزارت  از  همچنیــن  گفــت:  ادامــه  در 
ارتباطات انتقاد می کنند که چرا کارهای 
مهمــی را انجــام نــداده اســت امــا باید 
گفــت زمانی اینترنت۶۴کیلــو بیت بود، 
اینترنت همراهی وجود نداشت، خبری 
از اقتصاد دیجیتال نبــود اما حاا در اوج 
تحریم هــا کشــورما دارای های تک  ترین 
تکنولوژی هــا بوده و کســب  وکارهای نوپا 

نیز شکل گرفته است.
فضــای  عالــی  شــورای  دبیــر 
مجــازی همچنیــن گفــت: بــا مجموعه 
فعالیت هــای وزارت ارتباطات اکنون ۷ 
پیام رسان بومی در کشــور وجود دارد که 
بخشی از ترافیک روی آنها منتقل شده 
اســت اما باز عده ای به وزارت ارتباطات 
فشــار می آورنــد کــه کاری انجــام نداده 
اســت مگــر همه کارهــا را بایــد جهرمی 
انجــام دهــد ایــن در حالــی اســت کل 
حاکمیــت مســئول رشــد پیام رســان ها 
ایــن مراســم  در  فیروزآبــادی  هســتند. 
تأکید کرد حاکمیت باید جلوی انحصار 
پیام رسان های خارجی در کشور را بگیرد 
و بــا افزایــش امکانــات فضــای مجازی 
پیام رســان های  رشــد  بــرای  را  زمینــه 
ایــن  افــزود:  کنــد. وی  داخلــی فراهــم 
حاکمیت اســت که باید به فکر استقال 
پیــام  ایمیــل،  ماننــد  حوزه هایــی  در 
رسان ها، خدمات ابری، سکوی آموزش 
و... باشــد ولی وظیفه وزارت ارتباطات و 
فناوری اطاعات اســت که در این زمینه 
فعال عمل کند و مــا از وزارت ارتباطات 
می خواهیم که آنها را عملیاتی کند. البته 
عده ای معتقد هستند که دولت نباید در 
بســیاری از زمینه ها مانند پیام رســان ها 
ورود کند ولی تا زمانی که جامعه مدنی و 
تکنولوژیک شکل نگیرد این دولت است 
که باید دراین زمینه ها نقش خود را ایفا 

کرده و در این زمینه ها تاش کند.
فیروز آبادی درادامه به نقش و تأثیر 
فضــای مجــازی در جامعــه اشــاره کرد 
و گفت:تا آنجــا کــه توئیت یــک فرمانده 
و  را درگیــر  او  بــرای هفته هــا  می توانــد 

پاسخگو کند. 

رئیس سازمان برنامه و بودجه
 پژوهشگاه فضایی مسئول راهبری 

و رصد توسعه کشور است
روز گذشــته محمدباقر نوبخــت در بازدید از دســتاوردهای 
فضایی کشــور بــه همراه محمدجــواد آذری جهرمــی، وزیر 
ارتباطــات و فناوری اطاعات، با اشــاره به اینکه پژوهشــگاه 
فضایــی از مؤلفه های قدرت و افتخار ملی ایرانیان به شــمار می آید، اظهار کرد: 
هــر کس از منظر خود به این پژوهشــگاه نگاه می کند و برداشــت مــن نیز از این 

پژوهشگاه به عنوان مسئول سازمان راهبری و رصد توسعه کشور است.
به گزارش »ایران« رئیس ســازمان برنامه و بودجه تقویت و توســعه پژوهشــگاه 
فضایــی را از اولویت هــای دولــت، با وجود مضیقه هــای مالی دانســت و افزود: 
تمرکــز در ایــن نوع مراکز می تواند کمک کند که در شــرایط تحریمی مســتغنی 
شــویم. نوبخت اظهار کرد: خوشــبختانه ظرفیت دانشمندان جوان ما به قدری 
است که نه تنها می توانیم ماهواره را در مدار قرار دهیم، بلکه می توانیم از طریق 

پردازش داده های ماهواره ای به دستاوردهای مهمی دست یابیم.
معــاون رئیــس جمهوری ادامــه داد: بر اســاس گزارشــی از پــردازش داده های 
ماهواره ای متوجه شدیم که بی رویه از منابعی که هر قطره اش ارزشمند است، 
اســتفاده کرده ایــم. با توجه به قلــت منابع که جهان با آن روبه روســت، آمایش 
سرزمین با توجه به گسترش مصارف در جهان از اهمیت باایی برخوردار است 
و باید بدانیم که از منابع آبی برای چه محصواتی استفاده کنیم. نوبخت با بیان 
اینکه ســند آمایش استان ها آماده شده و نیازمند سند ملی هستیم، اظهار کرد: 
داده های فراوانی وجود دارد که آمایش را تســهیل می کند و ســایر دســتگاه های 

دولتی نیز باید از این ظرفیت استفاده کنند. 
رئیــس ســازمان برنامه و بودجــه ضمن تقدیــر از محمدجــواد آذری جهرمی، 
وزیر ارتباطات و فناوری اطاعات، یادآور شد: دانشمندان فضایی کشور تاکنون 
دســتاوردهای ارزشــمندی داشــته اند که ملت عزیز بــزودی آثار آن را مشــاهده 

خواهند کرد.

کسب مدال طای برنامه نویسی از سوی دانشگاه امیرکبیر
تیم دانشــگاه صنعتی امیرکبیر در مســابقات برنامه نویســی اهور پاکســتان به 

مدال طا دست یافت.
به گزارش »ایران«، امین غیبی سرپرســت تیم دانشــگاه در این خصوص گفت: 
تیم سه نفره این دانشگاه موفق به کسب مدال طا در این دوره از مسابقات شد 
و جواز حضور در مســابقات جهانی که مارس سال 201۹ در کشور پرتغال برگزار 
می شــود را  دریافت کرد. وی تأکید کرد: مســابقات برنامه نویسی اهور پاکستان 
ACM ICPC هر ســاله در کشــورهای مختلف برگزار می شــود و رقابت کنندگان 
در چند ســاعت در کمترین زمان ممکن به بیشــترین سؤاات پاسخ می دهند و 
برگزیدگان این دوره از مسابقات به مسابقات جهانی راه می یابند. سرپرست تیم 
دانشــگاه صنعتی امیرکبیر عنوان کرد: چهل و ســومین دوره مســابقات جهانی 
برنامه نویســی ACM ICPC که به المپیک برنامه نویسی مشهور است، در سال 
جدید میادی در کشــور پرتغال برگزار می شود و برای رسیدن به این مسابقات 

بیش از ۵0 هزار نفر از 3 هزار دانشگاه در سراسر جهان به رقابت می پردازند.

شبکه ملی اطاعات  را با فیلترینگ پیوند نزنید
اخبار

هکرها با طراحی و ســاخت یک دســت قابی تولید شده با 
موم توانســتند یک سیستم تأیید هویت مبتنی بر رگ های 

خون دست را فریب دهند.
به گــزارش مهر، سیســتم تأییــد هویت مبتنی بــر رگ های 
خونی یک روش امنیتی بیومتریک است که برای شناسایی هویت هر کاربر دست 
وی را اســکن می کند. اما هکرها توانســتند این روش تشــخیص هویت را هم دور 
بزنند. دو هکر مشــهور به نام های جان کریســلر و جولیان آلبرشــت با استفاده از 
دست مومی ساخته شده خود اسکنرهای تولیدی دو شرکت هیتاچی و فوجیتسو 
را فریب دادند. این اسکنرها در مجموع ۹۵ درصد از این بازار را در اختیار دارند. 
روش مــورد اســتفاده ایــن هکرهــا در کنگــره ارتباطات ســاانه کیــوس آلمان به 
نمایش گذاشته شد. پیش از این گفته می شود اسکنرهای اثر انگشت دقت کافی 
نداشته و در مقابل اسکنرهای رگ های خون که براحتی قابل دسترس نیستند، 
دقت باایی دارند. اما حاا مشخص شده که کپی کردن از چینش رگ های خون 
با استفاده از یک دوربین قدرتمند اس ال آر مجهز به فیلتر مادون قرمز براحتی 
ممکن بوده و اســکنرها هم بدین شیوه فریب می خورند. هکرها می گویند برای 
طراحی این دســت تنهــا 1۵ دقیقه وقت صرف کرده اند، اما تکمیل ســاخت آن 
مســتلزم 30 روز صرف وقت و تهیه بیش از 2۵00 عکس بوده اســت. لذا این کار 
صرفاً با هدف اثبات این موضوع انجام شد که هک کردن این روش تأیید هویت 

هم ممکن است.

اپ »توئینینگ« سلفی کاربران را لو داد
اپلیکیشن توئینینگ که بعد از دریافت عکس های کاربران به آنها اعام می کند 
چهره شــان شبیه به کدام یک از بازیگران مشهور اســت، در واقع این عکس ها را 

ناخواسته در اختیار دیگران قرار می دهد.
بــه گــزارش مهــر، بررســی ها نشــان می دهــد اپلیکیشــن Twinning که توســط 
شــرکت Popsugar عرضه شده به حریم شخصی و امنیت کاربران خود احترام 
نمی گذارد. این برنامه از کاربران می خواهد از خودشــان ســلفی بگیرند و بعد از 
دریافت عکس سلفی و بررسی آن تصاویر ۵ بازیگر مشهور که فرد به آنها شباهت 

دارد را نمایش می دهد.
عکس هایی که کاربران در این اپلیکیشن آپلود می کنند در سرویس ذخیره داده 
تحــت وب آمــازون ذخیره می شــوند. امــا آدرس اینترنتی این ســرویس در وب 
ســایت اپلیکیشــن Twinning در دسترس اســت و با تایپ این آدرس هر فردی 

می تواند به هزاران عکس سلفی افراد دسترسی یابد.
افشــای این مســأله نشــان می دهد که اپلیکیشــن های تلفن همراه تا چه حد در 
زمینه احترام به امنیت و حریم شــخصی کاربران خود بی توجه هســتند و کنترل 
ســختگیرانه ای روی داده های کاربران خود اعمــال نمی کنند. نکته جالب اینکه 

Popsugar هنوز برای حل این مشکل اقدامی نکرده است.

سیستم تأیید هویت مبتنی بر رگ 
خونی هک شد
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وزیر ارتباطات و فناوری اطاعات

هوش مصنوعی در دنیــای روباتیک در 
سال 201۸، یکی از چهره های سرشناس 

مد و سینما را قربانی خود کرد.
بــه گــزارش »ایــران آنایــن«، امــروزه 
هــوش مصنوعــی در تمامی جنبه های 
زندگــی انســان رخنه کرده و به بخشــی 
جدایی ناپذیــر از دنیای فنــاوری تبدیل 
شده است. این فناوری با وجود تمامی 
مــردم  زندگــی  در  مثبــت  جنبه هــای 
سراســر جهان، ابعادی نگران کننده نیز 

دارد. ســال ها پیــش ســاندارای پیچــای 
مدیر گوگل، هوش مصنوعی را به آتش 
تشبیه کرد. آتشی که زندگی بدون آن را، 

با وجود مخرب بودن بی معنا می کند.
 یکــی از قربانیــان هــوش مصنوعی در 
جوهانســون  اســکارلت   ،201۸ ســال 
یکی از چهره های سرشــناس ســینما و 
مد اســت. چهره او کــه به کمک هوش 
مصنوعــی بر صورت یکــی از بازیگران 
در فیلم هــای غیــر اخاقــی قــرار داده 

شده، این بازیگر مشــهور را از عملکرد 
مخربانــه فنــاوری بیــزار کــرده اســت. 
وی ناامیدانــه از فناوری های مخرب با 
عنــوان ابزاری آزار دهنــده یاد کرده و از 
سوء اســتفاده چهره خــود در فیلم های 

غیر اخاقی گله می کند.
اسکارلت که زخم بسیار تکان دهنده ای 
از هوش مصنوعی در زندگی شخصی 
و حرفه ای خود خورده است، نسبت به  
نبودن نیرویی برای بازداشتن اقدامات 

مخــرب هــوش مصنوعــی در فضــای 
مجازی ابراز نگرانی کرد. وی تأکید کرد 
هیــچ نیرویی نمی توانــد در مقابل این 
فناوری قــد علم کرده و جلوی انتشــار 

این فیلم های جعلی را بگیرد.
در  اینترنــت  گفــت:  ناامیدانــه  او 
ســال جاری چهره تاریک و خشن خود 
را بــه مــن نشــان داده و تاش هــای ما 
در پیشــگیری از تخریــب چهــره من و 
بســیاری از قربانیان دیگــر را بی نتیجه 

گذاشت.
اولیــن و آخریــن قربانــی  جوهانســون 
هــوش مصنوعــی در فضــای مجــازی 
بــه شــمار نمــی رود؛ چــرا کــه هر ســاله 
بســیاری از افراد سودجو با بهره گیری از 
عکس های شخصی کاربران، فیلم های 
 deepfake جعلــی بــر اســاس فنــاوری
ســاخته و برای کسب ســود بیشتر آن را 
بارهــا و بارهــا در شــبکه های اجتماعی 

منتشر می کنند.

هنرپیشه امریکایی قربانی هوش مصنوعی شد
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 خاطرات خود را دیجیتالی ثبت کنید

اگر شما هم به خاطره نویسی عاقه مندید 
ولــی برایتان ســخت اســت کــه دفترچه 
خاطرات تان را با خود حمل کنید یا اینکه 
عاقــه ای بــه نوشــتن روی کاغــذ ندارید 
اپلیکیشن»دایرا« این مشکل را حل کرده 
و به شــما کمک می کند تا خاطرات تان را 

به صورت دیجیتالی بنویسید.
پس از نصب این اپلیکیشــن، حاا نوبت 
بــه ایجــاد یک اکانــت یا حســاب کاربری 
در پروفایلتان می رســد. حال با اســتفاده 
از ایمیل و پســوردی که انتخــاب کرده اید 

وارد اکانــت خود شــوید و خاطره نویســی 
را آغــاز کنیــد. شــما می توانیــد حتــی در 
روی  را  خاطره هایتــان  آفایــن،  حالــت 
تــا از دســت  ســرور ذخیره ســازی کنیــد 
نروند. گفتنی است که این اپ، یک شبکه 
اجتماعــی کوچــک هــم در اختیــار کاربر 
قــرار می دهد تــا لحظات خــود را با دیگر 
کاربــران به اشــتراک بگذارند. البته شــما 
حــق انتخــاب دارید که کــدام خاطره تان 
به اشتراک گذاشته شود و کدام یک کامًا 

محرمانه و خصوصی باقی بماند.
از دیگــر ویژگی هــای این اپلیکیشــن این 
است که کاربر می تواند فایل های صوتی، 
عکــس یــا ایموجــی هــم بــه خاطــرات 

نوشته شــده خود اضافه کند تا با افزودن 
ایموجی های شاد یا غمگین خوشحال یا 
ناراحت کننده بودن خاطره را مشــخص 
کنــد. گفتنی اســت کــه در پروفایــل خود 
می توانیــد عــاوه بــر اطاعــات حســاب 
کاربری، آمار خاطره هایتان را نیز ببینید. 
ایــن آمــار در دســته های کلی )ســاانه(، 
ماهیانــه و هفتگی قابل نمایش اســت و 
کاربر می تواند یکی از این دسته  بندی ها را 
انتخاب کند. این آمار همچنین در قالب 
یک نمودار، اطاعاتی را در اختیارتان قرار 
می دهد و حتی نشان می دهد که در کدام 
خاطره هــا ناراحــت و در کــدام یک شــاد 

بوده اید.

 

امروزه شــاهد طراحی روبات هایی هســتیم که قبًا می توانســتیم آنها را فقط در فیلم های علمی- تخیلی ببینیم. یکی از این 
نمونه های منحصربه فرد که توسط کمپانی Robugtix طراحی شده، Z6 نام دارد.

روبات Z6 بسیار کوچک است و می توان آن را درون یک کوله پشتی جای داد، اما با وجود 
کوچــک بــودن، می توانــد بار نیــز با خود حمل کنــد. این روبــات با 6پای مفصــل دار خود 
می تواند در شرایط مختلف نحوه راه رفتنش را به خزیدن، غلت زدن و... تغییر دهد و به 
همین دلیل براحتی از پله ها باا و پایین می رود و از موانع عبور می کند بدون اینکه با آنها 
برخوردی داشته باشد. این روبات شش پا همچنین مجهز به یک رایانه است که می تواند 
فیلمبــرداری کرده و تصویر را به صورت زنده برای اپراتور ارســال کند. اپراتور هم می تواند 
این روبات را از راه دور و از طریق مانیتور کامپیوتر، تلفن هوشمند، لپ تاپ و تبلت کنترل 
کند.  این روبات که برای جســت وجو و عملیات امداد و نجات کارآیی بســیاری دارد شاید 
درآینده برای تحقیقات فضایی نیز مورد استفاده قرار گیرد و راهی مریخ شود تا اطاعاتی 
جدیدتر از این سیاره به دست آورد. در هر یک از پاهای این روبات1۸ مفصل مجهز به موتور وجود دارد تا پاها راحت تر حرکت 
کنند. همچنین هریک از پاها به شتاب سنج، ژیروسکوپ و سنسورهایی مجهز است که می تواند تماس پا با زمین را درک کند. 

گفتنی است که عمر شارژ باتری این روبات به میزان حرکت آن بستگی دارد.

روباتششپابهفضامیرود
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یک شــرکت مخابراتی در کنیا به منظور ارائه سطح بااتری از 
امنیــت اطاعات و داده های حســاس مشــتریان، از سیســتم 
بیومتریک صــدا بهره گرفته و تاش دارد تا این فنــاوری را در 

سطحی گسترده جایگزین رمز عبور و اثر انگشت کند.
به گزارش »ایران آناین«، امروزه به دلیل افزایش سرقت هویت کاربران در سرتاسر 
جهان، بسیاری از سازمان ها وشرکت های اقتصادی به این فکر افتادند تا با استفاده 
از هویــت منحصر به فرد در صدای افراد، اطاعات مشــتریان خود را ایمن تر کنند. 
چرا که به گفته بســیاری از محققان صدای هر فرد به عنوان یک خصیصه فیزیکی 
و ویژگــی بیومتریــک، در کنار ســایر عوامل از جملــه رمز عبور، کارت شناســایی و اثر 
انگشــت در تأییــد هویت فــردی می تواند مورد اســتفاده قرار گیــرد. به همین دلیل 
یک شــرکت مخابراتی در کنیا Safaricom با بهره گیری از هویت منحصر به فرد در 
صــدای تک تک مشــتریان قصــد دارد تا امنیت اطاعات حســاس آنها را تضمین 
کند. این شرکت مخابراتی فعال در زمینه ارائه خدمات خطوط تلفن ثابت، شبکه 
تلفن همراه، اینترنت و پهنای باند، با بهره گیری از سیستم بیومتریک صدا، الگوهای 
صوتی مشــتریان را در رشــته ای اختصاصی از اعداد ذخیره کرده و از آنها به منظور 
شناســایی فرد مورد استفاده قرار می دهد. این سیســتم در ابتدا صدای مشتری را از 
طریق فناوری تشــخیص گفتار بازیابی کرده و از طریق تجزیه و تحلیل صدای ثبت 
شــده، هویت مشتری را تأیید یا رد می کند. گفتنی اســت ویژگی های صوتی هر فرد 
همانند اثر انگشت و حرکات چشم منحصر به فرد بوده و هویت صوتی هر کاربری 
از طریق زبان، لهجه و ســبک گفت و گو مورد تجزیه و تحلیل قــرار می گیرد. در حال 
حاضر برخی از بانک ها و شرکت های اقتصادی در نقل و انتقال چک، تأیید اعتبار 
خدمات مشــتری و ورود کارکنان از صدای کاربر اســتفاده کرده و در تاش هستند با 

بهره گیری از این فناوری امنیت اطاعات حساس مشتریان خود را تأمین کنند. 

فناورانه

 تضمین امنیت کاربران 
با سیستم بیومتریک صدا
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چنــد کــودک کــه 2 ســاعت 
در اوج تــرس و دلهره درون 

چــرخ و فلــک شــهربازی در ارتفــاع 52 متری گرفتار شــده 
بودند از سوی آتش نشانان نجات یافتند. به  گزارش میرر، در 
این حادثه که ساعت 8 بعدازظهر روز دوشنبه در شهربازی 
»رنــه« فرانســه رخ داد، چــرخ و فلــک به دلیــل نقص فنی 
بین زمین و آســمان متوقف شد و چندین کودک در ارتفاع 
52 متــری معلــق ماندند. بنا بــر گزارش تیم آتش نشــانی 
عملیــات نجــات حدود 2 ســاعت طول کشــید و در نهایت 

مسافران چرخ و فلک بدون آسیب از کابین خارج شدند. 

  2 ساعت دلهره 
در چرخ و فلک

هدیه جالب پدر ابر قهرمان
پدر مهربان امریکایی برای پســرش یک مجموعه دست  مصنوعی رنگین 
خریــد تا بتوانــد هر موقع دلش خواســت از آنها اســتفاده کنــد.  به  گزارش 
گوود نیوز، »جیمی« 10 ســاله از بدو تولد دست چپ نداشت اما حاا او با 
داشــتن دســت های مصنوعی خود را ابر قهرمان می داند و کمتر احساس 
ناراحتی می کند.  پدر جیمی این دســت ها را با استفاده از چاپگر سه بعدی 

ساخته است. 
مهربــان  پــدر  جیمــی 
خود را الگو قــرار داده 
دلــش  می گویــد  و 
مثــل  می خواهــد 
قهرمانی  ابــر  پــدرش 
باشد که به همه کمک 

می کند.

دستگیری مربی 15 ساله مهد کودک
دختر 15 ســاله که به عنوان مربی در یــک مهد کودک چینــی کار می کرد به اتهام 
ضرب و شــتم کودکان دستگیر شــد.   به گزارش شــینهوا، مهد کودک »شیائولی« 
بــدون مجوز ایــن دختر 15 ســاله بی تجربــه را به عنــوان مربی اســتخدام کرده و 
دوربین های مداربســته مهد تصاویری را ثبت کرده که نشــان می دهد او کودکان 
را کتک می زده اســت. گفتنی اســت پدر و مادر چند کودک در پی شکایت از این 
اجــرای  خواســتار  مربــی 
عدالت شــدند اما به گفته 
اجــرای  پلیــس  مأمــوران 
حکم زنــدان برای دختری 
15 ساله غیرقانونی بوده و 
پرونده مهد کودک و مربی 
بی تجربه در دست بررسی 

است. 

فرار از کشور با تشک خوشخواب
دو جــوان آفریقایــی برای فــرار غیرقانونی از کشــور در تشــک های خوش 

خواب مخفی شده بودند. 
به  گــزارش میرر، این دو جوان قصد داشــتند تا پس از عبــور غیرقانونی از 

مراکش وارد مرز اسپانیا و در نهایت اروپا شوند.
پلیس مــرزی اســپانیا تصاویــر این جوانان ســیاه پوســت مراکشــی را در 
اجتماعــی  رســانه های 

منتشر کرده است.

به گفته مأموران پلیس 
جـــاســـــازی  اســپانیا، 
غیرقانونی  مهاجــران 
در تشــک های خــوش 
خــواب شــگفت انگیز 

بوده است.

بــا  از مدرســه  بازگشــت  کــه هنــگام  دو دانش آمــوز بشــاگردی 
موتورســیکلت تصــادف کرده بودنــد به علت نبــود آمبوانس با 
نیسان به بیمارستان منتقل شدند. این دانش آموزان از دبیرستان 
ابن سینا روستای جکدان شهرستان بشاگرد هستند که روز دوشنبه 
به علت نبود سرویس مدرسه به ناچار با موتورسیکلت راهی خانه 
شدند اما در مسیر بازگشت از جاده اصلی منحرف و دچار سانحه 
شــدند. به گزارش شــبکه اطاع رســانی راه دانا؛ در این منطقه به 

علت محرومیت شدید هنگام بروز حوادث ناگهانی، آمبوانس و 
اورژانس ۱۱۵ در مسیر جکدان- جاسک برای انتقال مصدومان به 
بیمارســتان وجود ندارد. در این سانحه نیز نبود آمبوانس سبب 
شد تا دانش آموزان مصدوم با کمک های اهالی و با خودرو نیسان 
به بیمارســتان منتقل شــوند. براســاس اظهارات شاهدان عینی 
حادثه، وضعیت جسمی این دانش آموزان بشاگردی وخیم است 

و در بیمارستان میناب تحت مراقبت قرار گرفته اند.  

دانش آموزان  را به جای آمبوانس با نیسان بردند 

به گزارش خبرنگار حــوادث »ایران«، نوزدهم 
خــرداد امســال پرونــده ای با موضوع ســرقت 
خانه از کانتری ۱۶۴ قائم به پایگاه یکم پلیس 

آگاهی رسید.
مالباخته در اظهاراتش به کارآگاهان گفت: 
ســاعت چهــار بعدازظهــر از خانــه ام در بلوار 
ارتــش- کوی اله بیرون آمدم و ســاعت یازده 
شب برگشتم که متوجه شدم پشت در ورودی 
خانه مســدود شــده است. به ســختی در را باز 
کــردم و دیدم که وســایل خانه بــه هم ریخته 
و مقادیــری جواهــرات و ســکه طــا بــه ارزش 
۱۵۰ میلیون تومان به سرقت رفته و سارقان با 

تخریب در بالکن از محل متواری شدند.
بــا بررســی دقیــق تیــم بررســی صحنــه 
ســرقت پلیس آگاهی، کارآگاهــان پایگاه یکم 
پلیس آگاهی تهران بزرگ موفق به شناسایی 
یکــی از ســارقان حرفــه ای و ســابقه دار به نــام 
»نجف« شــدند. در ادامه مشخص شد نجف 
با همدســتی تعدادی از ســارقان ســابقه دار و 
خطرنــاک به صورت بانــدی و کاماً ســازمان 
یافته اقدام به ســرقت از خانه های شهروندان 

در نقاط شمالی شهر تهران می کند.
در ادامــه رســیدگی بــه پرونــده و بــا تاش 
شــبانه روزی کارآگاهــان پلیس آگاهــی تهران 
بــزرگ و کنتــرل دقیــق ایــن بانــد خطرنــاک، 

تمامــی اعضــای بانــد شناســایی و طــی یــک 
و  فردیــس  تهــران،  در  هماهنــگ  عملیــات 
اندیشــه ۵ عضو اصلی این گروه از ســارقان به 
اســامی »نجف«، برادرش »مسعود«، »اکبر« 
)معــروف به امین(، »یعقوب« )بــرادر اکبر( و 
ناصر به همراه ۶ نفر از همدستانشان دستگیر 
و بــه پایــگاه یکــم منتقل شــدند. در بازرســی 
از مخفیگاه هــای متهمــان، عــاوه بــر کشــف 
تجهیزات مورد استفاده در تخریب درخانه ها، 
چندین قبضــه قمه، گاز اشــک آور بــه همراه 
چندیــن پاک خــودرو دارای ســابقه ســرقت 
مورد استفاده از سوی سارقان در زمان سرقت 
نیز کشــف شــد. در تحقیقات از سارقان، عضو 
دیگــری از این گــروه به همراه خریــدار اصلی 

اموال مسروقه در غرب کشور شناسایی شدند 
که در بررســی سوابق این دو نفر مشخص شد 
که آنها به تازگی توســط پلیس آگاهی همدان 
دســتگیر شــده اند، اما یک نفر از آنها با تأمین 
قــرار قانونــی از ســوی مقام قضایی آزاد شــده 
اســت. با اعزام تیمــی از کارآگاهان پایگاه یکم 
پلیــس آگاهــی تهــران بــزرگ و هماهنگــی با 
مقام قضایی استان همدان، متهم حاضر در 
زنــدان به کارآگاهــان تحویل داده شــد و دیگر 
متهــم پرونــده نیز دوبــاره با همــکاری پلیس 
آگاهــی همدان دســتگیر و هــر دو متهم برای 
ادامــه تحقیقات به پایــگاه یکم پلیس آگاهی 
تهــران بــزرگ منتقــل شــدند. در تحقیقــات 
پلیسی از اعضای این گروه از سارقان حرفه ای 

و خطرناک، تاکنون بیش از ۷۵ محل ســرقت 
شــمال  غــرب،  شــمال  شــمال،  مناطــق  در 
شــرق تهران شناسایی شــده که با جمع بندی 
اظهارات این تعداد از شاکی ها و مالباختگان، 
تاکنــون ارزش ایــن پرونده بیــش از ۷ میلیارد 
تومان برآورد شــده اســت. در بررســی سوابق 
متهمان، مشخص شــد که دو عضو این گروه 
از سارقان حرفه ای به اتهام درگیری مسلحانه 
بــا مأموران گشــت انتظامــی در غرب کشــور، 
تحت تعقیب پلیس قرار دارند که با بررســی 
موضوع مشــخص شــد که ایــن دو متهم طی 
درگیــری با مأموران انتظامی، در یک درگیری 
مسلحانه یکی از مأموران را با شلیک گلوله از 
ناحیه کتف مجروح کرده و پس از آن بافاصله 

از غــرب کشــور متــواری شــدند کــه رســیدگی 
بــه پرونــده درگیری مســلحانه ایــن دو متهم 
نیــز در دادســرای محل وقوع جرم مســلحانه 
انجــام خواهــد شــد. ســردار علیرضــا لطفی، 
رئیــس پلیــس آگاهی تهــران بزرگ بــا اعام 
خبر دســتگیری ایــن گروه از ســارقان حرفه ای 
و خطرنــاک عنوان داشــت: با دســتگیری این 
گروه از سارقان، شاهد کاهش چشمگیر و قابل 
ماحظه ای در وقوع سرقت های خانه به شیوه 
تخریب در شهر تهران بویژه در مناطق شمالی 
شــهر تهران هســتیم و تحقیقات ویژه پلیسی 
برای شناســایی دیگر جرایم ارتکابی متهمان 
همچنان در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی 

تهران بزرگ قرار دارد.   

نو  سال  دیدنی   جشن 
چین در 

جشــن ســنتی »شــوهو« در آغــاز ســال جدیــد 
میادی در استان شاندونگ چین با حضور ده ها 

شرکت کننده با لباس های رنگی برگزار شد.
به گــزارش شــینهوا، چینی ها بــر ایــن باورند که 
چنین جشــن هایی می تواند در سال جدید خیر 
و برکت و ثروت بیشتری برای مردم به ارمغان 
آورد. این جشن ها محبوب بومیان و گردشگران 
بوده و به نوعی احیای سنت های قدیمی است 

که سال ها به خوبی حفظ شده است.

افشای راز بابانوئل جنایتکار
بابانوئــل  وحشــتناک  جنایــت  راز 
مشهور »والمارت« با کشف اجساد دو 

فرزندش فاش شد.
کروکــر«  »الویــن  ســان،  به گــزارش 
ایــام  در  کــه  سال هاســت  امریکایــی 
کریســمس نقــش بابانوئــل مهربــان 
و دوســتدار کــودکان را بــازی می کنــد 
امــا پلیــس دریافــت وی 2 ســال قبل 
دو فرزنــدش را بــه قتــل رســانده و در 

باغچه خانه دفن کرده بود.
بنــا بــر گــزارش پلیس والمــارت جورجیــا؛ »الوین« با همدســتی 
دیگــر اعضــای خانواده خــود جنایت هــای هولناکــش را مرتکب 
شــده اســت. قربانیان ۱4 و ۱6 ساله از ســال 2۰۱6 میادی ناپدید 
شــده بودنــد و پلیــس در نهایت پــس از جســت و جوهای فراوان 

اجساد آنها را در حیاط خانه پیدا کرده است. 

باغ وحش خانگی
مادر اسکاتلندی به همراه دو دخترش خانه 

خود را تبدیل به باغ وحشی کوچک کرد.
به  گزارش میرر، در این باغ وحش کوچک 46 
حیوان خانگی شــامل 24 خرگوش، 5 اسب، 

مارمولک و مرغ عشق نیز دیده می شود.
»با ویل« 4۱ ساله مادر این کودکان می گوید: 
دخترانــش را تشــویق می کنــد تــا خودشــان 
کارها و مسئولیت حیوانات را برعهده گرفته 
و قفس شــان را تمیــز کننــد و غذاهایشــان را 
بدهنــد. وی اضافه می کند کــه دخترانش در 
طــول هفته دو بار قفس هــا را نظافت کرده و 
مدام به حیوانات خانگی شان غذا می دهند 
و در طول ماه نیز از لحاظ پزشکی تحت نظر 

قرار می گیرند.

هدایای راننده 
سرویس مهربان 

برای بچه ها
راننده اتوبوس سرویس مدرسه برای 
مســافران کوچولویــش هدیــه ســال 
نــو خرید تا آنها را خوشــحال کند. به 
گزارش گوود نیوز، »ژآن کلود« راننده 
اتوبوس مدرسه ابتدایی 
در ایالــت تگزاس 

است. او قبل از خرید هدایا از هر یک از دانش آموزانش پرسیده بود 
که دوســت دارند چه هدیه ای از بابانوئل برای کریسمس بگیرند 
سپس همان را برای تک تک شان خریده است. این راننده هدایا 
را از دســتمزد خــود خریــداری کــرده و هدفش خوشــحال شــدن 

دانش آموزان بود.

آرزوهای بر باد رفته
قســمت هفتاد/  در این هنگام غریو فریاد از هر طرف 
بلند شد و مردانی از جا برخاستند تا به کابین خلبانان 

یورش ببرند و کنترل هواپیما را در دست بگیرند.
دو مرد مســلح کــه عهــده دار امنیت هواپیمــا بودند 
ســاح در دســت راه را بــه مهاجمان بســتند و اخطار 
کردند همگی سر جایشان بنشینند و آرامش را حفظ 
کنند و گرنه با واکنش مسلحانه ای روبه رو خواهند شد. 
یکی شان گفت: ما مواظبیم امنیت همه سرنشینان و 
ســامت پــرواز هواپیمــا را حفظ کنیم ضمنــاً ما هنوز 
در محدوده خاک کشــور شاهنشــاهی ایران هستیم و 

بنابراین تابع مقررات و قوانین این کشور خواهیم بود.
اگر واقعاً کســانی به جرم خیانت به کشــور یا ارتکاب جنایاتی تحت تعقیب 
مقامات قضایی هســتند و قصد فرار از کشــور را دارند باید براساس مقررات 
کشور شما عمل کنیم یعنی تا موقعی که در خاک ایران هستیم. سرهنگ که 
به اوج پریشانی و اضطراب رسیده بود رو به مسافران فریاد زد: نباید فرصت 
را از دســت بدهیــم آقایان باید خلبــان را مجبور کنیم که از مــرز خاک ایران 
بگــذرد می فهمید؟ نبایــد با فرود اجباری کســی را تحویل مأمــوران نظامی 

بدهیم.
یکباره مهران پســر ســرهنگ از جا جست، اسلحه را از دست یکی از مأموران 
امنیتــی قاپیــد. در حالی که آماده شــلیک رو به جمع حالــت دفاعی به خود 

گرفته بود، گفت: هیچ کس نباید تکون بخوره وگرنه شلیک می کنم.
در حالــی کــه فریادهــای اعتراض آمیــز مســافران در فضــای تنــگ هواپیمــا 
می پیچید چند نفر از مردان مســافر به طرف کابین خلبان روی آوردند ولی 
وقتی به پای پله های مقابل کابین خلبان رسیدند مأموران به پسر سرهنگ 
و دیگــر معترضــان یــورش بردنــد و دستگیرشــان کردند کــه دو نفــر از آنان 

مضروب شدند تا اینکه غائله فرو نشست.
در ایــن هنــگام کمــک خلبان را دیدنــد که از کابیــن بیرون آمد و با اشــاره به 
آرامش مســافران گفت: خانم ها آقایان مطمئن باشــید کــه فرود اضطراری 
نخواهیم داشت چرا که لحظاتی پیش از مرز ایران گذشته ایم و اکنون بر فراز 
آب های بین المللی در پرواز هستیم به همین علت دستور قضایی بازپرس 

دادگستری این کشور قابل اجرا نیست.
خواهــش می کنــم آرامش خــود را حفظ کنیــد و برای همگی آرزوی ســفری 

خوش دارم.
در این موقع فریاد شــادی مسافران اوج گرفت و میهمانداران با کمک چند 
نفر از زنان مســافر به تــاش پرداختند تا زخمی ها را درمــان کنند. نگرانی و 
اضطــراب ســرهنگ پایان یافتــه بــود. روی صندلی اش که نشســت تکیه به 
پشتی داد و چشم ها را بست بی آنکه بداند چه سرنوشت هولناکی در انتظار 

اوست.
دو هفتــه از اقامــت خانــواده ســرهنگ در لس آنجلس گذشــته بود و مهســا 
همســر جوانــش روزهــای اضطــراب آوری را می گذرانــد و بــا گذشــت زمــان 
اضطراب و دلشــوره اش بیشــتر می شد و با خود فکر می کرد آیا در دام فریب 
مهندس قابی افتاده و برخاف قول و قراری که با هم داشــته اند هرگز او را 
نخواهد دید؟ به یاد آورد در آخرین دیداری که در تهران داشــتند قاسم قرار 
گذاشــته بود یک هفته پس از سفر مهســا به لس آنجلس همدیگر را در این 

شهر ماقات کنند و ترتیب ازدواج شان را بدهند.

محمد بلوری
روزنامه نگار پیشکسوت 

داستانک

ادامه روز شنبه

جشنواره فیل های زیبا 
جشــنواره »سائوراها« در جنوب غربی نپال با حضور ده ها فیل زیبا و 

فیل بانانشان برگزار شد.
به گزارش شــینهوا، این جشنواره از ۱5 سال قبل در نپال برگزار شده و 

یکی از مقاصد مهم گردشگری در هیمالیا است.
فیل هــا در مقابل چشــمان گردشــگران در پارک ملــی »چیوتون« به 

نمایش عموم در آمدند. 

راننده اتوبوس ولوو تهران به جهرم بر اثر برخورد با یک 
تریلی جان باخت. محمدجواد مرادیان- رئیس اورژانس 
فارس- در تشریح این خبر به تسنیم گفت: این تصادف 
ساعت ۵:۱۰ بامداد سه شنبه در کیلومتر ۵۰ محور جهرم 
)ذوب آهن( در محور شــیراز - جهرم در منطقه روستای 
ســرود رخ داد. در این سانحه راننده اتوبوس جان باخت 

و ۷ مسافر مجروح شدند.
وی با بیان اینکه یک آمبوانس برای این تصادف اعزام 

شــد، گفــت: 4 مصــدوم بــه بیمارســتان منتقــل و 2 نفر 
ســرپایی درمان شدند. ســرهنگ نادر رحمانی - رئیس 
مرکز اطاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور ناجا- گفت: 
اتوبوس متعلق به تعاونی ســیر و سفر تهران بود که با 9 
سرنشــین از تهران به ســمت جهرم در حال حرکت بود 
اما در شــمال فارس دچار این حادثه شــد. به گفته وی بر 
اساس نظر کارشناسان پلیس راه، عدم رعایت حق تقدم 

از سوی راننده تریلی علت این تصادف بوده است. 

تصادف خونین اتوبوس با تریلی 

حرفه ای  سارقان  باند 
شــمال  خانه هــای 
از  بیــش  کــه  تهــران 
7 میلیارد تومان ســرقت کرده بودند 
در عملیــات گســترده پلیــس آگاهــی 

پایتخت دستگیر شدند.

گروه 
حوادث

س
پلی

دستگیری سارقان خطرناک خانه های تهران 

نهوا
شی
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خودکشی بعد از خواستگاری
گــروه حــوادث/ دختــر جوان وقتــی دریافــت خانــواده اش به 
خواســتگار او جواب منفی داده اند دســت به خودکشی زد. به 
گزارش خبرنگار جنایی »ایران«، ساعت 12:48 دقیقه ظهر 10 
دی مأمــوران کانتری 115 رازی در تماس با بازپرس کشــیک 
قتل پایتخت از مرگ دختر 21 ساله ای خبر دادند.بدنبال اعام 
ایــن خبر تحقیقات به دســتور بازپــرس جنایی آغاز شــد و در 
بررسی های صورت گرفته مشخص شد که دختر جوان به نام 
المیرا مدتی قبل با پسر جوانی به نام اشکان آشنا شده است. 

اشــکان به خواســتگاری المیرا رفت اما با پاسخ منفی از سوی 
خانواده او مواجه شــد.درنهایت دختر جــوان وقتی مخالفت 
خانواده خود را دید تصمیم به خودکشــی گرفت. او از اشــکان 
نیز خواســت در این کار او را همراهی کند. طبق قراری که آنها 
باهم گذاشتند در ساعتی مشخص باید هر دوی آنها اقدام به 
خوردن قرص برنج می کردند. اما اشــکان در آخرین لحظات 
پشیمان شد. این درحالی بود که المیرا بر اثر خوردن قرص ها 

جان باخت.

سردسته باند سرقت یک هکر بود
گروه حوادث/ پســر ثروتمند که هکر حرفــه ای بود برای هیجان 
یک باند سرقت تشکیل داد تا به خانه های مردم دستبرد بزنند.

بــه گزارش خبرنگار جنایی »ایران«، چندی قبل مرد جوانی در 
تماس با پلیس از ســرقت خانه ویایی اش در شمال تهران خبر داد. شاکی گفت: 

شب به میهمانی رفته بودم اما پس از بازگشت به خانه متوجه سرقت شدم.
بــا تماس مرد جوان تحقیقات آغاز شــد و درحالی که بررســی ها برای دســتگیری 
عامان این ســرقت شــبانه ادامه داشت کارآگاهان با ســرقت های مشابه دیگری 
مواجه شــدند.در ادامه کارآگاهان پلیس به یک خودروی پژو مشــکوک شــدند که 
ســه سرنشین داشت. در بازرســی از خودرو مأموران مقداری وسایل سرقتی کشف 
کردنــد. بنابرایــن هر ســه نفر به اداره پلیس منتقل شــدند. آنهــا در بازجویی ها به 
سرقت از خانه های ویایی به سرکردگی یک هکر حرفه ای اعتراف کردند. در ادامه 
کارآگاهان پلیس موفق به دستگیری سردسته این باند شدند. طراح سرقت ها در 

تحقیقات پلیسی به جرم خود اعتراف کرد.
گفت و گو با متهم

ë  چه شد که تصمیم به سرقت گرفتی؟من هیچ مشکل مالی ندارم، پدر و مادرم
در یکــی از کشــورهای اروپایــی زندگی می کننــد و من هم هر چند وقــت یک بار به 
دیدن آنها می روم. به خاطر همین رفت و آمدها زبان انگلیسی را بخوبی صحبت 
می کنم و بیشــتر مواقع خبرها را در ســایت های خارجی دنبال می کنم. چند وقت 
قبل در یکی از این ســایت های خارجی خواندم که اعضای یک باند با تیر و کمان 
از خانه ها سرقت می کردند شرط عضویت در گروه هم خالکوبی یک عقرب کژدم 
روی بدنشان بود. از شیوه سرقت شان خوشم آمد و در فکر این بودم که من هم این 

سرقت ها را اجرا کنم.
ë  با همدستانت چگونه آشنا شدی؟ در میهمانی با آنها آشنا شدم. پسران جوان

دنبال راهی بودند تا یک شبه پولدار شوند. من هم پیشنهادم را مطرح کردم و آنها 
پذیرفتند اما خودم فقط سرقت ها را طراحی و مدیریت می کردم.

ë  شیوه سرقت هایتان چگونه بود؟اعضای باند ساعت 10 تا 11 شب در خیابان های
شمال تهران پرسه می زدند و با دیدن خانه ای که چراغ هایش خاموش بود به سراغ 
آن می رفتند. یکی از آنها با تیرو کمانی که داشت به شیشه خانه چندین بار سنگ 
پرتاب می کرد. اگر کســی خانه بود به دنبال صدای ســنگ بیرون می آمد و اعتراض 
می کــرد امــا اگــر خانه خالی بــود پنجره ای هم باز نمی شــد. بعــد از اینکه مطمئن 
می شــدند کسی داخل خانه نیست با وسایلی که برای سرقت در نظر گرفته بودند 

وارد خانه های ویایی شده و وسایل با ارزش و دار و طا را سرقت می کردند.
ë  وســایل ســرقتی را چطــور بین هــم تقســیم می کردیــد؟دار و طاهــا را بین

اعضــای باند تقســیم می کردم و وســایلی را که از خانه ها ســرقت می شــد  برای 
خودم برمی داشتم. سرقت برایم هیجان داشت.

ë  هکــر هم هســتی؟من عاقه زیادی بــه رایانه و فضای مجــازی دارم. با مطالعه
مقاله ها و کتاب های علمی اطاعات زیادی به دست آوردم و موفق شدم براحتی 
سایت ها را هک کنم. در دوران دانشجویی ام چندین بار فیس بوک و جی میل های 
دوستانم را هک کردم. بعضی ها سراغم می آمدند و از من می خواستند ایمیل یا 

پیام های دوستانشان را هک کنم.
ë  فکر می کردی دستگیر شوی؟اصًا فکر نمی کردم کاری که انجام می دهم جرم

باشد. فکر می کردم چون در سرقت ها حضور ندارم اتهامی مرا تهدید نمی کند.
ë  بــا اینکه وضــع مالی ات خوب اســت چرا ســرقت می کردی؟فقــط به خاطر

هیجان این کار را می کردم. حتی از وســایل ســرقتی هم اســتفاده نمی کردم. اصًا 
نیازی به آنها نداشتم.

 

اخبار

گروه حوادث: معصومه مرادپور/ محاکمه زنی 
16 ســاله که با همدســتی مردی غریبه شوهر 
خود را کشــته بــود در حالی در شــعبه چهارم 
دادگاه کیفــری برگزار شــد که قضــات دادگاه 
مرد جنایتکار را به قصاص و زن را به 5 ســال 
نگهــداری در کانون اصــاح و تربیت محکوم 
کردند.بــه  گزارش خبرنگار حــوادث »ایران«، 
رســیدگی به پرونده این جنایت که ســه ســال 
پیش در حوالی اسامشــهر رخ داد با شکایت 
مرد جوانی به اداره پلیس و اعام خبر ناپدید 

شدن برادرش آغاز شد.
او بــه افســر پرونــده گفت: بــرادرم ســهیل به 
تازگــی ازدواج کــرده امــا چند روزی اســت که 
خبــری از او نداریم همســرش می گوید برای 
کاری از خانــه خــارج شــده و دیگر بازنگشــته  

است.
با شــروع تحقیقات پلیســی جسد ســهیل در 
اطراف اسامشــهر پیدا و قتل وی تأیید شــد. 
خیلــی زود تیم ویــژه ای از کارآگاهــان جنایی 
برای کشــف راز این جنایت بررســی های خود 

را آغاز کردند.
در نخســتین گام فرزانــه- 16ســاله- همســر 
ســهیل تحــت بازجویی قــرار گرفــت و خیلی 
زود لب به اعتراف گشــود و پرده از راز جنایت 

برداشــت. او گفــت: مــن بــا همدســتی مــرد 
مورد عاقــه ام به نام فرید شــوهرم را به قتل 

رساندیم.
وی دربــاره ازدواجــش بــا ســهیل گفــت: من 
بــه اجبار پــدر و مادرم با ســهیل ازدواج کردم 
درحالی که به او هیچ عاقه ای نداشــتم. من 
فرید را دوســت داشتم حتی چند بار خواهان 
طاق شدم اما خانواده ام مانع این کار شدند. 
بعد ها برای خاص شدن از دست سهیل که 
همیشــه آزارم می داد نقشــه قتل او را با فرید 

کشیدیم.
 ولــی مــن او را نکشــتم ایــن فرید بود کــه او را 
کشــت من فقط شــب حادثــه در خانــه را باز 
گذاشتم و فرید داخل شد. به او چکشی دادم 
کــه با چنــد ضربه او را کشــت. البته خــودم با 
متکا دهانش را گرفته بودم که صدایش نیاید 
بعد جســد را داخل یک مافــه پیچیدیم و با 
پاســتیک بســته بندی کردیــم و با خــودروی 
فرید بــه اطــراف اسامشــهر بــرده و رهایش 

کردیم.
متهم دیگر پرونده به نام فرید نیز بازداشــت 

شد و به قتل اعتراف کرد.
بــا صدور کیفرخواســت صبــح دیــروز این دو 
متهــم در شــعبه چهــارم دادگاه کیفــری بــه 

ریاســت قاضی عبداللهی و بــا حضور قاضی 
واعظی تحت محاکمه قرار گرفتند.

در آغاز جلسه اولیای دم در جایگاه قرار گرفته 
و درخواســت صــدور حکــم قصــاص کردند. 
فریــد به عنــوان متهــم ردیف اول پشــت میز 
دفاع ایستاد و گفت: من دلباخته فرزانه بودم 
نمی توانســتم طاقت بیاورم کــه او متعلق به 
مرد دیگری باشد. او از من خواست که سهیل 
را بکشــم تــا بــا هــم ازدواج کنیم.مــن بــاورم 
نمی شــد وحتی فکر کردم شوخی می کند اما 

نمی دانم چه شــد که دستم به خون این مرد 
بی گناه آغشته شد.

ســپس متهم ردیف دوم کــه از کانون اصاح 
وتربیت به دادگاه منتقل شــده بود در جایگاه 

قرار گرفت.
وی به قضات گفت: همیشه با سهیل مشکل 
داشــتم او اصًا به من محبت نمی کرد دائماً 

کتکم می زد... همیشه تحقیرم می کرد....
 من می خواســتم طاق بگیرم و پدرم هم به 
این جدایی راضی شــده بود امــا مادرم قبول 

نمی کرد و می گفت اگر بخواهی طاق بگیری 
من هم از زندگی شما می روم.

شــب حادثــه مــن و ســهیل در خانــه مــادرم 
بودیم و بعد از چند ساعت به خانه برگشتیم 
در همیــن هنــگام فریــد وارد خانــه شــد و به 
محــض اینکــه شــوهرم را دیــد بــا چکــش به 
ســرش کوبیــد و از مــن خواســت بالــش روی 
دهانــش بگــذارم که فریــاد نزند و مــن هم از 

ترس این کار را کردم.
فرزانــه گفــت: من حاا پشــیمان هســتم و به 
خاطــر اتفاقــی کــه افتــاده  اســت از اولیای دم 
عذرخواهی می کنم.تقاضای عفو و بخشــش 

دارم.
 بــاز هــم می گویــم من قصــدی برای کشــتن 
ســهیل نداشــتم و نقشــه ای در کار نبود، فرید 
خــودش اقــدام به ایــن کار کــرد و مــن از این 

اتفاق بسیار ناراحتم.
قضات پس از دقایقی شــور متهم ردیف اول 
را براســاس محتوای پرونــده و اظهارات خود 
متهمان به قصــاص و متهم ردیف دوم را به 
پنج ســال نگهداری در کانون اصاح و تربیت 

محکوم کردند.
بــه خاطــر رابطــه  همچنیــن هــر دو متهــم 

نامشروع به 99 ضربه شاق محکوم شدند.

عشق زن 16 ساله شوهرش را به کشتن داد

درخواست قصاص برای عروس اسیدپاش
گروه حوادث/ نخستین جلسه محاکمه عروس یک خانواده که متهم است به صورت خواهر شوهرش اسید پاشیده در 

شعبه دو دادگاه کیفری یک تهران برگزار شد.
جلســه رســیدگی به این پرونده اسیدپاشی پس از حدود دو سال برگزار شــد. این اسید پاشی 24 آبان 95 در خانه متهم 
در منطقه افسریه اتفاق افتاد و هر دو زن جوان مصدوم شدند و به بیمارستان انتقال یافتند. دختر جوان مدعی شد زن 
برادرش روی او اسید پاشیده است. اما عروس خانواده منکر این ادعا شد و گفت مردی ناشناس وارد خانه شده و روی 
فاطمه اســید ریخته اســت. با توجه به آســیب وارد شده به بینایی یک چشــم، یک گوش  و لبهای فاطمه او برای متهم 
درخواســت قصاص کرد اما قاضی پرونده به دلیل وجود تعارضات بســیار در پرونده و انکار متهم از اســید پاشی، ختم 

رسیدگی را اعام کرد و قرار شد که بعد از تکمیل تحقیقات و دریافت نتیجه پزشکی قانونی حکم صادر شود.



بــا توجــه بــه اینکــه در حــال حاضــر 557 
حریــم  در  غربــی  آذربایجــان  روســتای 
رودخانه قــرار دارد و بــا وقوع کوچک ترین 
و  جانــی  تلفــات  بــروز  احتمــال  ســیلی 
خســارات مالــی فراوانــی وجــود دارد، جــا 
دارد که مسئوان مربوطه در این خصوص 
تمهیدات ازم را بیندیشند تا خدای ناکرده 

مشکل جدی رخ ندهد.
آذربایجــان غربــی یکــی از اســتان های 
کوهســتانی شــمال غربــی کشــورمان بــه 
شــمارمی رود کــه منبــع چشــمه های آب 
وسرچشــمه بســیاری از رودخانه هاســت، 
هر چند وجود این رودخانه ها و جغرافیای 
کوهستانی جاذبه های طبیعی بی بدیلی را 
برای اســتان رقم زده و منشــأ خیر و برکت 
برای این اســتان نیز به شــمار مــی رود، اما 
ساخت و سازهای غیرمجاز، سهل انگاری و 
غفلت ما برای بهره گیری ناصحیح از این 
ظرفیت های طبیعی موجب شده صدها 
روستا در حریم روستاها شکل بگیرد و رفته 
رفته بر تعــداد خانه هایی که بــدون مجوز 
در مســیل این رودخانه ســاخته می شوند، 
افزایــش یابــد؛ خانه هایــی کــه بــا بــروز هر 
ســیل احتمالی جزو اولیــن مکان هایی به 
شــمار می روند که در مســیر ســیل ویرانگر 
قرار می گیرنــد و می توانند عاوه بر خانه و 
کاشانه جان روســتاییان را نیز تهدید کنند. 
جالب است بدانید که در آذربایجان غربی 
از مجموع 17 شهرستان استان در 11 استان 

رودخانه از وسط شهر می گذرد.
ë روستاهای در مسیل و حریم رودخانه ها

مدیــرکل  جعفــری«  »امیرعبــاس 
در  غربــی  آذربایجــان  بحــران  مدیریــت 

گفت و گــو بــا »ایــران« در ایــن خصــوص 
اســتانی  آذربایجــان غربــی،  کــرد:  تأکیــد 
ســیل خیــز بــه شــمار مــی رود، لــذا کنترل 
ســیل در 557 روســتایی کــه در معــرض 
از  اســت،  احتمالــی  خطرســیل های 
اولویت های مدیریت بحران استان به شمار 
مــی رود. وی افــزود: در آذربایجــان غربــی 
از مجمــوع 2 هــزار و 800 روســتای اســتان 
2هزارو 75 روستا با جمعیت 682 هزار نفر 
در مسیل و 557 روستا در حریم رودخانه ها 
قرار دارد. متأســفانه بســیاری از واحدهای 
حریــم  در  روســتاها  ایــن  در  روســتایی 
رودخانه هــا ســاخته شــده کــه فاقــد مجوز 
ســاخت اســت و نگرانی ما بیشــتر از بابت 
این واحدهاست. جعفری با اشاره به اینکه 
در 9 مــاه گذشــته آذربایجان غربی بیش از 
300 میلیــارد تومان بابت ســیل خســارت 
دیده، خاطرنشــان کرد: هر چند ســال های 
اخیر با وجود کمبود بودجه، کارهای خوبی 
از جملــه ایروبی متناوب رودخانه ها برای 
کنترل سیاب صورت گرفته، اما متأسفانه 
برخی از روستاییان به هشدارهای ما توجه 
کافی نمی کنند تا جایی که مجبور شده ایم 
خانــه به  خانه بــه در خانه های در معرض 
خطر برویم و شــرایط را برایشــان توضیح 
بدهیم تا شــاید رضایت بدهند که توســط 
بنیاد مسکن خانه هایشان را به مکان های 
امــن منتقل کنیم. وی اضافه کرد: امســال 
با هــدف فرهنگســازی، در کل روســتاهای 
در  557 روســتای  درایــن  بویــژه  اســتان 
معرض خطر، 2 هزار دهیــار آموزش های 
مدیریــت بحــران دیدند و تیم هــای امداد 
و نجــات با همت روســتاییان در روســتاها 
شــکل گرفت. مدیــر کل مدیریــت بحران 
آذربایجان غربی خبر خوشــی را هم اعام 
کرد و افزود: امســال با تأمین اعتبار از سوی 

استاندار آذربایجان غربی بیش از 130 هزار 
واحد مسکونی در استان در مقابل حوادث 
غیرمترقبه از جمله سیل بیمه شده است. 
همچنیــن امســال 49 هــزار واحد از ســوی 
کمیتــه امــداد، بهزیســتی و خود مــردم در 
مقابل حوادث غیرمترقبه بیمه شده است. 
به گفته وی روســتاییان با پرداخت تنها 20 
هــزار تومــان در ســال می تواننــد عــاوه بر 
واحد مســکونی، اثاثیه شــان را نیز تا سقف 
50 میلیــون تومــان بیمه کننــد. وی اظهار 
امیــدواری کرد: بــا همت اســتاندار بزودی 
همه واحدهای مســکونی استان در مقابل 

حوادث غیرمترقبه بیمه شود.
ë جابه جایی خانه های ناایمن روستایی

بدلــی«،  »محمــود  حــال،  همیــن  در 
مدیــرکل بنیــاد مســکن انقــاب اســامی 
آذربایجــان غربی نیز در ایــن زمینه اظهار 
داشــت: بــا توجــه بــه شــرایط توپوگرافــی 
اســتان، اکثر خانه های روستایی در مناطق 
کوهســتانی و در نزدیکــی رودخانه ها واقع 

شده و از این رو این خانه ها نیاز به بهسازی 
و مقاوم سازی دارد تا از حوادث طبیعی در 

امان باشند.
ë  جمع آوری اطاعات مربوط به خانه های

روستایی
وی ادامــه داد: از آنجایــی کــه یکــی از 
اهداف بنیاد مسکن مقاوم سازی خانه های 
روســتایی اســت، در مهرماه امســال طرح 
آمارگیری مسکن روستایی در استان انجام 
شــد؛ در واقع تاش کرده ایم با جمع آوری 
اطاعات مربوط به نوع ســازه بــه  کار رفته 
در ســاختمان، عمــر واحد مســکونی، نوع 
خانه هــای  همــه  بتوانیــم  و...  معمــاری 
بدلــی  کنیــم.  مقاوم ســازی  را  روســتایی 
خاطرنشــان کرد: در ســال های گذشــته در 
برخی از روســتاها افرادی که مجوز ساخت 
موقعیــت  بــه  توجــه  بــدون  نداشــته اند 
زمیــن اقــدام به ســاخت خانه در حاشــیه 
رودخانه هــا کرده انــد. در حــال حاضر این 
خانه ها در خطر سیل قرار گرفته و از این رو 

با صحبت هایی که با مالکان آنها داشته ایم 
درصدد جا به جایی خانه های ناایمن واقع 
در حریم رودخانه ها به نقاط ایمن هستیم.

ë پرداخت وام مقاوم سازی مسکن
مدیرکل بنیاد مســکن انقاب اسامی 
آذربایجان غربی نقش دهیاری و شوراها را 
در زمینه فرهنگسازی مهم دانست و گفت: 
دهیاران باید از ساخت این واحدهای بدون 
مجوزجلوگیری کننــد. این واحدها به رغم 
اینکه مجوز ســاخت ندارند، اما با توجه به 
اینکه جان ساکنان آنها در خطر بوده دولت 
حاضر اســت وام نوسازی مسکن روستایی 
را نیز به این واحدهای مســکونی پرداخت 
کنــد. ایــن مقام مســئول با اشــاره به نقش 
بیمــه روســتایی در پرداخــت خســارت ها، 
افزود: 158 هزار واحد مسکونی روستایی در 
آذربایجان غربی نیازمند مقاوم سازی است 
که 70 درصد واحدهای روســتایی را شامل 
می شــود. درســت اســت که بــا تاش های 
اســتانداری اکثر خانه های روســتایی بیمه 

شــده، اما مردم باید بپذیرند مقاوم سازی 
مهم تر است؛ زیرا اگر خانه ها مقاوم سازی 

شود خسارت ها به حداقل خواهد رسید.
ë نوسازی 77 هزار واحد مسکونی

وی بــا بیــان اینکــه امســال 12 هــزار و 
500 واحد مسکونی در استان مقاوم سازی 
می شــود، افزود: از ابتدای امسال 103 هزار 
نفر در ســامانه دریافت تسهیات نوسازی 
ثبت نام کرده اند کــه از این تعداد 77 هزار 
واحــد مقاوم ســازی شــده اســت. ســقف 
پرداخــت تســهیات 250 میلیــون ریــال 
بــا اخــذ 5 درصد کارمــزد بانکی با اقســاط 
15 ســاله اســت. عــاوه بر این، تســهیات 
باعــوض کمکی نیــز بــرای مقاوم ســازی 
اماکــن روســتایی در اســتان بــه متقاضیان 

پرداخت می شود.
ë  آمادگــی بنیاد مســکن برای همــکاری با

روستاییان
بدلی خاطرنشان کرد: همه روستاهای 
ایــن  دریافــت  مشــمول  ســکنه  دارای 
تسهیات می شــوند؛ در واقع بنیاد مسکن 
ایــن آمادگــی را دارد که ایــن وام را به همه 
متقاضیان پرداخت کند تا با مقاوم ســازی 
خانه هــا شــاهد بــروز کمتریــن آســیب در 
حــوادث احتمالی باشــیم. البتــه برخی از 
روستاها همکاری ازم را با ما نداشته اند که 
انتظار داریم دهیاران با تشویق آنان زمینه 
را برای مقاوم سازی این روستاها مهیا کنند.

بخشــداران،  فرمانــداران،  از  بدلــی 
اســامی  شــوراهای  اعضــای  و  دهیــاران 
روســتاهای مناطــق مختلــف آذربایجــان 
غربی خواست، نسبت به ترغیب و تشویق 
روســتاییان برای بهســازی و مقاوم ســازی 
نوســازی  و  روســتایی  مســاکن  و  اماکــن 
بافت های فرسوده مسکونی با بنیاد مسکن 

انقاب اسامی همکاری کنند. 

   »داود گیلــک«، معــاون طــرح و توســعه شــرکت آب 
منطقه ای گلستان تصریح کرد: 150 میلیارد ریال اعتبار برای 
اجرای طرح زهکشی زمین های شمال استان در سال آینده 

پیش بینی شده است.

     »مســلم رحمانی«، مدیرعامل شــرکت گازاســتان بوشــهر گفــت: باتوجه به 
ضریب نفوذ 99 درصدی گازشهری و 95 درصدی گاز مناطق روستایی، این استان 

از جمله استان های برخوردار کشور در گازرسانی معرفی می شود.

     »داود شایقی«، رئیس سازمان برنامه و بودجه استان اردبیل با بیان اینکه هنوز 
زمان دقیق سفر رئیس جمهوری به استان مشخص نیست، افزود: 12 هزار میلیارد 
ریال اعتبار برای پروژه های جدید و در دست اجرا در این سفر به استان اختصاص 

خواهد یافت.

     »رضــا حاجــی زاده«، رئیــس هیــأت مدیره نظام صنفی کشــاورزی خراســان 
جنوبی اظهار داشــت: با پیگیری نظام صنفی کشــاورزی استان، امسال پرداخت 

عوارض برق چاه های کشاورزی از سوی روستاییان حذف شد.

     به گفتــه »علــی کانتری«، مدیر صندوق بیمه محصوات کشــاورزی اســتان 
قزوین پوشش بیمه باغ های میوه استان امسال نسبت به سال گذشته 40 درصد 

رشد پیدا کرده است.

     »رشــید قربانــی«، مدیــرکل آموزش و پرورش کردســتان یادآور شــد: در حال 
حاضــر 528 کاس درس در مناطــق مختلف اســتان بدون ســامانه گرمایشــی 

استاندارد وخط لوله گاز است که با بخاری نفتی)استاندارد( گرم می شود.

     »ســیدعلی آقــازاده«، اســتاندار مرکزی خاطرنشــان کــرد: بیــش از 90 درصد 
جاده های برون شهری این استان نیازمند بهسازی و نوسازی است.

     »غامرضا لطفعلیان«، مدیرعامل شــرکت گاز لرســتان گفت: گازرســانی به 
202 واحد صنعتی استان امسال انجام شده و تا پایان سال 100 واحد صنعتی دیگر 

نیز گازرسانی می شود.

     »ســیدمصطفی آیت اللهی موسوی«، معاون عمرانی استاندار کرمان اظهار 
داشت: 18 سامانه گسلی فعال در استان وجود دارد.

     »مهدی مؤدی« معاون سوادآموزی آموزش و پرورش خراسان شمالی گفت: 
در استان تا سال 1400 در گروه هدف 10 تا 49 سال بیسوادی ریشه کن خواهد شد.

عذرخواهی استاندار خوزستان از مردم اهواز
»غامرضا شریعتی« استاندار خوزستان ضمن عذر خواهی از مردم 
اهواز بابت مشــکات آب شــرب این شهر در چند روز گذشته از رفع 
کمبود آب شرب در مرکز و شرق اهواز با بهره برداری از کانال سلمان 

تا هفته آینده خبر داد.
به گزارش مهر، شریعتی روز گذشته در جریان بازدید از طرح کانال سلمان، گفت: حدود 
یک ماه اســت که آب شــرب در مرکز و شــرق اهواز با مشــکاتی مواجه اســت و دلیل آن 
هم این اســت که مســیر آب غدیر را قطع کرده ایــم. وی افزود: کانال پای پــل که آب را به 
تأسیسات آبرسانی »ام الدبس« می رساند مشکل جدی داشته و در طول سال های اخیر 
تخریب شــده بــود و 70 میلیارد تومان هزینه تعمیر داشــت و بــرای تعمیر آن تصمیم 
گرفتیم این کانال را در زمستان امسال ترمیم کنیم تا تابستان سال آینده مشکات کمتری 
در تأمین آب شــرب داشــته باشیم. شــریعتی تصریح کرد: طبق برنامه، این عملیات تا 
اســفندماه تکمیل خواهد شد؛ همچنین یک طرح ضربتی شــروع کردیم و تاش داریم 
تأسیســات و ایستگاه پمپاژهای جدیدی را احداث کنیم، همچنین در نظر داریم از کانال 
سلمان به عنوان یک پدافند غیرعامل برای تأمین پایدار آب استفاده کنیم تا اگر بعدها در 

آب غدیر با مشکل مواجه شویم کانال سلمان این کمبود را پوشش دهد.

مهر و موم برخی اماکن تاریخی و گردشگری قزوین
در پی بازداشت مدیرکل و تعدادی از کارکنان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 

استان قزوین، تعدادی از اماکن تاریخی و گردشگری این شهر نیز مهر و موم شد.
به گــزارش ایرنــا به نقــل از برخی منابع خبری و رســانه ای، »هتل خانه بهــروزی« از آثار 
ارزشمند تاریخی، خانه تاریخی »زعیم« و »کافه کتاب« واقع در جنب سردرب عالی قاپو 
مهر وموم شده است. این در حالی است که اخبار یاد شده هنوز از سوی مراجع قضایی و 

رسمی استان قزوین مورد تأیید قرار نگرفته است.
»محمد قاســمی«، دادســتان قزوین شــامگاه شــنبه گذشــته از احضار و تحت تعقیب 
قرار گرفتن برخی مســئوان اداره کل میراث فرهنگی اســتان خبر داده و گفته بود: طبق 
گزارش دریافتی از سوی مراجع نظارتی، اسناد و مدارک ارائه شده و تحقیقات مقدماتی 
به عمل آمده، برخی از مســئوان این اداره کل تحت تعقیب قرار گرفته و به دادســرای 
قزوین احضار شدند. وی افزود: مسئوان این اداره کل به دلیل اتهاماتی چون اختاس، 
ارتشا، مداخله و تبانی در معامات دولتی، جعل اسناد دولتی و تضییع حقوق عمومی 
و دولتی از ســوی دادســرای قزوین تحت تعقیب قرار گرفتند. متهمان پرونده اداره کل 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 6 نفر هستند و از ماه ها پیش تحت مراقبت 

دستگاه های نظارتی قرار داشتند. 

 از سرگیری پروازهای فرودگاه یاسوج 
از جمعه

پروازهای فرودگاه یاســوج - تهران و بالعکس، پس از 11 ماه 
وقفه، از روز جمعه 21 دی ماه دوباره از سر گرفته می شود.

»عزیز فیلی«، معاون عمرانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد 
در گفت و گوبــا ایرنــا، گفت: با پیگیری های دولت و دیگر مســئوان، یک شــرکت 

هواپیمایی برای برقراری پروازهای فرودگاه یاسوج اعام آمادگی کرده است.
»غام محمد زارعی«، نماینده بویراحمد و دنا در مجلس شــورای اســامی نیز 
دربــاره جزئیات برقراری دوباره پروازهای این فــرودگاه، گفت: پروازهای فرودگاه 
یاسوج - تهران در هفته 2 روز و در روزهای دوشنبه و جمعه خواهد بود. مجموعه 
مسئوان استان تاش می کنند تا پروازهای فرودگاه یاسوج به صورت هفتگی و در 

7 روز هفته برقرار شود.

مرمت و بازسازی ۱۰خانه تاریخی آران و بیدگل
10خانه تاریخی با مشارکت خیران در شهرستان آران و بیدگل در حال مرمت است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، »اسماعیل بایبوردی« فرماندار آران و بیدگل گفت: 
خیران برای مرمت و بازسازی هریک از این خانه ها بین 10 تا 20 میلیون تومان هزینه 
می کنند. مرمت و بازسازی این خانه های تاریخی از ابتدای امسال آغاز شده و بسته 

به نوع خانه و کاربرد آن تا اواخر سال آینده به پایان می رسد.
فرماندار آران و بیدگل با اشــاره به اینکه پیشــینه تاریخی این شهرســتان چند هزار 
ساله است، افزود: آران و بیدگل با 13۴ اثر تاریخی ثبت شده ملی، پس از شهرهای 

اصفهان و کاشان، رتبه سوم استان اصفهان را به خود اختصاص داده است.

شناسایی ۱۰2 نقطه حادثه ساز در جاده های کرمانشاه
راه های سنقر - کامیاران و سنقر - بیستون بیشترین نقاط حادثه ساز بین راه های استان 
کرمانشاه را دارند. به  گزارش ایسنا، »فریبرز کرمی«، مدیرکل راهداری و حمل و نقل 
جاده ای استان کرمانشاه با اشاره به شناسایی حدود 102 نقطه حادثه ساز در راه های 
اســتان، اظهارداشــت: راه سنقر - کامیاران با 4 نقطه و راه سنقر - بیستون با 3 نقطه 
بیشــترین نقاط حادثه ســاز را بین راه های مواصاتی اســتان دارند. از این 102 نقطه 
تاکنون در 14 نقطه اصاح هندسی، آشکارسازی و آرام سازی ترافیک با کمک نصب 

عائم ایمنی انجام شده است.
کرمــی با بیان اینکه اصاح نقاط حادثه ســاز در 9 نقطه دیگر نیز در حال اجراســت، 
خاطرنشان کرد: این 9 نقطه در راه های جوانرود - روانسر، اسام آبادغرب - کرمانشاه 

و بالعکس، روانسر - پاوه، اسام آبادغرب - قاجه و کنگاور- اسدآباد است.

افزایش ۵۰ درصدی اعتبارات حوزه راه اردبیل
در بودجه سال آینده با وجود ثابت ماندن رقم اعتبارات عمرانی در کشور، بودجه حوزه 

راه های استان اردبیل ۵0 درصد رشد نشان می دهد.
به گزارش تسنیم، »داود شایقی«، رئیس سازمان برنامه  وبودجه استان اردبیل اظهار 
داشــت: رشــد اعتبارات در حوزه راه در بودجه ســال آینده اســتان می تواند زمینه ســاز 
تحوات اساسی در این حوزه شود که با تاش و پیگیری های مدیرکل راه و شهرسازی 

استان این امر به سرانجام رسیده است.
 شایقی با تشریح ابعاد بودجه ای سال 98 استان، تصریح کرد: با پیگیری های استاندار 
و تاشی که مدیرکل راه و شهرسازی و نیز مجمع نمایندگان استان داشته اند در بودجه 
سال آینده عاوه بر راه آهن که 400 میلیارد تومان اعتبار خواهد داشت، برای پروژه  های 

راهسازی استان نیز در پیوست قانون بودجه اعتبارات خوبی پیش بینی شده است.

رشد ۵۵ درصدی بازدیدکنندگان شهر تاریخی بلقیس
60 هزار و 892 نفر، طی 9 ماه  امسال از شهر تاریخی بلقیس خراسان شمالی بازدید 
کرده انــد. به گزارش ایســنا، »حبیب یــزدان پناه«، مدیرکل میــراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری خراسان شمالی از رشد 55 درصدی تعداد بازدیدکنندگان از شهر 
تاریخی بلقیس در اسفراین خبر داد و گفت: این شهر تاریخی بزرگ ترین بنای خشتی 
و گلی ایران است و ساانه تعداد زیادی از گردشگران از این محوطه باستانی بازدید 
می کنند. یزدان پناه با اشاره به اینکه 6 موزه فعال در این استان وجود دارد، ادامه داد: 
مساحت این موزه ها به 10 هزار و 150 متر مربع می رسد. طی امسال 8 هزار و 787 نفر 

از بازدیدکنندگان داخلی و خارجی از موزه های مذکور دیدن کرده اند.

جمع آوری انشعابات غیرمجاز برق در استان مرکزی
یکهزار و 210 فقره انشعاب غیرمجاز برق در استان مرکزی جمع آوری شد.

به گزارش خبرگزاری صداوســیما، »حسین شمســی«معاون فروش و خدمات 
مشترکان شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی گفت: 579 فقره از انشعابات 
غیرمجاز شناســایی شده در این مدت به انشــعاب مجاز دائم و غیردائم تبدیل 
شــده اســت. همچنیــن 16 هزار و 478 فقره انشــعاب بــرق از ابتدای امســال به 
متقاضیان واگذار و یکهزار و 400 کنتور هوشمند برق نیز تاکنون در استان مرکزی 
نصب شــده اســت.712 هزار و 615 مشترک برق در استان مرکزی وجود دارد که 
برق آنان از 16هزار دستگاه ترانسفورماتور، 20 هزار کیلومتر شبکه و 45 پست فوق 

توزیع تأمین می شود.
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اخــــــبار

سیل روستاهای آذربایجان غربی را تهدید می کند 

و  /یکهــزار  عظیمــی  ســادات  پریســا 
مدرســه   284 در  درس  704 کاس 
گیــان بــا اســتفاده از بخــاری نفتــی، 

سرمای زمستان را سپری می کنند.
معــاون  زاده«،  حســین  »علــی 
و  آمــوزش  کل  اداره  پشــتیبانی 
پرورش گیان در گفت و گو با »ایران« 
کــه  نفتــی  بخاری هــای  یادآورشــد: 
در ایــن مــدارس مــورد اســتفاده قرار 
گرفته، اســتاندارد است و خطری نیز 

ندارد.
معــاون پشــتیبانی اداره کل آمــوزش 
و پــرورش گیــان بــا اشــاره بــه آمــار 
284 مدرسه استان که به این سامانه 
گرمایشــی مجهز اســت، خاطرنشــان 
مدرســه   326 تعــداد،  ایــن  از  کــرد: 
10 نفر بــه پایین جمعیت دارد، حتی 
برخــی از این مــدارس تک نفــره و با 

یک دانش آموز دایر است.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه مــدارس بــه 

تفکیک و با توجه به اعتباری که اداره 
کل نوســازی مــدارس بــرای تجهیــز 
اختصــاص  گرمایشــی  ســامانه  بــه 
می دهد؛ به ســامانه گرمایشی مجهز 
خواهد شــد، افزود: بــرای تجهیز این 
مــدارس به 4 میلیــارد و 820 میلیون 
تومــان اعتبار نیاز اســت کــه اداره کل 
به دنبــال  اســتان  مــدارس  نوســازی 
تأمیــن آن اســت. مــا نیــز بــه محض 
اینکه این اعتبار اختصاص داده شود 

برای مجهز کردن مدارس به سامانه 
گرمایشی اقدام خواهیم کرد.

در همین ارتباط، »نادر جهان آرای«، 
مدیرکل آموزش و پرورش گیان هم 
از نیــاز تجهیــزات گرمایشــی 4 هزار و 
مدرســه   818 در  درس  کاس   681
اســتان بــه استاندارد ســازی خبــر داد 
و گفــت: بــرای استاندارد ســازی ایــن 
کاس ها به 112 میلیارد تومان اعتبار 

نیاز است.

تــا   90 ســال  ابتــدای  از  وی  به گفتــه 
ســامانه  بــه  مدرســه   910  ،9۶ ســال 
شــده  مجهــز  اســتاندارد  گرمایشــی 
کــه بــرای اســتاندارد کــردن ســامانه 
و ۵2۵ کاس  هــزار  گرمایشــی در ۵ 
درس، 39 میلیــارد تومــان اعتبار نیز 
هزینه شده است. امسال ۴ مدرسه با 
3۵ کاس درس بــا 7 میلیارد تومان 
نویــن  گرمایشــی  وســایل  بــه  هزینــه 

مجهز شده است.

تأمین گرمای یکهزار و 7۰4 کاس درس گیان با بخاری نفتی
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تاقی دیدنی دریا و کویر در بندر »تنگ« سیستان و بلوچستان 

با هدف ارتقای توانمندی جوانان جمعیت هال احمر، مانورترکیبی امداد و نجات  این 
جمعیت در محل دانشگاه بجنورد برگزار شد

ریزش زمین در روستای »دراویزه« باوی خوزستان و ترک خانه ها از سوی ساکنان

زهره افشار- شیما جهانبخش  
خبرنگار

اداره کل میــراث فرهنگی، صنایع دســتی 
و گردشــگری خوزســتان نســبت به خطــر 
رانــش در دیــواره غربــی ســازه های آبــی 
شوشتر هشــدار داد. به گزارش ایرنا، »سید 
حکمــت اه موســوی«، مدیــرکل میراث 
فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری 
خوزستان با اشاره به اینکه احتمال رانش 
ایــن دیــواره بایــد از ســوی دســتگاه های 
مرتبــط مــورد توجــه قــرار گیــرد، اظهــار 
داشت: وضعیت موجود در سازه های آبی 

شوشتر یک خطر بالقوه است؛ در صورتی 
کــه دیــواره غربی ســازه های آبی شوشــتر 
ریزش کند آثار و تبعات این حادثه قطعاً 
موقعیت تاریخی و تمدنی ایران اسامی 
»محمدحســین  می کنــد.  دار  خدشــه  را 
ارسطو زاده«، مدیر پایگاه تاریخی شوشتر و 
معاون اداره کل میراث فرهنگی خوزستان 
نیز با اشاره به اینکه شاهدگذاری ها دربنای 
آبــی تاریخــی شوشــتر نشــان می دهد که 
دیواره غربی در حال حاضر 1.5 سانتیمتر 

به حرکت درآمده و جابه جا شــده، یادآور 
شــد: طــول ایــن دیــواره تقریبــاً 600 متــر 
اســت کــه بــه آســیاب ها مشــرف اســت و 
طبیعتــاً روی این دیوار بناهای مســکونی 
وجــود دارد کــه اغلــب آنهــا از خطری که 
آنهــا را تهدیــد می کند مطلع هســتند. در 
صــورت ریزش این دیوار بی شــک بخش 
عمده آســیاب ها نابود می شــوند و به این 
دلیل بعد از فرسایش پوسته و جداره این 
سازه ها، سازند موجود در منطقه تاریخی 

موجود شکسته خواهد شد و به دلیل فشار 
مضاعــف، بخــش عمــده ای از مجموعه 
تخریب می شــود و برای همیشه از دست 

می رود.
»محمد اسحاقی بنی«، مشاور مدیرعامل 
ســازمان آب و بــرق خوزســتان در امــور 
گنجینــه آب نیــز عنوان کرد: یکــی از دیگر 
آن  مجــری  کــه  نیــرو  وزارت  تعهــدات 
اســت،  خوزســتان  بــرق  و  آب  ســازمان 
ایروبی 3 کیلومتر از رودخانه در باادست 

سازه های آبی است، تاکنون 150 متر از این 
مساحت اجرایی شــده ولی در کل، وزارت 
نیــرو 450 میلیــارد ریال جهــت حفاظت 
از ایــن بناهــا کار تعریف کرده اســت. این 
اقدامات کــه وزارت نیرو متعهد به انجام 
آن شــده بایــد از امســال در طول 3 ســال 
انجــام شــود امــا به دلیــل صــادر نشــدن 
مجوزهــای ازم از ســوی شــورای اقتصاد 
نمی تــوان افقــی در ایــن خصــوص برای 

امسال متصور بود.

 »کیامرث حاجی زاده«، مدیرکل مدیریت 
بحران اســتانداری خوزســتان هم با اشاره 
بــه اینکه ایــن هفته مقدمــات جابه جایی 
5 خانــه روی دیواره غربی کــه در معرض 
ریزش قرار دارد، انجام شده، گفت: در این 
رابطه از امور مالیاتی استان خواسته شده تا 
از محل درآمدهای مالیات بر ارزش افزوده 
که به شــهرداری شوشــتر اختصاص داده 
می شود هزینه جابه جایی و اسکان دوباره 

این خانه ها پرداخت شود.

خطر رانش دیواره غربی سازه های آبی شوشتر



مهسا قوی قلب
خبرنگار

نرخ اعتیاد دبیرستانی ها نگران کننده است
دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر: 

طبق آمارهایی که از نرخ اعتیاد دانش آموزان اعام 
می شود، هم اکنون حدود 2 درصد از دانش آموزان 
مقطع دبیرســتان دچار اعتیاد هســتند که این یک 
زنگ خطر جدی برای مدارس محســوب می شود. 
این درصد در ســال 80 یعنی حدود 17 ســال پیش 
در میــان دانش آمــوزان مقطــع متوســطه دوم در 
حــدود نیــم درصــد بــود و 10 ســال بعد یعنــی در 
ســال 90 به یک درصد رســید و حــاا طبق آخرین 
آماری که به  دســت آمده، با افزایش یک درصدی 
به 2 درصد رســیده است! سخنگوی ستاد مبارزه با 
مــواد مخدر هم چندی پیش اعام کرده بود که در 
5 ســال اخیر شــاهد افزایش مصرف »گل« در بین 
دانش آموزان بوده ایم که خوشــبختانه با اقداماتی 
که صورت گرفته از سال گذشته این مصرف کاهش 
یافتــه اســت. مســأله ای کــه البتــه همــکاری میان 
آموزش و پرورش و ستاد مبارزه با مواد مخدر را رقم 
زده و موجب شده تا در این زمینه اقدامات اساسی 
انجام شــود. آن طور که سردار اسکندر مؤمنی، دبیر 
کل ســتاد مبارزه با مــواد مخدر می گوید: بــا وزارت 
آموزش و پرورش هماهنگی های ازم انجام شــده 
است تا توانایی ها و مهارت های دانش آموزان برای 

»نه گفتن« افزایش یابد.
بــه گــزارش »ایــران« وی  در اولیــن نشســت 
خبری خود با اشــاره به این کــه در حال حاضر 60 
هــزار معتادمتجاهــر در کشــور وجــود دارد گفت: 

از ایــن تعــداد 15 هــزار نفــر در تهران هســتند که 
 برخــی از آنهــا نیــز مبتا بــه بیماری هایــی مانند

 اچ آی وی هستند. به گفته مؤمنی، ایران با تقدیم 
4000 شــهید در این حوزه در صــف مقدم مبارزه 
بــا موادمخدر قــرار دارد. از آن جایــی که تولیدات 
کشــور افغانستان از سال 2001 از حدود 200 تن به 
10 هزار تن در سال جاری رسیده اهمیت فعالیت 
کشور ما در خط مقدم را چندین برابر کرده است 
البته کلیه کشورها باید مســئولیت های خود را در 

این حوزه بشناسند.
ë موادمخدر، عامل 55 درصد طاق ها در کشور

مؤمنی بــا بیان ایــن که مهمترین مســأله، امر 
پیشگیری است، توضیح داد: مبارزه با آسیب های 
ناشــی از موادمخــدر زمانــی بــه نتیجــه می رســد 
کــه میــزان تقاضــا کاهــش یابــد و در ایــن زمینــه 
خانواده هــا، نهادهــای فرهنــگ ســاز، رســانه ها و 
همه آحاد جامعه باید همکاری تنگاتنگی داشــته 
 باشند. اعتیاد خود منشأ بسیاری از آسیب هاست. 
55 درصد علت طاق ها در کشور موادمخدر است 
و حــدود 70 درصد زندانیان مرتبــط با موادمخدر 
هســتند، بیــش از 30 درصــد مبتایــان به ایــدز از 
طریق موادمخدر مبتا شــده اند و منشأ بسیاری از 
جرائــم از ســرقت گرفته تا قتل و جنایت ریشــه در 

موادمخدر دارد.
بــه گفتــه دبیــرکل ســتادمبارزه بــا مــواد مخدر 
بــر اســاس پژوهش های انجــام شــده 11.7 درصد 
تولیدناخالص ملی کشــور هزینه خسارت ناشی از 
موادمخدر می شود که متأسفانه رقم باایی است 

در حالی که ما در تحریم هستیم و مشکات زیادی 
داریم ایــن رقم می تواند صرف عمــران و آبادانی 

کشور شود. 
ë  ایجاد 5600 ظرفیــت جدید نگهداری از معتادان

در تهران
مؤمنی با اشاره به این که 5600 ظرفیت جدید 
نگهــداری از معتــادان توســط ســازمان زندان هــا، 
نیروی بســیج و نیروی انتظامی ایجاد شده است، 
افــزود: در شــهرهای دیگــر نیــز در زمینــه افزایش 
ظرفیت های جدید نگهداری از معتادان مذاکراتی 
صورت گرفته است. سرانه هزینه معتادان متجاهر 
در مراکز نگهــداری روزانه بین 15 تا 20 هزار تومان 
اســت و بر اساس توافق های انجام شده برای سال 
آینده برنامه هایی تقدیم دولت شده و پیش بینی 

می شود مشکل بودجه ای نخواهیم داشت.
ë  شناســایی بنیان های مالی قاچاقچیان عمده، از

اولویت های ستاد است
دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر در ادامه یکی 
از اولویت های ســتاد را پیگیری پرونده  قاچاقچیان 
عمده عنوان کرده و گفت: با پیگیری های مســتمر 
و شناســایی امــوال قاچاقچیــان و ضربــه زدن بــه 
بنیان هــای مالــی آنهــا می توانیم گام هــای بزرگی 
در  برداریــم.  موادمخــدر  بــا  مقابلــه  عرصــه  در 
پیگیری های ما بنیان های مالی قاچاقچیان پیگیری 
می شــود البتــه معتقدیــم کــه در برخــی از مــوارد 
قوانین باید اصاح شــوند. آنچه که مدنظر ماست 
این اســت که قوانینی داشــته باشــیم تا بتوانیم به 
بنیان هــای اقتصــادی قاچاقچیان در ســطح کان 

ضربــه جــدی وارد کنیــم؛ در حوزه منطقــه ای نیز 
با خروج نیروهــای امریکایی از افغانســتان میزان 
کشــت کاهش می یابــد زیــرا از ســال 2001 تا کنون 
تولیدات و ســطح زیرکشت در افغانستان 50 برابر 
شــده بنابرایــن می تــوان نتیجه گرفت کــه حضور 

امریکا مقابله با موادمخدر را سخت تر کرده است.
وی درباره پولشــویی و نقــش قاچاقچیان مواد 
مخــدر در این تخلف توضیح داد: ایــن موارد جزو 
تخلفات اقتصادی است که وزارت اقتصاد و بانک 
مرکــزی پیگیــر آن هســتند و مــا هم در ایــن زمینه 

کمک می کنیم.
ë نرخ اعتیاد دبیرستانی ها، 2 درصد است

بــه گفتــه مؤمنــی از مجمــوع جمعیــت 15 تا 
64 ســال کشــور 6 دهــم درصــد را زنــان معتــاد 
تشــکیل می دهند به عبارتی 156 هزار زن در کشور 

موادمخدر مصرف می کنند. متأسفانه نرخ شیوع 
در دبیرســتان ها هم بســیار نگران کننده است و بر 
اســاس برآوردها و پژوهش های علمی نرخ شیوع 
اعتیاد در بین دانش آموزان دبیرســتانی دودرصد 
اســت که درصد باایی را به خــود اختصاص داده 
اســت. در میان موادمخدری که در کشــور مصرف 
می شود »گل« بیشترین سهم را دارد این در حالی 
اســت کــه مصــرف این مــاده مخــدر آســیب های 

جسمی و روحی زیادی با خود به همراه دارد.
وی در زمینــه خریــد و فــروش مــواد مخــدر در 
فضــای مجازی گفــت: پلیــس فتا با تمــام جدیت 
در ایــن حوزه در حال فعالیت اســت و ســایت های 
بســیاری نیز تاکنون بسته شده اســت. گفتنی است 
شماره تلفن 09628 برای مشاوره و شماره 110 برای 
برخورد جرائم آماده خدمات رسانی به مردم است.
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معــاون رئیــس جمهــوری در امــور زنــان و خانــواده 
گفت: متأســفانه آن طــور که آمار نشــان می دهد، در 
مناطــق مــرزی ازدواج های صــوری انجام می شــود 
کــه امیدواریــم بــا اجــرای طــرح ممنوعیــت ازدواج 
دختران زیر 13 سال جلوی این ازدواج ها گرفته شود. 
معصومه ابتــکار درباره رد طرح ممنوعیــت ازدواج 
دختران زیر 13 ســال در کمیسیون حقوقی و قضایی 
مجلــس به ایلنا، گفت: این طــرح هنوز به طور کامل 
رد نشــده و همچنان در حال بررسی مجدد است. ما 
هــم امیدواریم در بازنگری مجدد این طرح پذیرفته 

شود. او درباره اظهارات سخنگوی کمیسیون حقوقی 
و قضایــی مجلس مبنی بر اینکه اگر برای یک دختر 
که کســی را نداشــته و گرسنه باشد، تشــکیل خانواده 
بدهیــم، بهتــر از ایــن اســت کــه وی را بــه پاکســتان 
بفرســتیم، تصریح کــرد: چگونه ممکن اســت عدم 
اجرای این طرح باعث خروج دختران از کشور نشود، 
در حالــی که آمارها نشــان می دهــد ازدواج دختران 
در مناطــق مــرزی صــوری و بــرای خــروج از کشــور 
اســت، البته ما در حال بررســی این موضوع هستیم 
و امیدواریم با اجــرای این طرح جلوی این ازدواج ها  

گرفته شــود. او ادامــه داد: این ازدواج هــا در حالی رخ 
می دهد که دخترانمان نه آموزش کافی دیده اند و نه 
بازی و بچگی کرده اند و نه توانمندی جســمی ازم را 

دارند و نه به بلوغ فکری و اجتماعی ازم رسیده اند. 
وی افــزود: از نظــر قانونــی یــک دختــر نمی توانــد تا 
18 ســالگی از حــق خــود در هیــچ محکمــه ای دفاع 
کنــد و هیــچ اختیاری نــدارد، پس چطور ایــن بچه را 
وارد معادله ای می کنیم که هم تبعات فردی دارد و 
هم اجتماعی، امیدوارم با نگاه جامع حق کودکان و 

دختران ما حفظ شود.

معــاون بهداشــت و درمــان بنیــاد شــهید و 
امــور ایثارگــران از اختصــاص 2۵00 میلیارد 
تومان اعتبار برای درمان ایثارگران در ســال 
97 خبــر داد. به گــزارش باشــگاه خبرنگاران 
جوان، عبدالرضا عباســپور معاون بهداشت 
و درمــان بنیــاد شــهید و امور ایثارگــران رفع 
از  یکــی  را  ایثارگــران  درمانــی  مشــکات 
مهم تریــن اولویت هــای بنیــاد شــهید و امور 
ایثارگــران عنــوان کــرد و گفــت: حــدود یــک 
میلیــون و 2۵0 هــزار نفر از ایثارگــران و افراد 

تحت تکفل آنان کــه تقریباً حدود ۵00 هزار 
پوشــش  تحــت  می شــود  شــامل  را  خانــوار 
قــرارداد بیمــه ای قــرار دارنــد و از خدمــات 
درمانی مــورد نیاز اســتفاده می کنند. وی در 
پاسخ به سؤال میزان اعتبارات در نظر گرفته 
شــده برای رفع مشــکات درمــان ایثارگران 
بیان کرد: براســاس وظایف وتکالیف قانونی 
برای بیمه مکمــل و درمان خاص ایثارگران 
 در ســال 97 حــدود 2۵00 میلیــارد تومــان

 اعتبار مورد نیاز است.

۲۵۰۰میلیاردتوماناعتباربرایدرمانایثارگرانممنوعیتکودکهمسریمانعازدواجهایصوریدرمناطقمرزنشینمیشود
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وزیرعلوم:گزارشحادثهعلوموتحقیقات
امروزبهرئیسجمهوریارائهمیشود

وزیر علوم گفت: در وزارت علوم کمیته ای برای پیگیری حادثه 
واژگونی اتوبوس در واحد علوم و تحقیقات تشــکیل شــده که 
گــزارش این کمیته امــروز به رئیس جمهوری ارائه می شــود.  
بــه گزارش مهر، منصور غامی  در حاشــیه بازدید از پژوهشــگاه فضایــی ایران در 
جمع خبرنگاران اظهار داشــت: از ســوی رئیس جمهوری کمیته ای در خصوص 
پیگیــری حادثه واحد علوم و تحقیقات تشــکیل شــده که من یکــی از اعضای آن 
کمیته هســتم.از ابتدای وقوع این حادثه وزارت علوم در کنار دانشگاه آزاد مسائل 
را پیگیری می کرد. با تأکید رئیس جمهوری در وزارت علوم نیز کمیته ای متشکل 
از معاونین این وزارتخانه و مدیرکل حراست تشکیل شد. وی گفت: این کمیته با 
هیأت رئیسه دانشگاه آزاد و رئیس این دانشگاه ماقات حضوری داشتند و عاوه 
بــر پایش و جمع آوری اطاعاتی که طی این مدت کســب کردند صحبت هایی با 
رؤســای دانشــگاه آزاد داشتند. توســط این کمیته گزارشی تهیه شــده که فردا این 
گــزارش تقدیم رئیــس جمهوری خواهد شــد. یکی از مهم ترین مشــکات واحد 
علــوم و تحقیقات موقعیت جغرافیایی و در شــیب تند قرار گرفتن این دانشــگاه 
اســت. غامی اظهار داشت: بحث دیگر مشــکل این حادثه قدیمی بودن ناوگان 
جابه جایی دانشجویان بود که توسط پیمانکار اداره می شد. مسئوان این دانشگاه 
معمواً به شرایط معمولی مسیرهای دسترسی اکتفا کرده و پیش بینی بروز چنین 
حادثه ای را نداشتند که در حال حاضر برنامه هایی برای اصاح این موضوع دارند.

قولسازمانبرنامهوبودجهبرایتخصیص
۱۰۰درصدیبودجهبیمارانخاصدرسال۹۸

رئیس مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماری های وزارت بهداشت، گفت: براساس 
دستور مستقیم آقای دکتر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، قول داده شده 
که اعتبارات بیماران خاص در بودجه سال 1398 به صورت 100 درصد تخصیص 
پیدا کند. به گزارش ایســنا، دکتر مهدی شادنوش از برگزاری جلسه ای با سازمان 
برنامه و بودجه درباره بودجه بیماران خاص در سال 1398 خبر داد و گفت:مقرر 
شــده اســت ســازمان برنامه و بودجه بــا همــکاری مرکز پژوهش هــای مجلس، 

اعتبارات بیماران خاص را در ردیف مستقل بودجه ای متمرکز کنند.

تهران،پنجمینکانشهرپرریسکدنیادربرابرزلزله
رئیس ســازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران گفت: روستای اولیه تهران 
و هسته اولیه تهران در جای خوبی پایه گذاری شده بود و مردمی که در آنجا مستقر 
شــدن حواسشــان جمع بوده تا روستاها را روی گسل نسازند، اما با توسعه شهر و در 
سال 1370 که وضعیت شهر تهران تثبیت می شود به حریم گسل ها تجاوز کردیم و 
بدون ضابطه روی گسل ها، شهر را گسترش دادیم و شهر تهران را به شهر پرریسک 
تبدیل کردیم. به طوری که شــهر تهران پنجمین کانشــهر پرریســک دنیــا در برابر 
حوادثی چون زلزله اســت. به گزارش ایســنا، احمد صادقی در نشســت تخصصی 
ایمنی در برابر زلزله وکاهش اثرات بایای طبیعی اظهار کرد: در تهران به کوچکترین 
تقســیم بندی ها که محله های شــهر اســت توجه کرده ایم و برای 3۵۴ محله ســند 
کاهــش خطرپذیری داریم به عبــارت دیگر ارزیابی کاهــش خطر پذیری محات را 
در دســتور کار قرار داده ایم. همچنین مدل ارزیابی و شاخص های آسیب پذیری نیز 
مشخص شده و نقشه ریسک محات شهر تهران نیز آماده شده است تا مداخات 
را برای محات پایه ریزی کنیم. وی تصریح کرد: اینکه شهرهایمان پرریسک می شود 
و بــرای آن برنامه ریــزی نداریم و افتخار می کنیم که شــهر یا روســتاهایمان در حال 

گسترش هستند به دلیل عدم درک درست از این موضوع است.

اخبار
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الشروق )مصر(:
دولــت مصــر در نشســت جدیــد 
مناســبت  بــه  کــرد  اعــام  خــود 
ســال نو به مســیحیان این کشــور 
هدیــه ای داده و موافقت کرده تا 
وضعیت 80 کلیســا در این کشور 

را قانونی کند.

یواس ای تودی )امریکا(:
کمدی هــای  شــمار  بــر  روز  هــر 
تلویزیونی درباره ترامپ و معاونش 
مایــک پنــس، افــزوده می شــود. اما 
مشــترک  نگرانــی  یــک  آنهــا  همــه 
دارند، اگر ترامــپ برود و پنس جای 

او را بگیرد، چه اتفاقی خواهد افتاد.

دیلی صباح )ترکیه(:
کشورهای خاورمیانه در سال 2018 
در حالــی همچنــان بــا بحران های 
داخلــی و خارجی فراوانــی روبه رو 
بودنــد کــه بازیگــران مداخله جوی 
خارجی وضعیت را برای آنها بدتر 
و صلح را دور از دسترس تر کردند.

 سال بیست و چهارم  شماره 6964
 چهارشنبه   12 دی 1397

نماینــدگان  مجلــس  دموکرات هــای 
امریــکا با هدف کمــک به پایان تعطیلی 
بخش هایی از دولت فدرال روز پنجشنبه 
همزمان با آغاز به کار مجلس نمایندگان 
جدید طرحی را بــه رأی می گذارند که به 
موجــب آن بودجه وزارت امنیت داخلی 
و امنیــت مرزهــا از دیگــر بودجه هــا جدا 
می شــود. ایــن طــرح پیشــنهادی اگرچه 
حاوی بودجه ای برای ساخت دیوار مرزی 
مورد نظر ترامپ نیست اما حامیانی از هر 
دو حزب دموکــرات و جمهوریخواه دارد. 
ایــن اقــدام دموکرات هــا در واقع با هدف 
کشــاندن ترامپ به میز مذاکره یا مجبور 
کردن او به پذیرش مســئولیت تعطیلی 

ادامه دار دولت انجام می شود.
به گــزارش ســایت روزنامــه امریکایی 
نیویــورک تایمز، فردا پنجشــنبه مجلس 
اکثریــت  بــا  امریــکا  جدیــد  نماینــدگان 
دموکرات با ادای ســوگند نانسی پلوسی، 
رئیــس جدیــد ایــن مجلــس آغاز بــه کار 
می کنــد و همان طور کــه انتظار می رفت، 
نخســتین دســتور جلســه اش رأی گیــری 
دموکرات هــا  پیشــنهادی  طــرح  دربــاره 
بــرای جداســازی بودجه امنیــت مرزی و 
امنیــت داخلــی از دیگر بودجه هاســت. 
این طــرح را دموکرات ها بــا هدف کمک 
به پایــان تعطیلی بخش هایــی از دولت 
فــدرال امریــکا ارائــه می دهند امــا اینکه 

دونالــد ترامپ، رئیس جمهــوری امریکا 
از طــرح اســتقبال و بــه تعطیلــی دولت 
بــه نظــر می رســد،  پایــان دهــد، بعیــد 
زیــرا در طــرح پیشــنهادی دموکرات هــا 
بودجــه ای بــرای ســاخت دیــوار مــرزی 
اختصــاص  مکزیــک   – امریــکا  مــرز  در 
نیافتــه در حالــی کــه ســاخت ایــن دیوار 
یکی از شــعارهای انتخاباتــی ترامپ بود 
و اساســاً دولــت بــه خاطــر اختــاف نظر 
رئیــس جمهــوری امریکا بــا دموکرات ها 
بر ســر ســاخت این دیوار تعطیل شد. به 
موجــب طــرح پیشــنهادی دموکرات ها، 
بودجه یک میلیارد و 300 میلیون داری 
کنونــی امنیت داخلــی امریکا که شــامل 
حصارکشــی های مــرزی و دیگــر تدابیــر 
امنیتی می شود تا 8 فوریه تمدید می شود 
اما هیچ بودجه ای به ساخت دیوار مرزی 
اختصاص نمی یابد. این در حالی اســت 
که ترامپ خواســتار اختصــاص یافتن 5 
میلیــارد دار به ســاخت این دیوار شــده 
بــود. بــه موجــب ایــن طــرح همچنیــن 
حــدود  ارزش  بــه  دیگــر  اقــدام  شــش 
2۶۵ میلیــارد دار بــه تأمین مالی ســایر 
وزارتخانه هــا و آژانس های تعطیل شــده 
تا 30 ســپتامبر و پایان ســال مالی کنونی 
اختصاص می یابد. به عقیده تحلیلگران، 
ایــن طــرح پیشــنهادی دموکرات هــا در 
صورت تصویــب می تواند به طور موقت 
و بــه مدت یک مــاه یعنی تــا 8 فوریه به 
تعطیلی دولــت خاتمه دهد امــا از آنجا 
که در ســنای امریکا همچنــان اکثریت با 

جمهوریخواهان است، بعید نیست طرح 
پــس از تصویــب در مجلــس نمایندگان 
با ســد ســنا و پــس از آن هم با ســد وتوی 
رئیــس جمهــوری مواجه و عمــًا به یک 

طرح مرده تبدیل شود.
ë طرح دو سر ُبرد دموکرات ها

البته حتی اگــر این طرح ناکام بماند، 
بهره بــرداری  می تواننــد  دموکرات هــا 
سیاســی خود را از آن بکنند زیــرا در افکار 
عمومی کشورشــان گناه تعطیلی دولت 
به گردن ترامپ می افتد که حاضر نشده 
بــه نفــع کارکنــان بخش هــای تعطیــل 
شــده دولــت فــدرال؛ از صــرف بودجــه 
برای ســاختن دیــوار مــرزی پرهزینه اش 
صرف نظر کند و با موضعی منعطف تر 

با دموکرات ها وارد مذاکره شود.
مجلــس  رئیــس  پلوســی،  نانســی 
نماینــدگان امریــکا که فردا پنجشــنبه در 
نخســتین جلســه مجلــس نماینــدگان 
جدید ســوگند یاد می کند و سناتور چاک 
شــومر دموکــرات روز دوشــنبه بــا صــدور 
بیانیــه ای مشــترک، جمهوریخواهــان را 
بــه چالــش کشــیده و اعــام کردنــد: اگــر 
سناتور میچ مک کانل، رهبر اکثریت سنا 
و دیگــر جمهوریخواهــان ســنا حاضر به 
حمایت از طرح پیشــنهادی دموکرات ها 
بــرای پایــان دادن بــه تعطیلــی دولــت 
نشوند، متهم به همدســتی با ترامپ در 
طوانــی کردن تعطیلی دولت و به خطر 
انداختن بهداشــت و امنیت امریکایی ها 
می شوند. آنها حقوق های کارگران را برای 

طرحی نو اما کم اثر
تاش دوباره دموکرات ها برای پایان دادن به تعطیلی دولت امریکا

رهبر کره شمالی تهدید کرد اگر سیاست تحریمی امریکا تغییر نکند، دست از سیاست خلع ساح اتمی برمی دارد

تک خبــر

یک سال پس از تصمیم اولیه
خروج امریکا و اسرائیل از یونسکو 

اجرایی شد
گروه جهان/ امریکا و رژیم صهیونیســتی همزمان با آغاز 
ســال نو میــادی، تصمیــم خود بــرای خروج از ســازمان 
جهانی یونســکو را عملی کردند. واشــنگتن و تل آویو سال 
2017 در اعتراض به سیاســت های سازمان ملل درقبال منازعه فلسطینیان و 

اسرائیل، از این تصمیم خبر داده بودند.
به گــزارش ســایت شــبکه خبــری »الجزیــره«، خــروج امریــکا به عنــوان یکــی از 
بنیانگذاران اصلی یونســکو، از این نهاد بین المللی بزرگترین رخدادی اســت که 
تاکنــون در این ســازمان بروز کرده اســت. دولت دونالد ترامپ اولیــن بار در اکتبر 
2017 بود که از خروج واشنگتن از یونسکو خبر داد و اندکی پس از آن نیز نتانیاهو 
از مشــی رئیس جمهوری امریکا تبعیت کرد. این تصمیــم آنها پس از آن گرفته 
شد که یونسکو از اشغالگری رژیم صهیونیستی در شرق بین المقدس انتقاد کرد. 
با این حال با توجه به قوانین موجود در یونسکو که خروج اعضا از این سازمان در 
پایان ســال بعد از تصمیم آنها اجرایی می شود، تصمیم امریکا و اسرائیل برای 
ترک این سازمان نیز به روز اول ژانویه 2019 موکول شد که دیروز این اتفاق رخ داد.
به گزارش ایسنا، به نقل از پایگاه خبری دویچه وله، این اولین بار نیست که امریکا 
در حمایت از اســرائیل اعتراضی شــدید اللحن متوجه ســازمان ملل و یونســکو 
به عنوان بازوی فرهنگی این سازمان می کند. زمانی که یونسکو اولین نهاد سازمان 
ملل متحد شــد که فلســطین را به عنوان یک عضو کامل در سال 2011 پذیرفت، 
دولت اوباما بسرعت پرداخت مبالغ ساانه خود را که مبلغی حدود 22 درصد کل 
بودجه این ســازمان می شد، متوقف کرد. در آن زمان اسرائیل هم پرداخت های 
خود را متوقف کرد. تیرگی روابط امریکا و اسرائیل از یک سو و یونسکو از سوی دیگر 
از سال 2016 روند شتابانی به خود گرفت. سال 201۶ یونسکو قطعنامه هایی را به 
تصویب رساند که به گفته مقام های اسرائیلی روابط یهودیت با اماکن مقدس در 
قدس را نادیده می گرفت که شامل اشاره  به حرم شریف تنها با نام های عربی و 
انگلیســی و حذف عبری آن می شد.  یونســکو سال 2017 نیز قطعنامه دیگری را 
تصویب کرد که موجب نگرانی مقام های رژیم صهیونیستی شد؛ در این تصمیم 
یونســکو، بخش قدیمی شــهر الخلیل در کرانــه باختری را به عنــوان یک میراث 

جهانی ارزشمند و در معرض خطر فلسطینی اعام کرد.
ایاات متحده پیشتر هم در دوران ریاست جمهوری رونالد ریگان در سال 198۴ 
یونسکو را ترک کرده بود و در دولت جورج بوش در سال 2003 مجدداً با »تأکید 
بر پیام همکاری بین المللی« و همزمان با شروع جنگ امریکا در عراق، به آن 

ملحق شد.

زمانی برای تافی جویی
بنــن تلفن را قطع کــرد و گفت: »خدای من، اســکاراموچی، نمی تونم به این یکی 
حتی جواب بدم. مثل داســتان های کافکا می مونه. جارد و ایوانکا به شــخصی نیاز 
داشتند که نماینده خرابکاری هاشون بشه، دیوونگی است. او دو روز پشت میزش 
می شــینه و بعــد اونقدر ضربه می خوره کــه از پا درمی یاد؛ واقعــاً بعد از یک هفته 
منفجــر می شــه. به همیــن دلیله که مــن نمی تونم ایــن موجود رو جــدی بگیرم. 
اســکاراموچی؟ او لیاقــت انجام هیــچ کاری رو نداره. مدیر یــک صندوق صندوق 
هاست. می دونی صندوق صندوق ها چیه؟ اصًا صندوق نیست. پسر، تهوع آوره؛ 

ما مثل دلقک ها به نظر می آییم.«
21 ماه جوای، روز اول از 10 روزی که آنتونی اســکاراموچی در این شــغل بود، شاهد 
استعفای شون اسپایسر بود. عجیب آنکه به نظر می رسید این هیچ کس را غافلگیر 
نکــرد. رئیس جمهوری - کــه در اعام خبر بکار گیری اســکاراموچی به عنوان مدیر 
ارتباطــات او را نه تنها از اسپایســر بلکه در عمل از پریبــوس هم بااتر برده بود - در 
جلسه ای با اسکاراموچی، اسپایسر و پریبوس، توصیه کرد این افراد باید بتوانند باهم 
ترتیب کارها را بدهند. اسپایســر به دفترش برگشــت، اســتعفا نامه اش را نوشت و 
بعد آن را نزد رئیس جمهوری گیج و شگفت زده برد. ترامپ دوباره گفت که واقعاً 
مایل است اسپایسر بخشی از امور باشد. اما اسپایسر، این حیله گر ترین مرد امریکا، 
درک می کــرد که فرصتی مناســب به دســت آورده اســت. دوره او در کاخ ســفید به 
اتمام رسیده بود. برای اسکاراموچی، اکنون زمان تافی فرارسیده بود. اسکاراموچی 
هیچ کس را به اندازه رینس پریبوس مقصر آن شش ماه تحقیر کننده ای که در سرما 
پشــت در مانده بود نمی دانســت. پریبوس با اعام شــغل آینده اش در کاخ سفید 
و ضمن فروختن شــرکتش در پیش بینی این امر، به هیچ دســتاوردی نرسیده بود، 
یــا حداقل به چیز با ارزشــی دســت نیافته بــود. اما اکنــون، در جریانی معکوس که 
مناسب ارباب واقعی جهان بود - در واقع مناسب خود ترامپ بود - اسکاراموچی 
بــزرگ تــر، بهتر و با شــکوه تر از آنچه حتی جرأت داشــت تصور کند، در کاخ ســفید 
بــود و پریبــوس رو به مــوت بود. این همــان عامتی بود که رئیس جمهــوری برای 
اســکاراموچی فرســتاده بود ، ترتیب این خرابکاری ها را بده. از نظر ترامپ، مسائل 
موجود در دوران تصدی او تا به حال فقط مربوط به تیمش می شد. اگر این تیم کنار 
می رفت، مشکات هم حل می شــد. بنابراین اسکاراموچی فرمان حرکت داشت. 
ایــن حقیقت کــه رئیس جمهوری از همــان روز اول همین حرف هــا را درمورد تیم 
فاســدش می گفــت، که این پس زمینــه از زمان مبارزات انتخاباتــی تاکنون همواره 
وجود داشته، که اغلب می گوید دوست دارد همه بروند و بعد او رویش را برگرداند و 
بگوید نمی خواسته همه بروند ، همه این حرف ها از ذهن اسکاراموچی می گذشت. 
اسکاراموچی شروع کرد به مسخره کردن پریبوس در مأ عام و در بخش غربی کاخ 
سفید برخورد خشنی با بنن داشت »من به مزخرفات اون اهمیت نمی دم.« به نظر 
می رســید ترامپ از این رفتار راضی و خرسند است و به همین خاطر اسکاراموچی 
احساس می کرد رئیس جمهوری او را تشویق به ادامه مسیر می کند. جارد و ایوانکا 
هم خوشــحال به نظر می رسیدند؛ آنها معتقد بودند با آوردن اسکاراموچی امتیاز 

کسب کرده اند و مطمئن بودند او از آنها در برابر بنن و دیگران دفاع می کند.
بنن و پریبوس نه تنها این جریان را باور نمی کردند بلکه به زحمت می توانســتند 
جلوی خنده خود را بگیرند. از نظر هر دوی آنها، اسکاراموچی یا یک جریان خیالی 
و توهمی بود - آنها نمی دانستند آیا هنگام گذشتن این جریان باید چشمان خود را 

ببندند یا نه - یا گام دیگری به سوی دیوانگی بود.

پــاورقـی

مایکل وولف
مترجم: مهوش غامی
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 آتش و خشم

در کاخ سفید ترامپ

ندا آکیش
خبرنگار

زرد پوشان در شانزه لیزه
هرچنــد مکرون در ســخنرانی ســال نوی خود از همبســتگی 
گفــت امــا معترضــان زردپــوش همان طــور که وعــده داده 

بودند، شب سال نو هم شانزه لیزه را ترک نکردند. نمــــا
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بــا کت وشــلوار مشــکی ای که بر تــن کرده 
روی مبلــی چرمــی نشســته و پیــام ســال 
نوی میادی خــود را از روی کاغذی که در 
دســت گرفته می خواند و در تاش اســت 
در آســتانه ســال نــوی میــادی عــاوه بر 
آنکه وجهه ای را که رســانه های غربی از او 
ســاخته اند به بازی بگیرد و تصویر تازه ای 
از خــود به جهــان مخابره کنــد، اقتدارش 
را در دفــاع از کشــور خــود نشــان بدهــد. 
تهدیدهای رهبر کره شمالی علیه رئیس 
جمهــوری امریــکا اندکــی پــس از دیــدار 

دست در دست شان صورت گرفت.
بــه گــزارش ســی ان ان، کیــم جونــگ 
اون، رهبر کره شــمالی، خطــاب به مردم 
کشــور خــود و جهــان طــی ســخنرانی 30 
دقیقــه ای خــود می گویــد: »رابطــه مــا با 
ســمت  بــه  بســرعت  می توانــد  امریــکا 
بهبودی پیش برود، اگر این کشــور بپذیرد 
بایــد بــه دادن و گرفتــن امتیاز تــن بدهد. 
مــا آمــاده ماقــات بــا رئیس جمهــوری 
امریکا هســتیم. ما تاش خواهیم کرد به 
نتیجه ای برسیم که جامعه بین الملل نیز 
از آن اســتقبال می کند. اگر امریکا دســت 
از خواســته های یکطرفه اش  برنــدارد، ما 
روش جدیــدی در پیــش خواهیم گرفت. 
ما هیچ چاره ای جز دفاع از منافع رهبری 
و ملــی کشــورمان نداریــم و دنبــال راهی 

هستیم تا در شــبه جزیره خودمان صلح 
برقــرار کنیــم. اگــر امریــکا از صبــر مــردم 
کره شــمالی سوءبرداشــت کنــد و به بیان 
درخواست های یک جانبه و اعمال تحریم 
و فشار علیه ملت ما ادامه دهد ما چاره ای 

جز تغییر رویه مان نخواهیم داشت.«
سخنرانی سال 2019 رهبر کره شمالی، 
پس از چند سال اتفاقات عجیب و غریب 
ایــراد شــد. در ســال 2017، آزمایش هــای 
موشــکی او باعث افروخته شــدن خشــم 
دونالد ترامپ شــد و بد و بیراه هایشان در 
توئیتر خــوراک خبری رســانه های جهان 
شــده بود اما ســال بعــدش در پــی دیدار 
اون با رئیس جمهوری چین و کره جنوبی، 
رهبــران دو کشــور امریــکا و کــره شــمالی 
باغــی در  دســت در دســت یکدیگــر در 
سنگاپور شانه به شانه یکدیگر قدم زدند و 
از دوستی و عشق به یکدیگر سخن گفتند.

چهــار  آسوشــیتدپرس،  به گــزارش 
ســخنرانی  از  می تــوان  کلــی  برداشــت 
تــازه رهبــر کــره شــمالی کــرد: اول آنکــه 
دو ســوم ســخنان او پیرامون اقتصــاد بود. 
کیــم در ســخنرانی خــود گفت که دســت 
فقــط  نکشــیده،  از ســاح های هســته ای 
آنقــدر خیالش از پر بــودن انبارش راحت 
اســت که حــاا روی »توســعه اجتماعی« 
تمرکز کرده اســت و می خواهد اســتاندارد 
زندگی شــهروندان کره شمالی را افزایش 
بدهــد. دوم، کیــم می خواهد کره شــمالی 
و کره جنوبــی رابطــه بهتری با هم داشــته 

برزیل در آستانه تغییرات رادیکالخط و نشان »اون« برای »دونالد«

برزیلی ها نشــان داده اند که بشــدت به دنبال تغییراتی عظیم در کشور خودشان 
هســتند؛ شــاید به همین خاطر بود که به ژایر بولســوناروی راســتگرا رأی دادند تا 

رئیس جمهوری کشورشان شود.
مــدت زمان زیــادی هم طول نکشــید که این تغییــرات پیمودن مســیر خود را 
آغــاز کنند. طی هفته های اخیر که به مراســم تحلیف او در روز گذشــته منتهی 
شــد، او چندیــن تصمیــم جنجالی گرفت. او از میزبانی نشســت ســازمان ملل 
درباره تغییرات آب و هوایی 2019 سرباز زد و به تصویری که پیش از این برزیل 
به عنــوان نمونــه موفقی در جهت بهبــود وضعیت محیط زیســت ایجاد کرده 

بود، پشت کرد.
در عرصــه سیاســت خارجی هم بولســونارو با امریــکا رویه ای دوســتانه در پیش 
گرفت و جنگ با کوبا را انتخاب کرد. این خصومت تازه باعث شد پزشکان کوبایی 
کــه از ســال 2013 در گوشه گوشــه برزیل مشــغول خدمــت بودند، به کشورشــان 
برگردنــد. هنــوز نمی توان گفت کــه رئیس جمهــوری بولســونارو چگونه خواهد 
توانســت خشــم و بی ثباتی خود را کنترل کند و به وعده هایی که داده عمل کند. 
مهم ترین شــعار انتخاباتی او طی دوران رقابتش بر سر کرسی ریاست جمهوری 
این بود که فرهنگ فســاد را نابود خواهد کرد و با در پیش گرفتن سیاســت هایی 
تازه امنیت را در سراســر برزیل برقرار می کند. هیچ تردیدی نیســت که تغییرات 
از همین حاا راهشــان را به دولت او باز کرده اند. در ادامه برخی از این تغییرات 

را نوشته ایم:
چند روز پیش از مراسم سوگند بولسونارو، پسرش کارلوس در توئیتر ویدئویی را 
منتشر کرد که در آن از عشق پدرش به اسلحه سخن گفته بود و می گفت که قرار 
است پدرش کاری کند، پلیس آسان تر بتواند مظنونان جنایی را بکشد. آخر هفته 
پیــش، رئیس جمهوری برزیــل اعام کرد که در نظــر دارد فرمانی اجرایی صادر 
کند که به شــهروندان بدون ســابقه جرم، این امکان داده شود که برای حفاظت 
از خود و خانواده شــان اسلحه بخرند. او آشکارا می خواهد آیین نامه های مربوط 
به خرید و واردات اســلحه را تغییر بدهد و همین می تواند بسیاری از رویدادها و 

قوانین این کشور را دستخوش تغییراتی کند.
از سوی دیگر، با اینکه هنوز مدت کوتاهی از ورود او به عرصه قدرت نگذشته 
اما همه می دانیم که به ســمت امریکا متمایل شــده اســت. این نزدیکی به 
آنجا رسیده که پسر دیگر بولسونارو در توئیتر خود نوشت: »ترامپ 2020« تا 
خبر بدهد در رقابت ریاست جمهوری دو سال آینده، رئیس جمهوری برزیل 
در کــدام جبهــه قــرار دارد. البتــه دولت ترامــپ هم این محبت را بی پاســخ 
نگذاشــته و درباره بولســونارو گفته، »او رهبری فکور اســت که واشنگتن امید 
دارد بتواند با تکیه بر دوستی با او، با رشد نفوذ چین در منطقه مقابله کند و 
فشــار بیشــتری به دولت ونزوئا وارد کند«. مایک پمپئو، وزیر خارجه ایاات 
متحــده، هیــأت امریکایی را برای شــرکت در جشــن ملی با عنــوان »برزیا« 

رهبری خواهد کرد.
اما نخستین جنگ دیپلماتیک رئیس جمهوری برزیل، در ماه نوامبر گذشته روی 
داد و درپــی اختاف های دولت های برزیل و کوبا 15 هزار پزشــک کوبایی، برزیل 
را ترک می کنند. بولســونارو این طرح را برده داری نوین دانســت و قسم خورد به 
آن پایان دهد. روابط برزیل با کوبا، ونزوئا و نیکاراگوئه به اندازه ای سرد شده که 
بولســونارو گفته بود نمایندگان این ســه کشــور را به مراســم تحلیف خود دعوت 

نکرده است.
اما از دیگر ویژگی های تازه وارد عرصه سیاســت برزیل می توان به این اشــاره کرد 
که با رسانه ها و روزنامه نگاران رابطه خوبی ندارد و از این نظر می تواند بسرعت 

با ترامپ دوستی صمیمانه ای تشکیل دهد.

فرحناز دهقی
خبرنگار

یادداشت
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در حالی که تحقیقات دادســتانی رژیم صهیونیســتی 
نتانیاهــو،  بنیامیــن  فســاد  پرونده هــای  دربــاره 
نخســت وزیر این رژیم ادامه دارد، وی گفت، حتی در 
صورت پیشــرفت این پرونده ها و احضار از ســوی قوه 
قضائیــه، کناره گیــری نخواهد کــرد. نتانیاهو که پس از 
انحال دوره کنونی کنست نخست وزیر دولت انتقالی 
محســوب می شــود، افزود: به عنوان رهبر حزب لیکود 
در کارزار انتخاباتــی باقــی می مانــد زیــرا از اســتعفای 
او »چیــزی به دســت نخواهــد آمــد.« وی این ســخنان 
را در حاشــیه مراســم تحلیــف ژایــر بولســونارو، رئیس 
جمهوری جدید برزیل در یک کنفرانس خبری به زبان 
آورد. انتخابات زودهنگام پارلمانی رژیم صهیونیستی    

قرار است، 9 آوریل 2019 برگزار شود.

عمر البشیر، رئیس جمهوری سودان دستور تشکیل 
کمیتــه حقیقت یــاب برای بررســی اعتراضات اخیر 
در این کشور که ده ها کشته و زخمی بر جای گذاشته 

است، صادر کرد.
به گزارش اسپوتنیک، قرار است این کمیته به ریاست 
»موانا محمد احمد سالم« وزیر دادگستری سودان 
تشــکیل شــود. عمر البشیر در ســخنانی به مناسبت 
شــصتمین سالروز استقال این کشــور اعام کرد: ما 
در حــال عبــور از مرحله دشــوار و ورود به اصاحات 
بــزرگ هســتیم. تظاهــرات مردمی در ســودان طی 
چنــد هفته اخیر که علیــه افزایش قیمت هــا در این 
کشور برگزار شده تاکنون ده ها کشته و زخمی برجای 

گذاشته است.

مرکز ســلطنتی مطالعات اســتراتژیک اسامی، روز 
گذشــته عهد التمیمی، نوجوان 17 ســاله فلسطینی 
و ماهاتیــر محمــد، نخســت وزیر مالــزی را به عنوان 
چهره های ســال خــود برگزیــد. به گــزارش الجزیره، 
عهد التمیمی مبارزی فلســطینی اســت که ماه اوت 
گذشــته پــس از تحمل هشــت مــاه حبــس از زندان 
نیروهای رژیم صهیونیســتی آزاد شــد تــا بار دیگر به 
فعالیت های خود برای احقاق حقوق فلســطینی ها 
ادامــه دهــد.  ماهاتیر محمد 93 ســاله نخســت وزیر 
مالــزی بود که  به عنوان مســن ترین رئیس دولت در 
جهان که طی زندگی اش تاش کرده »به نفع مردم 
گام بردارد و عاوه بر فعالیت های سیاسی، 17 کتاب 

نیز نوشته است«.

معرفی چهره های مسلمان سالوعده عمر البشیر برای اصاحاتنتانیاهو: کناره گیری نمی کنم

ساختن دیوار مرزی گرو گرفته اند. در این 
بیانیــه آمده اســت، نپذیرفتــن این طرح 
پیشنهادی »اوج بی مسئولیتی و بدگمانی 

سیاسی« خواهد بود.
ë مظلوم نمایی های آقای رئیس جمهور

در سوی دیگر ماجرای تعطیلی دولت 
امریکا، ترامپ قرار دارد که حاضر نیست 
از مواضع خود در قبال دیوار مرزی عقب 
نشینی کند و در عین حال از هیچ کوششی 
بــرای انداختــن تقصیر تعطیلــی دولت 
بــه گــردن دموکرات هــا دریــغ نمی کنــد. 
او در شــب ســال نــو در توئیت هایــش و 
همچنیــن در مصاحبه با فاکــس نیوز به 
10 روزه شــدن تعطیلی دولت اشــاره کرد 
و گفت: »من کریســمس را در کاخ سفید 
گذراندم، اان شــب سال نو در کاخ سفید 
هســتم و شــما می دانید که اینجا هستم. 
مــن حاضــرم مذاکــره کنــم. ایــن خیلی 
مهم اســت. آدم های زیادی چشم به راه 

حقوق هایشــان هستند. هر وقت که آنها 
]دموکــرات هــا[ بخواهنــد مــن حاضــرم 
مذاکــره کنم.« ایــن مظلــوم نمایی های 
رئیس جمهــوری امریکا در حالی اســت 
که روزنامه واشــنگتن پســت در گزارشــی 
بــه بررســی ادعاهــای دروغیــن ترامــپ 
از زمــان ورود بــه کاخ ســفید پرداخــت و 
نوشــت، ترامــپ در 710 روز 7۶۴۵ دروغ 
گفته است یعنی روزانه بیش از 10 دروغ. 
جان کلی، رئیس دفتر کارکنان کاخ سفید 
نیــز در گفت وگو بــا روزنامه  لس آنجلس 
تایمز، اعتراف کرد که کاخ ســفید همانند 
یــک ماشــین روغــن کاری شــده راحت و 
روان کار نمی کنــد و دونالد ترامپ در این 

باره اف می زند.
ë  بــه کام امــا  امنیــت  به نــام  دیــواری 

محبوبیت
این همه پافشاری ترامپ برای صرف 
بودجه هنگفت ســاخت دیــوار مرزی که 

نه تنها مطلوب دموکرات ها نیست بلکه 
برخــی از جمهوریخواهــان نیــز ایــن کار 
را پــول هــدر دادن می داننــد، بــه معنای 
حساســیت بیــش از انــدازه او بــر امنیت 
مرزی نیست بلکه یک دلیل عمده دارد. 
او در سال 2016 ساخت یک دیوار »بزرگ 
و زیبــا« در امتــداد مــرز جنوبی کشــورش 
اصلــی  شــعارهای  از  یکــی  به عنــوان  را 
انتخاباتــی اش فریــاد زد و حــاا نگــران 
اســت که اگــر نتوانــد این دیــوار را بســازد 
پایگاه سیاسی اش متزلزل شود. حاا این 
تعطیلی دولت که نگرانی ها از طوانی تر 
شدنش افزایش می یابد، به آزمونی برای 
دولتی که دچار شکاف های جدی داخلی 
شــده و نانسی پلوســی که از فردا ریاست 
بــر مجلــس نماینــدگان جدیــد را آغــاز 
می کند، تبدیل شده است؛ تعطیلی ای که 
معیشــت 800 هزار کارمند دولت فدرال 

امریکا را تحت تأثیر قرار داده است.

باشــند. بزرگ تریــن اتفاق ســال گذشــته 
بــرای او، نه تنهــا دیدارش بــا ترامپ بود، 
بلکه این بود که پس از ســال ها خصومت 
با رئیس جمهوری کره جنوبــی دیدار کرد. 
کیم در ســخنانش بــه دوره ای اشــاره کرد 
»سرنوشــت  ســئول  و  پیونگ یانــگ  کــه 
می کردنــد«.  تعییــن  خودشــان  را  شــان 
ســخنرانی کیم به طــور زنــده در تلویزیون 
کــره جنوبــی نیــز پخش شــد و شــاید کیم 
بــا آگاهــی از همیــن بــود کــه در بخشــی از 
ســخنانش خطاب به ملــت دو کره گفت: 
»بیایید با ایجاد پیوند و اتحاد میان دو کره، 
سعادتمندی، صلح و رفاه را برای خود به 
ارمغان بیاوریم.« سومین نکته سخنرانی او 
این است که ساح های هسته ای این کشور 
قرار نیست به این زودی مورد استفاده قرار 
بگیرند. او در سخنانش ابراز امیدواری کرد 

تا اگر امریکا مایل اســت، روند خلع ســاح 
هســته ای بســرعت طی شــود. کیم ساح 
هســته ای خود را عامــل بازدارنــده امریکا 
از حملــه بــه کشــورش می دانــد. بنابراین 
حاضــر نخواهد شــد این ســاح را بــه این 
زودی از دست بدهد اما چراغ سبزی که به 
ترامپ نشان داده، بیانگر ابراز امیدواری او 
برای برقراری صلحی پایدار است. آخرین 
نکته ای که از ســخنرانی او دستگیر شنونده 
می شــود، این اســت که کیم در ســخنرانی 
خود تاش کرد مقتدر و با اعتماد به نفس 
به نظــر برســد. کت وشــلوار و مبــل بزرگ 
چرمی و تصویری از پدربزرگش در همین 
راســتا انتخاب شده بود. او شمرده  شمرده 
و مقتدرانــه صحبــت می کــرد تا بــه مردم 
جهــان نشــان بدهد مــردی قــوی  و آماده 

دوستی با جهان است.

ارنست لوندانو، مانوئا آندرئونی/از تحلیلگران نیویورک تایمز
مترجم: پونه مجلسی
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دیلی اکسپرس )انگلیس(
»حریــف را بیاوریــد« تیتــر اول این نشــریه، 
اشــاره ای بــه رجزخوانی رحیم اســترلینگ 
مهاجم منچسترســیتی بــرای لیورپــول در 
ارتباط با مسابقه سرنوشت ساز پنجشنبه شب 
این دو تیم در لیگ انگلیس اســت. دیداری 
که استرلینگ اعتقاد دارد سیتی آمادگی فتح 
آن را به قصد کاستن از شانس های قهرمانی 
لیورپول در این مســابقات با وجود برتری 7 

امتیاز مردان آنفیلد دارد.

توتو اسپورت )ایتالیا(
ایــن روزنامه جــذب احتمالــی آرون رمزی، 
هافبــک ولزی آرســنال به یوونتــوس را قدم 
بلنــد تــازه ای در راه فتــح احتمالــی لیــگ 
قهرمانــان اروپــا توســط ایــن تیــم ایتالیایی 

توصیف کرده است. 
توتــو اســپورت حرف هــای تــازه کوواچیــچ، 
تیــم  ایــن  پیرامــون  اینترمیــان  هافبــک 
در  تحــوات  آخریــن  اخبــار  همچنیــن  و 

آ.ث.میان را آورده است.

موندو دپورتیوو )اسپانیا(
این نشریه در شروع سال جدید میادی 
از اردوهــای بارســلونا و رئــال مادریــد تا 
حدی منفک شــده و تغییر ریاســت در 
باشگاه باسکی اتلتیک بیلبائو و تبعات 
این قضیــه را به گزارش و عکس اصلی 
خود تبدیل کرده اســت. موندو گزارشی 
دربــاره مســابقات لیگ بســکتبال اروپا 
)یورو لیگ( و رد پای محسوس تیم های 

اسپانیایی در آن را نیز دارد.

ســارا ســادات خادم الشــریعه در ســن پترزبورگ 
و  ســریع  شــطرنج  مســابقات  برگــزاری  محــل 
برق آســای جهــان بــه عنــوان قهرمــان مجمــوع 
این مســابقات معرفی شــد. این بانــوی پرافتخار 
شطرنج کشــورمان پس از کســب دو عنوان نایب 
قهرمانــی جهــان در دو بخش ســریع و برق آســا، 
با کســب بهترین امتیاز توانســت عنوان قهرمانی 
مجموع جهان را به خود اختصاص دهد. کســب 
مــدال در بخــش بزرگســاان کار بزرگــی بــود کــه 
خادم الشریعه از عهده آن برآمد. خادم الشریعه 
شــطرنج بازی کــه در رده هــای مختلف بــه مدال 
رسید و حال با حضورش در رده بزرگساان انتظار 

می رود که این روند را ادامه دهد. 
ایــن بانــوی تاریخ ســاز کشــورمان درخصــوص 
مســابقات شــطرنج ســریع و برق آســای جهان به 
خبرنــگار »ایــران« گفــت: »ایــن دوره از مســابقات 
بــه دلیل جوایز باایــی که در نظر گرفته شــده بود، 
کیفیت خوبی داشــت. جوایز باای این مســابقات 
انگیــزه ای شــد تــا تمامــی شــطرنج بازان نامــدار و 
شــطرنج بازان برتــر دنیــا در ایــن دور از مســابقات 
حضور داشــته باشــند. در بخش خانم ها هم همه 
خوب هــای دنیــا بودنــد.« پــس از افتخارآفرینــی 
خادم الشــریعه در خبرهــا عنوان شــد کــه او بابت 
نایــب قهرمانــی در دو بخش ســریع و برق آســا به 
ترتیــب جوایــز 25 و 30 هــزار داری و بــه واســطه 
قهرمانــی در مجموع جایزه نقــدی 40 هزار داری 
دریافــت کرده اســت. همیــن اعــداد و ارقام باعث 
شــد در فضای مجازی هشــتگی به نام »میلیاردر« 
توسط کاربران ساخته شود که به جوایز نقدی تعلق 
گرفتــه به خادم الشــریعه در این مســابقات اشــاره 
داشت. واکنش بانوی شطرنج باز کشورمان به این 
موضوع جالب اســت: »رســانه ها اعــام کردند که 
مــن با قهرمانــی در این مســابقات در مجموع 95 
هزار دار جایزه دریافت کردم که این گونه نیســت. 
در کل 69 هــزار دار جایزه گرفتم که آن هم هزینه 
حضورم در مسابقات پیش رو خواهد شد، آن گونه 
که می گویند، میلیاردر نشــدم و به عبارتی میلیونر 
شــدم، نه میلیاردر!«سارا خادم الشریعه ادامه داد: 
»پارسال این مسابقات در عربستان برگزار شد و ما 
به دلیل مسائل سیاسی نتوانستیم حضور یابیم اما 

خوشبختانه امسال فدراســیون جهانی شطرنج با 
وجود اینکه عربستان اسپانســر این مسابقات بود، 
میزبانی را به روسیه داد. من در هر دو بخش با 6، 7 
شطرنج باز مطرح دنیا روبه رو شدم که یکی از آنها 

قهرمان حال حاضر دنیاست.«
گونــه  ایــن  تاریخ ســازی اش  درخصــوص  او 
صحبت کرد: »شطرنج ایران در بخش بزرگساان 
مدالی نداشت، من 2 سال پیش هم می توانستم 
مدال بگیرم اما در جایگاه چهارم ایستادم. سطح 
آن مســابقات نســبت به ایــن دوره بــه هیچ وجه 
قابل قیاس نیســت. توقع کســب مــدال در هر دو 
بخش را نداشتم. من در بخش سریع تبحر زیادی 
دارم. قبل از مســابقات تمام تاشم بر این بود که 
در این مسابقات حضور یابم و مدال بگیرم. پیش 
از آغــاز مســابقات توقع داشــتم در دو بخش جزو 
6 نفــر اول باشــم اما فکرش را هــم نمی کردم که 
نایب قهرمان شــوم و طای مجموع را به دســت 
آورم. پارســال کــه مســابقات را به دلیــل میزبانی 
عربســتان از دســت دادم، خیلــی ناراحت شــدم 
و می خواســتم تمــام ســعی ام را بکنم که امســال 

مدال بگیرم و انگیزه باایی داشتم.«
او بــا اشــاره به ایــن موضوع که شــطرنج ایران 
نســبت به گذشته پیشــرفت خیلی زیادی داشته، 
افزود: »ما اختاف زیادی با شــطرنج بازان مطرح 
دنیا نداریم و به ســطح اول شــطرنج دنیا رســیده 
ایــم البتــه در این راه کســی حمایت مــان نکرده و 
بــه دلیل عاقه زیاد بچه ها به شــطرنج این اتفاق 
افتاده، نه چیز دیگر. من همیشه توسط خانواده ام 
حمایــت شــدم و این پیشــرفت بیشــتر شــخصی 
بوده. گرچه فدراســیون تا جایی که توانسته کمک 
کــرده امــا کافــی نبوده اســت. دســت فدراســیون 
تــا حــدودی بســته اســت چــون شــطرنج چندان 
مــورد توجــه مســئوان نیســت و امکانــات زیادی 
بــه این رشــته تعلــق نمی گیــرد. ما چند مســابقه 
برگزار کردیم و به خاطر حضور در این مســابقات 
فدراسیون بدهکار شــد. بودجه فدراسیون نسبت 
به چیزی که باید باشــد خیلی کمتر اســت. ما هم 
در بخــش آقایــان و هم در بخــش خانم ها خیلی 
وقــت اســت که خودمــان را ثابــت کرده ایــم اما از 
کمترین امکانــات محرومیم، مثًا یــک مربی که 

باید در کنار ما باشد، نداریم.«
با این اوصاف شاید بتوان یکی از دایل اصلی 
اســتعدادهایی  را  شــطرنج  در  ایــران  پیشــرفت 

ما قهرمانان آینده شطرنج جهانیم
گفت وگوی »ایران« با سارا خادم الشریعه،شطرنج بازی که در سن پترزبورگ خوش درخشید

رقیبانم را بیشتر از اعضای خانواده ام می بینم/ با جایزه ام میلیونر شدم، نه میلیاردر!/ شطرنج مورد توجه مسئوان نیست

علوان زاده؛ نخستین جدا شده قطعی پرسپولیس
احســان علوان زاده که شــایعات جدایی اش از پرســپولس ظرف 
هفته هــای اخیــر قــوت گرفته بــود، دیروز با فســخ قــراردادش با 
ســرخ ها، به این قضیه رسمیت بخشــید و به نخستین جدا شده 

پرسپولیس در نیم فصل تبدیل شد.

 رحمتی: امیدی به بهبود شرایط استقال نیست
ســیدمهدی رحمتی، کاپیتان اســتقال روز گذشــته گفت : »شــرایط این تیم خوب 
نیست. پس از تعطیلی نیم فصل اول لیگ رها شدیم و هرچند مدیران باشگاه برای 
بهبود شرایط تاش می کنند اما امیدی به بهبود اوضاع نیست. البته من باز هم به 

هواداران تصریح می کنم که اجازه نمی دهم به منافع باشگاه لطمه وارد شود.«

با آمدن فرکی، نکونام استراحت می کند
در حالی که گفته می شــد پس از انتصاب رســمی حسین فرکی به عنوان سرمربی 
جدید پیکان، جواد نکونام قصد شــکایت از این باشــگاه به فیفا را دارد، ظاهراً وی 
تصمیم گرفته است فعًا به استراحت بپردازد و به چند پیشنهاد رسیده به وی از 

سوی تیم های لیگ یکی هم جواب منفی بدهد. 

سیدجال: برانکو بخواهدمشکلی با بازگشت طارمی نداریم
سیدجال حسینی، کاپیتان پرسپولیس گفت اگر برانکو ایونکوویچ سرمربی این تیم 
مخالفتی با بازگشــت مهدی طارمی به جمع ســرخ ها نداشته باشد، او و یارانش نیز 
مشکلی با این قضیه نخواهند داشت. طارمی اخیراً مورد انتقاد مدیران و هواداران تیم 

قطری خود )الغرافه( قرار داشته و از بازگشت به پرسپولیس استقبال می کند.

مالک »پدیده«: باشگاه را با یک کاغذ تحویل گرفتیم
فرهاد حمیداوی، مالک جدید »پدیده«، یکی از ســه تیم صدر جدولی لیگ برتر 
فوتبال کشــور درباره واگذاری قطعی این باشــگاه مشهدی به شرکت شهر خودرو 
گفت: پس از برگزاری جلسات متعدد قرار شد با حضور وکای دو طرف، قرارداد 
انتقال مالکیت، نهایی و امضا شــود. البته ما باشــگاهی را تحویل می گیریم که در 

سطح لیگ یک هم نیست و باشگاه را فقط با یک کاغذ تحویل گرفتیم.

تمرینات پرسپولیس از جمعه پشت درهای بسته
تمرینات پرســپولیس بعد از دو هفته تعطیلی، از فردا در ورزشگاه شهید کاظمی از 
سر گرفته خواهد شد اما از پنجشنبه به ورزشگاه نفت در تهرانسر منتقل خواهد شد و 
چون مسئوان این ورزشگاه مایل به پذیرش هواداران در این جلسات تمرینی نیستند، 
تمرین سرخ ها از جمعه به بعد پشت »در«های بسته انجام خواهد شد. قرمزها در 
تدارک یک سفر نیم فصلی به قطر و برپایی اردویی تدارکاتی در آن سامان نیز هستند.

نویمایر به لیگ سوئیس رفت
مارکوس نویمایر بازیکن آلمانی استقال که در پایان نیم فصل اول از جمع آبی پوشان 
تهرانی جدا شد، به آرائو در لیگ سوئیس پیوست. این بازیکن در نیم فصل اول نتوانست 
انتظارات استقالی ها را برآورده کند و در طول نیم فصل با انتقاد از سوی هواداران 

و کارشناسان مواجه شد و در نهایت با توافق از استقال جدا شد.

 انصاری یک عصا را کنار گذاشت
محمد انصاری مدافع پرسپولیس که در بازی برگشت فینال لیگ قهرمانان آسیا 
با مصدومیت از ناحیه رباط صلیبی روبه رو شــد، بعد از عمل جراحی، این روزها 
مشــغول فیزیوتراپی اســت. او که به دلیل شــرایط بعد از عمل با دو عصا حرکت 
می کرد در چند روز اخیر یکی از عصاها را کنار گذاشت و تا هفته آینده هم عصای 

دیگر را کنار خواهد گذاشت و به نظر می رسد از اواخر سال نرم دوی را آغاز کند.

برنده »حسن یزدانی« بهترین آزادکار جهان شد
دیویــد تیلــور آزادکار وزن ۸۶ کیلوگــرم امریکا  که  توانســت مدال طــای جهان را 
مقتدرانه و با شکســت عنوان دارانی همچون حسن یزدانی از آن خود کند، موفق 

شد به قهرمانی برسد و حاا به عنوان بهترین آزادکار جهان معرفی شد.

140 هزار تومان؛ سقف »حق داوری« در فوتسال بانوان
گاره ناظمی، داور بین المللی زن فوتســال ایران گفت: »دســتمزد زنان و مردان 
در امر داوری اصًا یکســان نیســت و زنان برای هر داوری بیشتر از 100 هزار تومان 

نمی گیرند و اگر با حق مأموریت همراه باشد، به 140 هزار تومان می رسد.«

اخبـــار

ملت های آسیاروز تا جام 

 

تیــم ملی فوتبال ایــران که خود را بــرای حضور در 
جام ملت های آســیا 2019 امــارات آماده می کند، 
دوشنبه شب در آخرین دیدار تدارکاتی در ورزشگاه 
خلیفــه دوحه برابر قطر به برتری 2 بر یک دســت 
یافــت. مهدی طارمــی )17( و ســردار آزمون )۴7( 
بــرای ایــران گلزنــی کردنــد و تک گل قطر توســط 
حســن الهیــدوس )42-پنالتــی( بــه ثمر رســید تا 
شــاگردان کی روش با برد و روحیــه ای خوب راهی 
جــام ملت هــا شــوند. ایــن دیــدار از لحــاظ فنی و 
تفکرات تاکتیکی کی روش، حاوی نکاتی قابل توجه 

بود که به مرور آنها می پردازیم.
ë نمایی نزدیک به  جام ملت ها

تیــم ملــی بــا ترکیــب علیرضــا بیرانونــد، وریا 
غفــوری )رامین رضاییان(، احســان حــاج صفی، 
مرتضی پورعلی گنجی، سید مجید حسینی، کریم 
انصاری فرد، امید ابراهیمی، سامان قدوس )روزبه 
چشمی(، وحید امیری )مسعود شجاعی(، مهدی 
طارمــی )مهــدی ترابی( و ســردار آزمون )اشــکان 
دژاگه( به میدان رفت و تمام 5 تعویض در دقیقه 
67 انجام شد. ضمن اینکه در دقیقه ۸1 نیز پژمان 
منتظری به جای پورعلی گنجی وارد زمین شد. به 
نظر می رســد  این ترکیب، نزدیک ترین ترکیب به 
چیدمــان مورد نظــر کارلوس کــی روش برای جام 
ملت ها باشــد. جایــگاه بیرانونــد کــه درون دروازه 
تثبیت شده به نظر می رسد. در پست دفاع راست، 
هنوز قابل پیش بینی نیست که وریا بازیکن اصلی 
مدنظــر کــی روش خواهــد بود یــا رامیــن. در دفاع 
وسط پورعلی گنجی با رفع مصدومیت به شرایط 
ایده آل برگشــته و در ترکیب اصلی هم قرار گرفت 
و به نظر می رســد او و حسینی در دفاع میانی قرار 

داشته باشند. در دفاع چپ هم حاج صفی انتخاب 
اول اســت. یکی از نکات ویژه این ترکیب، استفاده 
از تنهــا یک  هافبــک دفاعی بود. ایــن جزو معدود 
بازی هایــی بــود کــه کــی روش قیــد اســتفاده از دو 
 هافبک دفاعی را زد و به استفاده از امید ابراهیمی 
بسنده کرد. با این اوصاف تیم ملی هجومی تری را 

در جام ملت ها شاهد خواهیم بود. 
همچنین این طور اســتنباط می شود برخاف 
جام جهانــی که ســامان قدوس فیکس نبــود، در 
امــارات نقــش  هافبــک طــراح و بازیکــن اصلی را 
در تیــم کارلــوس ایفا خواهــد کــرد. در کناره ها هم 
استفاده از امیری و طارمی قطعی به نظر می رسد. 
انصــاری فــرد و آزمون هــم مهاجمــان و امید اول 
گلزنــی خواهند بــود. تنهــا ابهامی کــه در این بین 
وجــود دارد، اضافــه شــدن علیرضــا جهانبخــش 
اســت کــه بازی بــا قطــر را در کنار علی قلــی زاده از 
روی سکوها تماشا کرد. اگر مصدومیت جهانبخش 
کاماً برطرف شــده و او آماده بازی باشــد، ممکن 
اســت بازیکنی مانند انصاری فرد از ترکیب اصلی 

خارج شود.

ë گلزنی پیاپی طارمی 
مهدی طارمی که در بازی با فلسطین تک گل 
ایــران را زده بود، در بازی با قطر هم گل زد تا برای 
دومین بازی پیاپی گلزنی کرده باشد. او هنر گلزنی 
خود را به رخ قطری ها که از بازی های او در الغرافه 
انتقاد می کنند، کشــید. طارمی در ســی و پنجمین 
بازی ملی اش، سیزدهمین گلش را به ثمر رساند. 
بــا اینکه اخبــار حاشــیه ای پیرامون او زیــاد مطرح 
می شود اما نشان داده که می تواند در جام ملت ها 

یکی از ستاره های تیم ملی باشد.
ë گلزنی سردار در شب تولدش 

آزمــون زننده دومین گل ایــران در بازی مقابل 
قطر بــود. بازیکنــی کــه در ســال 201۸، روزهای پر 
فراز و نشــیبی پشــت سر گذاشت. ســردار در سال 
میــادی تازه بــه پایان رســیده، در 9 بازی ملی به 
میــدان رفــت و تنها یــک گل زد کــه همین گل به 
قطر بود. آخرین ســاعت های سال 201۸ حسابی 
برای سردار خوش یمن بود. این مهاجم 24 ساله 
روبیــن کازان دیــروز ســالروز تولدش بــود و بعد از 
بازی با قطر در اردوی تیم ملی برای او جشن تولد 

ویژه ای ترتیب داده شــد. عملکــرد آزمون در جام 
جهانی، مورد انتقاد گروهی از هواداران قرار گرفت 
و او در بازگشــت از روسیه تصمیم به خداحافظی 
از تیــم ملــی گرفت امــا کــی روش با ایــن موضوع 
مخالفــت کرد و ســردار هم پس از غیبــت در یک 
اردو و بازی با ازبکستان، دعوت مجدد به تیم ملی 
را پذیرفت. ســردار پس از اینکه در بازی با بولیوی، 
ترینیداد و توباگو و ونزوئا موفق به گلزنی نشد، در 
بازی با قطر گلزنی کرد تا هم تیم ملی را به پیروزی 
برساند و هم در چهلمین بازی ملی اش موفق به 
زدن گل بیســت و چهارم خود شود. سردار آخرین 
بــار در بــازی دوســتانه ایران و روســیه قبــل از جام 
جهانی 201۸ گل زده بود و حاا موفق شــد پس از 
یک سال و 2 ماه و 21 روز برای ایران گلزنی کند. این 
خبری خوب برای عاقه مندان به تیم ملی و البته 
کی روش بود. سرمربی تیم ملی چند روز پیش در 
مصاحبــه ای گفــت که تیمش زیــر درخت نارگیل 
نشسته و امیدوار است آزمون و دیگر مهاجمان در 
جام ملت ها نارگیل ها را به گل تبدیل کنند. سردار 
که با 4 گل و 4 پاس گل برای روبین کازان عملکرد 
موفقی در لیگ روسیه داشته، حاا کی روش را هم 
امیدوار کرده تا همانند جام ملت های قبلی یکی از 

مهره های کارساز تیمش باشد.
ë کی روش و کسب یک پیروزی معتبر

پــس از دیــدار تدارکاتــی تیــم ملــی و پیــروزی 
برابر قطر، ســرمربی تیم ملی پیامی را در صفحه 
اینســتاگرام خود منتشــر کرد و نوشت: »یک هفته 
تمرین ســخت، با مقداری خســتگی بیشــتر برای 
بازیکنان را پشت سر گذاشتیم، با این حال مسابقه 
تدارکاتی خوبــی را مقابل قطر برگزار کردیم. برای 
نتیجه جنگیدیم و برای ایران یک پیروزی معتبر به 
دست آوردیم. حاا همگی روی اولین بازی مان در 

جام ملت ها مقابل یمن تمرکز کرده ایم.«

محمد محمدی سدهی
خبرنگار

بررسی تحلیلی و آماری بازی تیم ملی برابر قطر

گلزنی های یک تیم هجومی 

 

خادم الشریعه در رده نوزدهم جهان
لیست جدید ماهانه فدراسیون جهانی شطرنج منتشر شد. بر این اساس در بخش استاندارد سارا خادم الشریعه در رده 
نوزدهم برترین شطرنجبازان بانوی جهان قرار گرفته است. همچنین شطرنج ایران نیز در رده بیست و پنجم جهان قرار 
گرفت. ایران در آســیا همچنان در رتبه ســوم قرار دارد. شــطرنج ایران در ابتدای سال 2015 در رده 51 جهان و ششم آسیا 

قرار داشت و هم اکنون حضور شطرنج ایران در رده بیست و پنجم نشان دهنده پیشرفت شطرنج کشورمان است.

دانست که در این رشته وجود دارند. خادم الشریعه 
گفت: »در آقایان این موضوع صادق است چرا که 
ســطح آقایــان خیلی به هــم نزدیک اســت و تیم 
جوانــی داریــم و اینها بــا حمایت خانواده شــان به 
این جایگاه رســیدند. در بخش خانم ها متأســفانه 
شــطرنج باز قــوی وجــود نــدارد کــه رقابــت ایجاد 
شــود ولی فکر می کنم عاقه ای که ما به شــطرنج 
داشــتیم و از ســویی حمایت خانواده ها باعث شد 
که پیشــرفت کنیم.« او ادامــه داد: »من با نفر دوم 
فاصلــه زیــادی دارم کــه ایــن فاصله زیــاد به هیچ 
وجه خوشــحال کننده نیســت. همیشــه ایــن گونه 
است زمانی که یک نفر به مقامی می رسد، دوست 
دارد ســایر بچه هــای تیــم هــم خودشــان را به آن 
ســطح برسانند. امیدوارم این اتفاق برای شطرنج 
دختران بیفتد، البتــه در برخی موارد نتایج خوبی 

هم داشتیم که امیدوارکننده بود.«
خادم الشــریعه درخصوص نگاه حریفان به او 
این گونــه صحبت کرد: »کًا شــطرنج بازان رابطه 
خوبــی بــا هــم دارند چــون از بچگــی بــا همدیگر 
هستند. من رقیبانم را بیشتر از اعضای خانواده ام 
می بینــم و با حریفانم رابطه خیلی نزدیکی دارم. 
از ســویی در مســابقات ســریع و برق آســای جهان 
نــگاه شــطرنج بازان دنیا به ایرانی هــا تغییر کرده، 
خیلی هــا شــطرنج ایــران را بــه عنــوان قهرمــان 
آینده شــطرنج دنیا می دانند. کســب مدال توسط 
مــن در دو بخــش بــرای حریفــان جالــب بــود و 
حتــی در بخــش آقایــان شــطرنج بازانی که خیلی 
قدرتمنــد بودند، به من تبریک گفتنــد.«او به این 
ســؤال که آیا شــطرنج هماننــد ورزش هــای دیگر 
به بازی هــای تدارکاتی نیاز دارد؟ این گونه پاســخ 

داد: »شــطرنج هــم نیازمند بازی تدارکاتی اســت 
و تیم هــای چیــن و روســیه کــه جــزو قدرت هــای 
این رشــته محســوب می شوند هر ســال مسابقات 
تدارکاتــی در بخش های مختلــف برگزار می کنند. 
به جز این آنها در مســابقات آزاد حضور می یابند 
که متأسفانه ما با هزینه شخصی به این مسابقات 

اعزام می شویم.«        
خادم الشــریعه گفــت: »هــوش شــطرنج بازان 
نســبت به دیگران بااتر اســت و به جز تاشــی که 
شــطرنج بازان می کننــد، هــوش زیــاد خیلی مهم 
اســت. فعالیــت در ایــن رشــته نیازمند اســتعداد 
بااســت و بــه جــز آن بایــد حمایــت هــم باشــد. 
متأســفانه برعکــس کشــورهای دیگــر در کشــور ما 
شــطرنج بازان فقط توســط خانواده شــان حمایت 

می شوند.«  

حامد جیرودی
خبرنگار
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اسبقیان: رهبر انقاب دستور 
ویژه ای درخصوص معافیت 

قهرمانان صادر کردند
شروین اسبقیان، مدیرکل امور مشترک 
»بــا  گفــت:  ورزشــی  فدراســیون های 
پیگیــری جــدی ســلطانی فــر موضــوع 
مــدال آوران  و  قهرمانــان  اســتخدام 
مصوب شــده و قهرمانان و مدال آوران 
مســابقات جهانــی، بازی های آســیایی 
ایــن  مشــمول  المپیکــی  بازی هــای  و 

آیین نامه هستند.«
او در  گفت وگــو بــا پایگاه خبــری وزارت 
ورزش و جوانــان افزود: »پــس از دیدار 
بازی هــای  آوران  مــدال  و  ورزشــکاران 
آســیایی با رهبر انقاب، ایشــان دستور 
ویــژه ای در ارتبــاط بــا ســرباز قهرمــان 

صادر کردند.«

معافیت هیأت های ورزشی از 
قانون بازنشستگان 

محمدرضــا داورزنــی، معاون توســعه 
وزارت  حرفــه ای  و  قهرمانــی  ورزش 
گفت:»طبــق  جوانــان  و  ورزش 
جمهــوری  ریاســت  از  کــه  اســتعامی 
اســامی داشــتیم،  و مجلــس شــورای 
و  اســتان ها  ورزشــی  هیأت هــای 
منــع  قانــون  شــامل  شهرســتان ها 
نمی شــوند.«  بازنشســتگان  به کارگیری 
تــا  »ایــن موضــوع  بیــان داشــت:  وی  
انــدازه زیــادی هیأت هــای ورزشــی را از 
باتکلیفــی خــارج خواهد کــرد و ما هم 
ســعی می کنیم ظــرف چنــد روز آینده 
و  شهرســتانی  هیأت هــای  وضعیــت 
اســتانی را بــه آنها اباغ کنیــم تا از نظر 
بــه دســتگاه های نظارتــی  پاســخگویی 

مشکلی نداشته باشند.«

ایران، چهارمین تیم گران جام
در هفدهمین دوره جام ملت ها و با افزایش تیم ها از 1۶ به 2۴، ۵۵2 بازیکن حضور 
دارنــد که مبلــغ کل آنها 3۸9 میلیون یورو برآورد شــده اســت. کره جنوبــی )۸4.3 
میلیون یورو( گران ترین بازیکنان را دارد. پس از آن، ژاپن )70.۴(، استرالیا )۵0.۶0(، 
ایران )۴۵.3۵( و ازبکســتان )21.۶۸( در رده های دوم تا پنجم هســتند. عربستان با 
19.۸۸ میلیون یورو ششمین تیم و گران ترین تیم عربی است. قیمت کل بازیکنان 
امــارات میزبــان، ۸.۵۸ میلیون یورو اســت که این تیــم را در رده دهم قرار می دهد. 
همگروه های ایران شامل عراق )۵.3۸ میلیون یورو( سیزدهم، یمن و ویتنام هم به 

ترتیب با ۴2۵ و 22۵ هزار یورو در انتهای این جدول قرار دارند.

عکس شادی ملی پوشان روی دیوار
با نظر کارلوس کی روش عکس شادی بازیکنان که در تورنمنت های مختلف به ثبت 
رســیده، روی در و دیــوار و محــل عبور و مرور بازیکنان در هتل نصب شــده اســت. این 
تصاویر حتی در رستورانی که بازیکنان هر روز در آنجا غذا سرو می کنند نیز نصب شده. 

کی روش با این حرکت قصد دارد روحیه برتری طلبی را به بازیکنانش تزریق کند.

ایران- قطر را تنها یک نفر مستقیم دید!
بــازی ایران و قطر در حالی پشــت درهای بســته برگزار شــد که این دیــدار برای امیر 
قطر به صورت اختصاصی پخش زنده شــد. همچنین ژاوی هرناندز کاپیتان سابق 
بارسلونا و بازیکن فعلی السد به همراه تعدادی از مسئوان فدراسیون فوتبال قطر 

در ورزشگاه حضور داشتند و این مسابقه را از نزدیک تماشا کردند.

 سورپرایز کادرفنی توسط بازیکنان
بعد از پایان دیدار ایران و قطر و زمانی که اعضای تیم ملی به هتل برگشتند، بازیکنان 
به مناسبت آغاز سال نومیادی کی روش و همکارانش را سورپرایز کردند و با اهدای 
یک عطر سال نو را تبریک گفتند. در این بین یکی از بازیکنان با صدای بلند گفت به 

امید قهرمانی آسیا که کی روش با زبان فارسی گفت: »ان شااه«.

 جلسه خصوصی کی روش با دژاگه
تمرین ریکاوری تیم ملی بعد از بازی تدارکاتی با قطر، بعدازظهر روز گذشته در کمپ اسپایر 
برگزار شد. در بخشی از تمرین گلرها که ضربه به دروازه های کوچک بود، بیرانوند با لوپز با 
زبان انگلیسی صحبت و شوخی کرد. کی روش در پایان تمرین اشکان دژاگه را فراخواند و 
خصوصی با او صحبت کرد، این جلسه سرپایی حدود 1۵ دقیقه به طول انجامید. بازیکنان 

بعد از تمرین دیروز راهی استخر شدند و پس از آن در اختیار خودشان بودند.

 هزینه یک میلیارد درهمی امارات
عــارف العوانی، مدیــر کمیته برگزاری مســابقات جام ملت های آســیا 2019 اعام 
کرد:»امارات برای این میزبانی مبلغ یک میلیارد درهم امارات هزینه کرده و تاکنون 

نیمی از بلیت های مسابقات فروخته شده است.«

 24 بازیکن لیگ ستارگان
روزنامــه الرایــه قطر اعام کرد که لیگ ســتارگان قطر با داشــتن 24 بازیکن در جام 
ملت هــا و در 6 تیم ملی، جزو لیگ های برتر در این مســابقات اســت. در میان این 
بازیکنان، نام مهدی طارمی بازیکن الغرافه، امید ابراهیمی بازیکن ااهلی و رامین 

رضاییان بازیکن الشحانیه به چشم می خورد.
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هانی انصاری

مستند »هاشمی زنده است« 
طــادی  علــی  به کارگردانــی 
که ايــن روزها در ســايت های 
اينترنتی با پرداخت رقمی اندک، قابل دانلود است 
و در چند جشــنواره هم بــه نمايش درآمده به گفته 
مديرکل دفتر شــبكه نمايش خانگی فاقد هر گونه 
مجوزی اســت. حســين پارســايی در گفت وگويی با 
ايســنا درباره مســتند »هاشمی زنده اســت« که در 
برخی ســايت های فــروش فيلم عرضه شــده و در 
محافلی همچون دانشــگاه هم نمايش داده شــده 
و قــرار اســت در جشــنواره مردمی عمار هــم اکران 
شــود، می گويــد: آثــاری کــه دارای پروانــه نمايــش 
باشــند حتمــاً در پروانــه آنهــا قيد می شــود کــه در 
مراکــز فرهنگی، جشــنواره يــا VOD حــق نمايش 
دارنــد يعنی اثــری که مجــوز دارد صرفــاً در همان 
محــدوده ای که مجوز تعيين کــرده امكان نمايش 

خواهد داشــت که ممكن اســت مثــًا يک نمايش 
تک سانس باشــد. اين فيلم مســتند هيچ مجوزی 
ندارد و در هيچ جايی نمی تواند نمايش داده شود.

او در توضيــح مقرراتی که از طــرف عوامل اين 
فيلم ناديده گرفته شده است هم می گويد: ضمن 
اينكه هر مجــوز نمايش، بازه زمانی دارد، مســتند 
»هاشمی زنده اســت« حتی برای تک سانس هم 
طبــق مقــررات و آيين نامه های معاونــت نظارت 
و ارزشــيابی بايــد از دفتــر نمايش خانگی، مســتند 
و کوتــاه مجوز بگيرد و هــر اثری حتی اگر يک فيلم 
کوتــاه باشــد و نمايــش عمومــی داشــته باشــد، نه 
مــكان و نــه مدت زمان اثر هيچ اهميتــی ندارد اما 
آنچه مهم اســت مجوزی است که بايد از اين دفتر 
بگيــرد. پارســايی در پاســخ به اين پرســش کــه آيا 
برای ساخت هم احتياج بوده حتماً پروانه ساخت 
صادر شــود؟ هــم می گويــد: 100 درصــد ازم بوده 

و تمام آثار بايد هم پروانه ســاخت داشــته باشــند 
و هــم پروانــه نمايش و در مورد مســتند هاشــمی 
زنــده اســت؛ کل اثــر فاقــد مجــوز اســت. بــه ايــن 
ترتيــب در چنين مواردی، مســئوان محــل اکران 
هــر فيلم، بايد اســتعام کنند که آيا ايــن اثر دارای 
مجوز هســت يا خير و اگر اين طور نباشــد براساس 
گزارش هــا از طريــق حراســت ســازمان ســينمايی 
اقدام خواهد شــد. اين مستند 100 دقيقه ای برشی 
از زندگی آيت اه اکبر هاشــمی رفســنجانی از آغاز 
مبارزات سياسی تا درگذشت اوست که اولين فيلم 
بلند علی طادی به عنوان کارگردان هم محســوب 
می شود و در مرکز مستند »سفيرفيلم« تهيه شده 
اســت. براســاس آنچــه در ســايت جشــنواره فيلم 
عمار منتشر شده، »علی طادی« کارگردان مستند 
»هاشــمی زنــده اســت«، فرزند ابوالقاســم طالبی 

طادی )کارگردان سينما( است.«

مدیرکل دفتر شبکه نمایش خانگى:

انتشار مستند »هاشمی زنده است« غیرقانونی است

اول  معــاون  ســفر  جريــان  در  اينكــه 
رئيــس جمهوری به اســتان سيســتان 
و بلوچســتان حميــرا ريگــی فرماندار 
شهرســتان قصرقنــد به عنــوان ســفير 
ايــران در برونئــی معرفی شــد باعث 
شــد نــام او را در فضای مجــازی بارها 
ببينيــم. توئيت هــا و نوشــته هايی کــه 
دربــاره او و انتخابــش به عنوان ســفير 
می خوانديــم همــه با تحســين او به عنوان يــک زن بلوچ 
کــه با توانايی هايش به چنين موقعيتی دســت پيدا کرده 
همــراه بــود. اهالی سيســتان و بلوچســتان کــه در فضای 
مجــازی فعال هســتند از اين انتصاب بســيار خوشــحال 

بودند و درباره ريگی نوشتند.
ايــن واکنش ها بــه انتصاب ريگی را بخوانيد: »ايشــون 
حميرا ريگی هســتن بانی صلح بين دو طايفه بلوچ بعد 
از 13 ســال دشمنی، اولين فرماندار زن در ايران و جديداً 
هم ســومين سفير زن ايران بعد از انقاب می شن. درود 
بر تو زن بلوچ.«، »تبريک به حميرا ريگی اولين سفير زن 
بلــوچ. به اميد موفقيت برای تمــام زنان بلوچ«، »باعث 
افتخار اســتانمان هســتن خانم حميرا ريگــی.«، »خيلی 
خوشــحال شــدم و تبريــک ويــژه بــه نيروهــای سياســی 
سيســتان و بلوچســتان کــه نماينــده قــوی و کار درســتی 
مثل خانم ريگی دارند.«، »خانم حميرا ريگی)فرماندار 
شهرســتان قصرقنــد( به عنــوان ســفير ايــران در برونئــی 
معرفی می شــود؛ اينكه بااخره يک پست استراتژيک به 
يک زن ســپرده می شود خوب است. حاا کسی خبر دارد 
که اين برونئی خوشبخت کجای اين کره خاکی است؟!«.

البتــه بعضی ها هــم به دايــل مختلــف مخالف اين 
انتصــاب بودنــد:»کاش خانــم ريگــی اين پســت را قبول 
نكنند و در اســتان بمانند. مردم اســتان بيشــتر به ايشان 
نيــاز دارنــد.«، »حميــرا ريگی يكــی از پرکارترين کســانی 
اســت که تا بــه حال ديــده ام. ســفير کردن شــان در واقع 
نابــود کردن ايشــان اســت. فرمانــداری چابهار برايشــان 
بهتر اســت.«، »حميرا ريگی، سفير ايران در برونئی شد! 
بــدون هيچ ســابقه ديپلماتيــک بی هيچ پيشــينه علمی 
بــدون آنكــه يــک ســاعت را در وزارت خارجــه گذرانــده 

باشد! نگاه جنسيتی تا کجا آخه؟«.

سفیر بلوچ در برونئی

چهره روز

شهروند 
مجــازی
یگانه خدامی

گفت وگو با ضیاء موحد به مناسبت ورودش به 76 سالگى

عمری پرهیز از بازیگوشی با زبان

نــام ضيــاء موحد )تولــد: اصفهــان - 12 دی 
1321( در حــوزه عمومــی فرهنــگ بيشــتر 
بــا شــعر پيونــد خــورده امــا جــدای از ايــن، 
دانش آموختــه »يونيورســيتی کالــج« لندن 
اســت و دکتــرای منطــق دارد. مشــتی نــور 
ســرد، نردبان اندر بيابان و غراب های سفيد 
از کتاب هــای شــعر او و منطــق موجهــات، 
درآمــدی بــه منطــق جديــد و تأماتــی بــه 
منطــق ابن ســينا و ســهروردی از آثــار او در 
حــوزه فلســفه و منطق انــد. بــا موحــد بــه 
مناسبت 12 دی ماه، سالروز تولدش پيرامون 
کارهايــی کــه ايــن روزهــا در دســت انجام و 

انتشار دارد، گفت وگو کردم.
ë  آقای دکتر! شنیدیم این روزها مشغول آماده

کــردن کتابى در حوزه تخصصــى و آکادمیک 
خود یعنى منطق هستید. درست است؟

مــن بعــد از بازنشســته شــدن، تصميم 
گرفتم کاری را که مدت ها بود می خواســتم 
انجــام بدهــم، شــروع کنــم. کتابی اســت با 
عنوان »واژه نامه توصيفی منطق«. البته اين 
کار قبًا  انجام شده بود اما چون کامل نبود، 
هميشه به فكر تكميلش بودم. اين کتاب را 
سال 74 پژوهشگاه علوم انسانی منتشر کرد 
و ديگر منتشــر نشد و سال هاســت که کتابی 
ناياب محســوب می شــود. تصميــم گرفتم 
به جــای اينكه چــاپ مجــددی از اين کتاب 

منتشر شود، کاملش کنم.
ë  با توجه به اینکه کار ســنگینى اســت و نیاز

بــه تمرکز دارد، فکر مى کنید چقــدر نیاز به کار 
کــردن دارد و آیا کل وقت تان را مصروف این 

پروژه خواهید کرد؟
اگــر اتفــاق خاصــی نيفتد کــه معموًا 
می افتــد و دلمشــغولی های ديگــری کــه 
معمــوًا بــه آدم ارجــاع می شــود، پيــش 
نيايد، اميــدوارم بتوانم روی اين واژه نامه 
تمرکــز کنــم. بــه هــر حــال دســت کم دو 
ســه ســالی طول می کشــد و من اميدوارم 
بتوانم در اين مدت به صورت قابل قبولی 

روی آن کار کنم.
ë  به هر حال دایره واژگانى علم منطق مانند

همــه حوزه هــای علــوم انســانى در دو دهــه 
گذشــته گســترش یافته اند. با این وصف فکر 
مى کنید چقدر به حجم نســخه ای که در سال 

74 منتشر شد، اضافه خواهد شد؟
بلــه، همان طور که گفتيــد واژگان منطق 
بسيار وسعت يافته اند. بنابراين کاری که من 
می خواهم ارائه کنــم از حجم واژه نامه های 
معمول خيلی بيشــتر خواهد بود. کتابی که 
در ســال 74 منتشــر شــد حدود 130 صفحه 
بود و پروژه ای که من قصد دارم با گســترش 
آن کتــاب دنبــال کنم، حداقل هــزار صفحه 

خواهد بود.
ë  شــما دانش آموخته دکترای منطق هستید

اما بــه طــور عمومى بیشــتر به عنوان شــاعر 
شــناخته مى شــوید. در حــوزه شــعر چطور؟ 
مدتى از شــما اثری منتشــر نشــد. آیا کاری در 

حوزه شعر در دست انتشار دارید؟
درست است؛ مرا بيشــتر به عنوان شاعر 
اســم  بــه  دارم  مجموعــه ای  می شناســند. 
»بعد از ســكوت« که از سوی نشر هرمس در 
دست انتشار است. اين کتاب محصول بعد 
از همــان دوره اســت که گفتيد چيــزی از من 
منتشر نشد. مدتی خاموش بودم و در حالت 
شــعری قــرار نمی گرفتــم. شــعرهای کتاب 
»بعد از سكوت« مانند اسم کتاب مربوط به 
دوره بعد از ســكوت بنده اســت. گرچه هنوز 
به طور رســمی منتشــر نشــده اما قرار اســت 
تعــداد معدودی از آن آماده و در ســفری که 

به اصفهان خواهم داشت، رونمايی شود.

ë  ،دلیل اینکه در اصفهان رونمایى مى شــود
چیست؟ چون زادگاه شماست؟

بــه نظــرم بــه هميــن خاطــر باشــد. بــه 
هــر حال يــک جلســه رونمايــی و يــک جور 

همايش است ديگر.
ë  نگاه شما به شــعر در این مدت چقدر تغییر

کــرده و تجربه های »بعد از ســکوت« چگونه 
تجربه هایى هستند؟  

مــن از ســال 39 شــعر قدمايــی را کنــار 
گذاشــتم و به شــعر نــو رو آوردم. بعــد برای 
ادامه تحصيل در رشــته منطق پنج ســال به 
خارج از کشــور رفتم. آن پنج سال، سال های 
وقفــه شــعر من بــود. چون نمی شــد هــر دو 
کار را بــا هــم انجــام داد. مثــل همين تجربه 
اخيــر توقــف شــعر کــه حاصلش شــد کتاب 
»بعــد از ســكوت«. ايــن مجموعــه ترکيبــی 
از تجربه هــای متنــوع مــن اســت. بعضی از 
شــعرها تصويری انــد و در بعضی هــا کمتــر 
تصويرپــردازی می بينيــد. در مجمــوع ايــن 
کتاب در ادامه شــعرهای گذشــته من است. 
تأويل پذيری ويژگی بخشــی از شعرهای اين 
کتــاب اســت. اگرچه بعضــی از شــعرها هم 
ســاده ترند و ابهام کمتری دارند. در مجموع 
خــط شــعری ايــن مجموعــه، همــان خــط 

شعری کتاب های قبلی من است.        
ë به لحاظ زبان چطور؟

زبان در کارهای من معمواً ســاده اســت. 
من خيلی اهل بازيگوشی با زبان نيستم. هرگز 
نبوده ام و اين مجموعه هم همين طور است.

آزمــون  ســردار  تولــد  ديــروز 
مهاجم تيم ملی فوتبال ايران 
بــود. خيلی هــا بخصــوص در 
اينستاگرام با گذاشتن تصاوير او به آزمون تبريک 
گفتنــد. يكــی از اين پســت های تبريک کــه مورد 
توجه هــم قرار گرفت تبريــک کارلوس کی روش 
سرمربی تيم ملی فوتبال بود. او عكسی از جشن 
تولــدی که ديروز در اردوی تيم ملی برای آزمون 
گرفتــه بودنــد گذاشــت. تولــدی که بعــد از بازی 

دوشنبه شب تيم ملی گرفته شده بود.
به دليــل  فقــط  ديــروز  آزمــون  البتــه ســردار 
تولــدش چهــره نبــود. گلزنــی او در تيــم ملــی و 
خبرهــای جدی که از پيوســتنش بــه تيم فوتبال 
تراکتورســازی تبريز منتشــر می شــود باعث شــد 
خيلی هــا دربــاره اش بنويســند. البته بــا آن حال 
و هــوای هميشــگی انتقاد. چــون ســردار آزمون 
در شــبكه های اجتماعی چندان چهره محبوبی 
ملــی در 24  ملــی 24 گل  بــازی  نيســت: »37 
سالگی ولی کارشناسان مجازی معتقدن سردار 
آزمــون بازيكن مؤثری برای تيم ملی نيســت«، 
»تيــم ملــی مــا داره به کجا ميــره که امثــال اين 
آقــا پيراهــن مقدس تيم ما رو بــر تن می کنن« ، 
»سال 2019 اصًا خوب نيست چون توی همين 
اوايلــش بايــد بــازی ســردار آزمــون و طارمــی و 
رضاييان رو توی لباس تيم ملی ايران ببينيم«،.

تولد روز

تبریک به سردار آزمون 
با طعم انتقاد

بنيــاد  مديرعامــل  تابــش  عليرضــا 
ســينمايی فارابــی و رفعــت مســعود 
پاکســتان  اســامی  جمهــوری  ســفير 
در ايــران در ديــدار با يكديگــر، بر گســترش همكاری ها و 
اســتفاده از ظرفيت هــای فرهنگــی و ســينمايی دو کشــور 

تأکيد کردند. 
تابش در ابتدای اين جلســه تاريخچه ای از مهم ترين 
فعاليت هــای بنيــاد ســينمايی فارابــی را در طــول ســی و 

پنج سال گذشــته تشريح کرد و گفت: ريشه های تاريخی، 
فرهنگی و دينی مشــترک بين دو کشــور ايران و پاکستان، 
و  فرهنگــی  پيوندهــای  بــرای  را  مناســبی  ظرفيت هــای 
ســينمايی فراهم کرده است. توســعه همكاری سينمايی 
بــا »کشــورهای منطقــه« بخصــوص »کشــورهای عضــو 
اکو« در دســتور کار بنياد ســينمايی فارابی و شــورای عالی 
بين الملــل ســينمای ايــران اســت کــه بــه هميــن منظور 

مذاکرات و فعاليت هايی نيز انجام گرفته است. 

در دیدار سفیر پاکستان با مدیرعامل بنیاد سینمایى فارابى تأکید شد

ظرفیت سازی بر اساس ریشه های فرهنگی

خبر آخر

 رئیس جمهوری ، مردم و دولت را به تاش 
برای مقابله با هدررفت آب فراخواند نــــگاره

ما بــه يكباره و با ســرعتی حيرت انگيز 
نويــن  رســانه های  کهكشــان  بــه 
ازمــه  کــه  ســاحتی  شــده ايم،  وارد 
فراگيــری  آن،  از  بيشــتر  بهره منــدی 
ســواد تكنولوژيک اســت. اما اين کافی 
نيست و برای بهره مندی بيشتر از اين 
فضا و اســير نشــدن در آن نيــاز به ابزار 
 قدرتمنــد ديگــری هــم داريــم. طرح 
 MIL )Media & Information Literacy( 
يونســكو يــا ســواد اطاعــات و رســانه 
کمک می کنــد در روزگاری که مخاطب با حجم زياد اطاعات 
درســت يا نادرست، ســهوی يا عامدانه و گاه جراحی و تخريب 
شده روبه رواست، بتواند مطالب درست و نادرست و بی طرف 
و هدفمند را تا حد امكان از يكديگر تفكيک و بر اساس خواست 

واقعی خود، آنها را انتخاب، دريافت و تحليل نمايد.
ايــن حساســيت از کجــا می آيــد و چــرا تا بــه اين انــدازه به 
آن توجه شــده اســت؟ در حقيقت، امــروزه با تنوع رســانه ها و 
شبكه های اجتماعی و انتشار پيام هايی با مضامين متفاوت در 
اين شبكه ها و اقبال عمومی نسبت به آنها، تأثير اين رسانه ها، 
نه تنها در سبک زندگی افراد، بلكه در تغيير ديدگاه های آنان، 
پژوهشــگران اجتماعــی را بــه طــرح بحث »ســواد رســانه ای« 
کشــانده اســت. به بيان ديگر، ما تحت تأثير پيام های مختلف 
رســانه ای قرار داريم و درک ما از واقعيت از رهگذر اين دريچه 

شكل می گيرد.
بــا توجه بــه اســتفاده روزافــزون از رســانه های نوين، ســواد 
رســانه ای نقش مؤثری در اســتفاده هوشــمندانه از اين فضای 
جديــد دارد. بخصــوص که در ايــن دوره با گــزاره ای روبه روييم 
که می گويد پيام رســانه ها دارای مقاصد ايدئولوژيک، سياسی، 
امنيتی، اجتماعی و فرهنگی هستند. پس مواجهه بدون سپر با 
فضايی که بشدت دوستانه طراحی شده است و با پخش سريع، 
فراگير و انبوه پيام های مشابه به تحكيم آنچه در پی آن هست 
می پــردازد و نرم و بدون ايجاد حساســيت، تغييرات متفاوتی 
در انديشــه و ســبک زندگی مخاطبان را رقم می زنــد، به دور از 

دورانديشی است.
چــه رســانه ها دنبــال اهــداف خــاص سياســی، اجتماعی، 
اقتصادی و فرهنگی باشند و چه نباشند، به نظر می رسد يافتن 
راهی برای کنترل اثر آنها بر مخاطبان بويژه جوانان و نوجوانان 
کــه بيش تريــن مصرف کنندگان هســتند، دغدغــه ای منطقی 
است. بيش از دو دهه است که صاحبنظران ارتباطات، ديدگاه 
»سواد رسانه ای« را ارائه کرده اند که با توانايی خواندن و نوشتن 

صرف تفاوت و نســبت به گذشــته مفهوم پيچيده تــری دارد و 
بدون داشــتن اين مهارت، استفاده از رسانه ها ريسک سطحی 

نگری و دستاويز دست ديگران شدن را افزايش می دهد.
بايــد توجه داشــت که با تحول فناوری هــای نوين ارتباطی، 
نياز ما به آموختن برای درک دنيای جديد و استفاده از ابزارها و 
امكانات آن افزايش می يابد. بايد فرزند زمانه خود بود و امروزه 
سواد رسانه ای، سواد عصر ماست. امروزه ديگر باسواد به فردی 
اطاق نمی شــود که تنها توانايی خواندن و نوشــتن دارد، بلكه 
توانايی تعبير و تفسير پيام های رسانه ای، به همان اندازه سواد 

محسوب می شود که خواندن و نوشتن.
کسب ســواد رســانه ای از الزامات حضور در عصر بازار پيام 
است. در اين بازار بايد در انتخاب  رسانه ها بازبينی کرد و نسبت 
ســود و هزينــه را ســنجيد. از آنجايی که بدون ســواد رســانه ای، 
نمی توان گزينش  صحيحی از پيام های رســانه  داشــت؛ بايد از 
حداقل سواد که همان خواندن و نوشتن است به سمت حداکثر 

سواد که در اين زمانه سواد رسانه ای است حرکت کرد.
با اين ديــدگاه، به جای اينكه مصرف کننده صرف توليدات 
رسانه ای بيگانه باشيم و در برابر پيام های رسانه ای، هويت خود 
را از دســت بدهيم، با دانش و هوشمندی از ظرفيت پيام های 
رســانه ای، بهره ببريم. با نگاه انتقــادی به جامعه درمی يابيم 
ســهم سواد رسانه ای در فرهنگ ما بسيار ناچيز است و نه تنها 
عامــه مردم کــه بســياری از نخبگان و دانشــگاهيان کشــور نيز 
همچنــان با آن بيگانه انــد. از اين رو، به منظور اســتفاده بهينه 
از رســانه ها و کاهــش آســيب های اجتماعی فضــای مجازی و 
رسانه ها، ازم است جنبش جديدی فراگير شود. اينک با توجه 
به مقتضيات زمانه، بايد نهضت سواد رسانه ای را آغاز کنيم و 
به منظور پرورش مهارت ارتباط صحيح با رســانه ها و گزينش 
حرفــه ای توليــدات آنها، به تربيت نســلی مســئول روی آوريم 
و برای نهادينه کردن مفاهيم ســواد رســانه ای در تمام شــئون 
زندگــی گامی مؤثــر برداريم تا نســل های بعد از خــوان متنوع 
رسانه ها هوشمندانه تر و مفيدتر بهره مند شوند. در اين طريق 
بايد از همه ظرفيت های آموزشــی، فرهنگی و اجتماعی بهره 

ببريم وگرنه بی ترديد از اين کوتاهی متضرر خواهيم شد.
با چنين افقی و بر اســاس مســئوليت اجتماعی خويش در 
وزارت ارتباطــات و فنــاوری اطاعات، جلســات نقد و انديشــه 
را برپــا کرده ايــم تــا بــا شــكل گيری گفتمــان کارشناســی ميان 
صاحبنظران درباره فضای مجازی، ســواد رسانه ای، تفكر نقاد 
و ارتباطــات در جامعــه ايــران، آغازگــر نهضــت تقويت ســواد 
رســانه ای و تفكر نقاد باشــيم و در اين مســير از همه نهادهای 

متولی و صاحبنظران دعوت به همكاری می کنيم.

چرا سواد رسانه ای

بــــرش

بهنام ناصریزادروز
خبرنگار

زاکانــی  عبيــد  نظام الديــن  خواجــه 
)ف.772 ق( از شاعران و نويسندگان 
هشــتم  ســده  در  ايرانــی  زبردســت 
هجری اســت. اگر بنا باشد در درازنای 
تاريــخ زبــان و ادبيات فارســی، اديبی 
»شــجاعت  ممتــاز  ويژگی هــای  بــا  را 
و  جامعــه«  زشــتی های  بيــان  در 
و  مفاســد  افشــای  در  »بی پروايــی 
معايــب روزگار« از هــر گــروه و طبقــه 
اجتماعــی از مــردم عامــی گرفتــه تــا 
دانشــمندان و از صاحبان قــدرت و منصب گرفته تا عالمان 
دين را برشماريم، بدون ترديد بايد در برابر نام عبيد زاکانی 

کاه از سرمان برداريم و به احترامش به پا خيزيم.
عبيد زاکانی هرچند در ســرودن شــعر و انــواع قالب های 
ادبــی از قصيــده، مثنــوی و رباعــی گرفتــه تــا غزل شــاعری 
از شــخصيت های  ايــن رو،  از  اســت صاحــب ســبک و هــم 
برجســته روزگار خويش اســت، در آفرينش ادبيات انتقادی 
نيــز اديبــی ســرآمد و ممتاز به شــمار مــی رود؛ به گونــه ای که 
ميراث ادبی به جا مانده از وی در ادب فارســی همواره نماد 
مسئوليت پذيری اجتماعی بوده و به راهنمای کسانی تبديل 
شــده اســت که خواســته اند برای ســربلندی جامعه خويش 

سخِن حق، هرچند تلخ، بر زبان بياورند.
اهميت آثار انتقادی عبيد وقتی آشكار می شود که بدانيم 
عبيــد در چــه روزگار دهشــتناکی، در چــه لحظــات ســخت و 

طاقت فرســايی از تاريخ ايران زندگی آغازيده است؛ دورانی 
کــه انحطاط همه جانبه آن پــس از هجوم ويرانگر چنگيزيان 
شــروع شده و حيات اقتصادی و فرهنگی آنان را نشانه رفته 
و در معــرض نابــودی قــرار داده بــود. به راســتی اگــر امثــال 
عبيــد زاکانی و بعدتر حافظ شــيرازی قد علــم نكرده و قلم 
در بيــان حقايق نچرخانده بودند، چه بر ســر جامعه آن روز 
ايران آمده بود؟ چه کســانی می توانســتند با شجاعت متكی 
بــر وجداِن نيرومند الهی و انســانی، ســينه خــود را در مقابل 
کژی های روزگار سپر کنند به اين اميد که فرهنگ و تمدن در 

معرض زوال را به جاده راستی و صاح بازگردانند؟
عبيد منتقــدی آگاه به مســئوليت های اجتماعی خويش 
اســت و بــرای هميشــه الگــوی اديبــان آزاده ای خواهد ماند 
کــه دانش و هنــر خويش را در خدمت اجتمــاع می گذارند و 
لحظه ای از اين مســئوليت بزرگ شــانه خالی نمی کنند. اگر 
جامعــه ايرانــی به جــای انبوه شــاعران و نويســندگان مقلد 
تاريــخ خويش، بــه تعداد انگشــتان دســت کســانی همانند 
عبيــد زاکانــی را در دامــان خود پــرورش داده بود، بی شــک 
سرنوشتی بهتر از امروز را در حيات خويش تجربه کرده بود.
اميــد اســت بازخوانــی آثــار ايــن شــخصيت کم نظيــر در 
مجموعــه درســگفتارهايی کــه در مرکــز فرهنگی شــهر کتاب 
از چهارشــنبه 12 دی 1397 آغــاز خواهــد شــد از يــک ســو، 
نويدبخش آشنايی بيشتر نسل جديد با ميراث ادبی اين شاعر 
باشد و از سوی ديگر، به رواج گفتمان انتقادپذيری در جامعه 

به منظور اصاح ناراستی های موجود در آن منجر شود.

به انگیزه آغاز درسگفتارهایى درباره عبید زاکانى

افشاگر شجاع معایب و مظالم زمانه

یادداشت

ابراهیم خدایار
رئیس انجمن علمی 
نقد ادبی ایران

رسانـــه

سیدجمال هادیان 
طبایی زواره
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