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زن بلوچ سنی در لباس سفیر ایران 
یکــی از مهم تریــن وجوه برنامه هــای دشــمنان خارجی برای 
ایران نشــانه رفتــن ابعاد مختلــف اتحاد ملی ایرانیان اســت. 
اتحادی که با حضور اقوام، ادیان و مذاهب مختلف معنا پیدا 
می کند. این اتحاد را اما نمی توان تنها در یک چارچوب شکلی 
و صــوری محــدود کرد. بــه عبارتی چنین اتحــادی نیاز به یک 
زیربنــای واقعی دارد که بتواند محتوای آن را تضمین کند. هر 
چند احساســات و تعلقات ملی گرایانه این توانایــی را دارد که 
تــا حدی وجوهی از این اتحاد را تضمین کند اما این حد کامًا 

محدود است و البته می تواند موقت هم باشد.
درخصــوص اتحــاد ملــی مهم تریــن موضــوع شــاید تثبیــت و 
اســتمرار این وضعیت در جامعه باشــد. مهم ترین راه این ثبات فراهم کردن امکان 
مشارکت عادانه و منصفانه برای گروه های مختلف قومی و مذهبی است. به عبارتی 
در صورتی که این گروه ها احساس کنند تفاوت های آنها عاملی برای اعمال تبعیض 
در حــق آنهــا نیســت و می توانند بــه طور مســاوی و متعــادل از موقعیت های ممکن 
برای پیشرفت و ترقی بهره بگیرند، ثبات اتحاد ملی یک ملت تقریباً تضمین شده و 
تثبیت شــده خواهد بود. آن هم در حد و اندازه ای که عوامل تحریک کننده و متزلزل 
کننده خارجی نتوانند روی آن تأثیر قابل ماحظه ای بگذارند. ما در شــرایطی به ســر 
می بریم که دشمنان خارجی ما به شکل کامًا مشهودی در تاش برای افزایش انواع 
شــکاف ها در جامعه و دامن زدن به اعتراضات و ناآرامی های ناشــی از این شــکاف ها 
هســتند. شــکاف های قومی و مذهبی یکــی از مهم ترین بخش های این پروژه اســت. 
هــم اکنون خواب بدون تعبیر برخی عوامل خارجی برای تمامیت ارضی ایران که در 
راستای ایجاد نارضایتی در اقوام طراحی شده و همین طور به هم زدن امنیت کشور با 
ایجاد احساس تبعیض مذهبی و دینی در کشور بر کسی پوشیده نیست. نمونه بارز این 
دسیسه ها در حمله تروریستی به اهواز بر پایه تأکید بر شکاف های قومی و مذهبی بود.
در چنین شــرایطی ایفای نقش بیشــتر و مؤثرتر توســط افرادی از اقوام و اقلیت های 
مذهبــی به طور مســتقیم در فاکتور اتحاد ملی به عنوان یکــی از مهم ترین فاکتورها 
بــرای مقابلــه با تهدیدات خارجی، تأثیر مثبت دارد. اینکه یک زن بلوچ اهل ســنت 
به عنوان ســفیر ایران در یک کشــور خارجی مشغول به کار خواهد شد قطعاً نه تنها 
پیامــی مثبت به داخل کشــور و اقوام و مذاهب گوناگون اســت کــه حتی می تواند در 
دیسیپلین خارجی جمهوی اسامی ایران در عرصه بین المللی نیز تأثیر سازنده ای 
داشــته باشــد. اما مهم تر این است که این دســت اقدامات و انتصابات در آینده  هم 
ادامه پیدا کرده و تکرار شود. چرا که ما در شرایط فعلی بشدت نیازمند اتحاد داخلی 
هستیم و رسیدن به اتحاد تنها از مسیر رفتارها و اقداماتی میسر خواهد بود که انگیزه 

و التزام عملی به استفاده از ظرفیت همگان در کشور را نشان دهد.
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هــر روز بــا شــما در اینجــا خواهیــم بــود، صدای ســام 
شــما، حرف شما و پیشــنهاد شــما را می شنویم و 

می خوانیم و بازگو می کنیم.
با ما همراه باشید، بگویید و بنویسید
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■  بــا حقوق 400 هزار تومانی ســبد کاا نمی گیرم / ســیدعلی 
سید مؤمن: اینجانب بازنشســته هستم و دریافتی اینجانب 
400 هزار تومان است ولی سبد کاا به بنده تعلق نمی گیرد. 

می خواستم بگویم مسئوان در این باره پاسخگو هستند؟

■  صدا و سیما یأس پراکنی می کند / آقای کریمیان - اصفهان: صدا و سیما باید 
دانشــگاه اسامی باشد. آنچه نمی بینیم دانشــگاه بودن و اسامی بودن است. 
تمــام مطالــب منفی و ناامید کننده اســت. هر برنامه ای مثل مناظره، بیســت 
و ســی، پایــش و گفت و گــوی خبــر 22 و 30 تماماً انتقادی اســت و فضای یأس 
و ناامیــدی را در جامعــه ایجاد می کنــد. امام خمینی گفتند صدا و ســیما باید 
دانشــگاه اســامی باشــد. چرا از کانال هــای تلویزیون جز یــأس و ناامیدی چیز 

دیگری به مردم تزریق نمی شود؟

■  چــرا مبلــغ یارانــه را افزایــش نمی دهید / رضا شــیری: چند ســال اســت که از 
پرداخت یارانه ها گذشــته اســت. آیا نبایــد این رقم را افزایــش دهند. خیلی از 
هزینه هــا افزایــش یافتــه ولی مبلــغ یارانه ها ثابــت مانده، همچنیــن از دولت 
محترم درخواست داریم موعد پرداخت یارانه را از بیست و ششم به بیستم هر 
ماه تغییر دهند چون موعد پرداخت اکثر قبوض مصرفی مشترکان در فاصله 

زمانی دهم تا بیستم هر ماه است.
■  ضرورت نظارت بر قیمت ها از سوی دولت / آقای حسینی پور: این سؤال را از 
دولت دارم که چرا هیچ نظارتی بر قیمت کااها صورت نمی گیرد. وقتی قیمت 
دار باا رفت خیلی از اجناس گران شــد ولی حاا که دار با کاهش نرخ مواجه 
شده باز هم کااها در حال افزایش قیمت هستند. از مراجع محترم درخواست 
دارم طی فتوایی افزایش قیمت این قبیل کااها را از ســوی فروشــنده ها حرام 

اعام کنند چون این افزایش قیمت کااها غیرمنطقی است.
■  اگــر با امثال بابک زنجانی برخورد می شــد / ســلیمان بلغار: اگــر امثال بابک 
زنجانی ها زودتر به ســزای اعمال شــان می رســیدند دیگر افرادی مثل سلطان 

سکه به وجود نمی آمدند تا مخل اقتصاد کشور شوند و مردم را گرفتار کنند.
■  معیــار پرداخت ســبد کاا چیســت / حســن صفــری: از دولــت می خواهیم 

توضیحی درباره نحوه پرداخت سبد کاای حمایتی از مردم  ارائه کند.
■  استفاده وســیع از تلفن همراه در رانندگی / آقای رحیمی: اینجانب موتورسوار 
هستم و به خاطر کارم مجبورم اکثر اوقات از موتور استفاده کنم، در خیابان ها 
می بینــم اغلب راننده های خودروها در حین رانندگــی با تلفن همراه در حال 
مکالمه انــد کــه این کار خیلــی خطرناکی اســت و باعث تصادف می شــود. جا 
دارد نیروی انتظامی و راهنمایی و رانندگی با ایجاد گشت های نامحسوس این 

تخلف خطرناک را رصد کنند.

■  تغییر زمان فعالیت خطوط مترو مقدور نیست / مدیریت 
ارتباطــات و امــور بین الملل مترو تهران: خواهشــمند اســت 
دربــاره مطلــب منــدرج در روز 29 آذر صفحــه یــک روزنامه 
ایــران با عنوان زمان نامناســب شــروع بــه کار خط چهار متــروی تهران ضمن 
ســپاس از مســافر محترم درباره پیشنهاد مطرح شده به اطاع می رساند یکی 
از ملزومات و اســتانداردهای خطوط درون شــهری مترو شــروع همزمان همه 
خطوط با هم بوده و تنوع در ســاعات شــروع هر یک از خطوط منجر به ایجاد 
بی نظمی و اختاات ترافیکی خواهد شد. مجموعه تجهیزات ثابت و متحرک 
خطوط متروی تهران پس از پایان ســاعات ســرویس دهی در اختیار گروه های 
نگهــداری و تعمیرات قرار می گیرد تا نســبت به انجام ســرویس های دوره ای، 
برطــرف کــردن ایــرادات فنــی و... اقــدام کنند بنابرایــن در حال حاضر شــروع 
ســرویس های صبح قبل از زمان مقرر، منجر به کاهش زمان در اختیار ایشــان 
شده و برنامه های مدون امور نگهداری و تعمیرات با تأخیر مواجه خواهد شد 

که به هیچ وجه مطلوب نیست.

 حباب سکه ۳۸۰ هزار تومان است
محمد کشــتی آرای، عضو هیأت مدیره اتحادیه طا و جواهر حباب ســکه 
را 3۸0 هــزار تومــان اعام کرد و گفت: رشــد طای جهانــی در روز جاری 

مانع کاهش قیمت ها در بازار طا شد. 
کشــتی آرای در گفت و گــو بــا خبرنگار اقتصــادی خبرگزاری تســنیم، در 
خصوص وضعیت بازار طا و سکه دیروز اظهار داشت: قیمت جهانی 
طــا دیروز 5 دار نســبت به ســه شــنبه افزایــش یافت و بــه 12۸۸ دار 

رسید.
وی افــزود: امــا در مقابــل قیمت جهانی طــا، قیمت ارز در بــازار داخلی 
ریزشــی بــود ولــی موازی نبــودن جهت این دو شــاخص مهــم در تعیین 
قیمت ســکه موجب شــد تــا جلوی کاهــش قیمت ها در بازار طا و ســکه 

گرفته شود. 
کشتی آرای حباب سکه را 3۸0 هزار تومان اعام کرد و گفت : اگر همراستا 
بــا کاهش قیمت ارز قیمت جهانی طا نیز نزولی بود، حتماً قیمت ها در 

بازار طا و سکه ریزشی می شد.

نظــــــــر 
مـــــردم

جوابیــه

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

روزنامه »ایران عصر«  
گامی تازه  در 

اطاع رسانی مجازی 

فیلترینگ اینستاگرام با کدام قانون
سخت است؛ سخن گفتن از هر آنچه می دانی و می دانند 
اشتباه است و تکرار می کنند و سخت تر اینکه می بینی یک 
هسته ســخت، حتی فراتر از تمام مراتب سخت افزارها، 
به جنگی بی بازگشــت با تمام نــرم افزارهایی می رود که 
به هر روی با روی باز مردم مواجه شده است. آنچه تکرار 
می شود، همان مسیر اشتباهی است که از برخورد با سایر 
ابزار تکنولوژی های ارتباطی )از نوار کاســت تا سی دی، از 
ویدئو تا ماهــواره، از فیس بوک تا تلگرام و توئیتر و غیره( 
طی شده است و نه تنها نتیجه نگرفته، بلکه غالباً نتیجه 

عکس داده است.
در چنین شــرایطی، شــاید ساده ترین کار این باشد که ما نیز در همان مسیر تکرار، 
همان پرسش های قبلی و همیشگی را مطرح کرده و تحلیل های قبلی را تکرار کنیم 
و نخست بپرسیم آخر چرا؟! و بعد تحلیل کنیم که آن رویکرد سخت، طبیعتاً این 
کارکرد سخت تر را نیز به دنبال دارد و تا زمانی که تغییرات مدیریتی در کنترل فضای 
مجازی نیز نوعی رقابت در ســختگیری بیشــتر را به تصویر می کشد، در بر همان 
پاشنه خواهد چرخید و این سیکل معیوب را پایانی نیست. اما بگذارید این بار ما 
مسیر دیگری انتخاب کنیم تا از این تکرار برخوردهای سلبی و تکرار پرسش های 
بی پاسخ و ثبت شکایت های بی نتیجه، رها شده و با یک مطالعه موردی از منظر 

یکی از تصمیم گیران به مسأله فیلترینگ بپردازیم؛ شاید اتفاق تازه ای افتاد.
معاون جدید امور فضای مجازی دادســتانی در یکــی از اظهارنظرهای اخیرش، 
از ضرورت فیلترینگ اینســتاگرام سخن گفت و اعام کرد که قوه قضائیه »پیگیر 
اجــرای قانــون« در این زمینه اســت. اما او نگفت دقیقاً پیگیر اجــرای کدام قانون 
است؟ با توجه به اینکه قانونی مشخص در این باره وجود ندارد، آیا با رمزگشایی از 
این سخن، می توان به این نتیجه رسید که منظور همان قوانین نانوشته ای است که 
ضمانت اجرایی به مراتب قوی تر از قوانین نوشته دارد. جواد جاویدنیا، سرپرست 
معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور گفت، برخی ما را به خاطر فیلتر 
نبودن اینستاگرام »بی غیرت« می خوانند. آیا از این جمله می توان به این نتیجه 
رســید که وقتی مســئولی بر فرض در مظان چنین اتهامی قرار می گیرد، نیازی به 

انتظار برای وضع قانون ندارد.
او اینستاگرام را »قتلگاه جوانان« خواند و گفت: »اینستاگرام باید چند سال پیش 
فیلتــر می شــد«. بر فرض کــه قتلگاه واقعی، همیــن فضاهای مجازی باشــد، آیا 
اینستاگرامی که چند سال پیش باید فیلتر می شد و نشد، قانونی برای فیلترینگ 
داشت و در واقع ضعف در اجرا بود یا با قانونی که هنوز و همچنان نداریم، فرقی 
نمی کرد و زودتر هم می شد به تأسی از همان قوانین نانوشته فیلتر کرد. جاویدنیا که 
پیش از این معاون دادستان مشهد در امور فضای مجازی بود، به خبرگزاری ایسنا 
گفت: »بسیاری از علما و استادان دانشگاه و دانشجویان هر کدام با استدال خود، 
خواهان فیلترینگ این نرم افزار هستند«. اما او نگفت که اگر معتقد بوده است که 
باید »پیگیر اجرای قانون« باشد، مگر اجرای قانون –بر فرض وجود و بنا بر ادعا- 
منوط به درخواست سایرین آن هم تا به این اندازه کلی و مبهم است. بر فرض که 
چنین باشد، چرا »هر کدام با استدال خود«، مگر قانون فرضی با استداِل مختلِف 
شکات، می تواند قابل اجرا باشد. ضمناً سایر علما و استادان دانشگاه و دانشجویان 
چه گفته اند و چه می کنند و اساساً اکثریت با کیست و ماک در چیست و در نهایت 
او اینســتاگرام را »جرم خیــز« معرفی کــرد و آنچه را که به عنوان میزان رو به رشــد 
جرایم در این شبکه اجتماعی خواند، »فاجعه« قلمداد کرد. اما چون هیچ آماری 
از میزان جرایم و فجایعی از این دســت ارائه نکرد، سؤالی که مطرح می شود این 
است که آیا نمی توان این ادعا تا به این حد کلی را به کل اینترنت یا خطوط تلفن 
یا هر ابزار دیگری نظیر سنگ، چکش، چاقو، قیچی، میخ و امثال آن سرایت داد و 

حکم به ممنوعیت استفاده از آن داد.
به هرحــال وقتی بیــش از نیمی از مــردم ایران از پیام رســان هایی نظیــر تلگرام و 
اینســتاگرام اســتفاده می کنند، فیلتر کردن اولی و خیز برداشــتن برای فیلترینگ 
دومــی، دقیقــاً کدام مصلحــت را در کــدام اجتماع دنبال می کنــد؟ مگر می توان 
این حکم بدیهی را فراموش کرد که »قانون باید تابع مصالح اجتماعی باشد، نه 

مصالح اجتماعی تابع قانون«. 
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ایران در پتروشیمی و پاایشگاه هند سرمایه گذاری می کند

»ایران« شایعه ممانعت از ورود استاد شفیعی 
کدکنی به دانشگاه تهران را پیگیری کرد

در حکمی از سوی رهبر انقاب

- قدم زدن در رگ های شهر
- شهادت علیه پدرخوانده

- مردی برای تمام فصول

پاتک نفتی به تحریم ها
معمای مسیر دانشگاه تا »توس«

 عاملی عضو 
شورای عالی انقاب فرهنگی شد

 مقاومت در برابر 
یک استعفا

 -واعظی:نظر رئیس جمهوری این است  که  
قاضی زاده هاشمی  در دولت بماند

-نوبخت: وزارت بهداشت اعتبار 110 درصدی می گیرد

21

24

روایــــت
گـروه سیاسی

رئیس جمهوری در جلســه دیروز هیأت 
دولــت نمایندگان مجلس را به دو اصل 
قانون اساسی توجه داد؛ اصول 52 و 126 
که هر دو به نحوی مســئولیت دولت در تدوین و ارائه برنامه 
بودجه ســاانه کشور را یادآور شده اســت. بر اساس اصل 52 
قانون اساسی؛ »بودجه ساانه کل کشور به ترتیبی که در قانون 
مقرر می  شود از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب 
به مجلس شــورای اسامی تســلیم می گردد. هر گونه تغییر 
در ارقــام بودجه نیز تابع مراتب مقــرر در قانون خواهد بود. « 
اصــل 126 هم مقرر مــی دارد؛ »رئیس جمهوری مســئولیت 
امــور برنامــه و بودجــه و امــور اداری و اســتخدامی کشــور را 
مستقیماً برعهده دارد و می تواند اداره آنها را به عهده دیگری 
بگذارد.« روحانی از نمایندگان مجلس خواست که به دو این 

اصل توجه کنند چرا که اگر اصل 52 با اصل 126 دیده نشود، 
ممکن است مسیر غیردقیق انتخاب شود. رئیس جمهوری با 
یــادآوری این اختیارات و مســئولیت های دولت تأکید کرد که 
»قدرت ها و حدودی که در قانون اساسی تبیین شده، مخلوط 
نشود.« روحانی اگر چه به اختیارات قانونی مجلس در بررسی 
بودجه هم اشاره نمود اما تصریح کرد که »اصل برنامه ریزی 
و بودجه ریزی کار دولت و کار دستگاه اجرایی است.« چنانکه 
دولت در قبال عملکرد و کیفیت اجرای قانون بودجه ساانه 
باید به مجلس پاسخگو باشد، انتظار این است که نمایندگان 
هم این مســئولیت دولت را جدی بگیرند و در بررسی ایحه 
بودجــه آن را دســتخوش تغییــرات اساســی نکنند کــه دیگر 

ایحــه  برخــی  تعبیــر  بــه 
صفحه 3 را بخوانیددولــت قلب ماهیت شــود.

شهروندان تهرانی از استشمام بوی بد  در مناطق مختلف 
پایتخت خبر دادند

منشأ بوی نامطبوع درتهران چه بود؟

21

6

5

»ایران« جشنواره سی و هفتم 
فیلم فجر را  بررسی می کند

امید به رونق 
سینما با بازگشت 

فیلم اولی ها

آیا اینستاگرام 
فیلتر می شود؟

وزیر ارتباطات : روشن و شفاف 
به مردم بگویید قرار است بعد از 

فیلتر چه  اتفاقی بیفتد

داستان عکس ها
  معماری حیرت انگیز بر کرانه کویر

   خواندنی ها/ آپارتمان پاموک

  صبحانه/ دوپیشنهاد برای کتاب دوستان
  تحشیه/ سرخ رویی زال

  هنرمندهفته/ چاقویی برای جراحی ذهن

  پرده/ اصغر فرهادی یا تی شرت با عکس تایتانیک

  راسته  کتاب  فروش ها/ پیک نیک

  صحنه/ راهنمای تماشای نمایش خوب

  چکامه/ تنهایی در حاشیه جاده

کافه فرهنگ

داستان جهان
  شهادت علیه پدرخوانده

با شهادت فرزند خوانده یکی از جنایتکاران 

جنگی قتل عام در 1982 گواتماا، او به 5 هزار 

سال زندان محکوم شد

داستان  زندگی

جواد رسولی / در جست وجوی دیوار درست
مجتبی احمدی/ میانساانه های سعدی

محمد زینالی ُاناری/ مرگ در میان سالگی
عیسی محمدی/ رها کنیم این عددبازی ها را

چند روایت از دوران عجیب و جذاب میانسالی

  نه پیر هستی، نه جوان

داستان زندگی و فرهنگ

لنا وفایی / پیدا کردن خود، با پای پیاده
آرش حیدری/ پرسه گردی و توزیع عادانه آرزو!

سهیل توانا/ پرسه گردان دیروز؛ پرسه گردان امروز

 گفت و گو با   حمیدرضا شعیری، معناشناس
 نشانه شناس درباره پیاده روی و پرسه زنی

  قدم زدن در رگ های شهر

  مردی برای تمام فصول

داستان یک رویداد

حاجعلی از رمان های داستایوفسکی بیرون نیامده

  کیوسک / وقتی توئیتر جای خبرنگار را می گیرد
  چهره / سرداری که استراتژیست نشد

  گپ و گفت / روبرت بیگلریان: مشکات ارامنه همان 
مشکات مردم ایران است

  سؤال هفته/ آیا حضور زنان در حوزه دیپلماسی پررنگ می شود؟
  ذره بین / فاصله اندک رئیسی تا ریاست دستگاه قضایی

  پرسش های انتقادی نسل نو از جنگ

داستان  سیاست

جد
م م

مری
س : 

عک
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 سال بیست وچهارم  شماره 6965
 پنجشنبه  13 دی 1397

در جام جهانی طا گرفتم 
چون عصبانی بودم!

- در بانک های چین، به من پول نمی دهند

 - مهتاب کرامتی در زندگی من، تأثیرگذار بوده است

 - دوست دارم کنار جمشید  هاشم پور در یک فیلم بازی کنم

 - ورزشی را دوست دارم که خیلی در آن کتک کاری شود و همدیگر را بزنیم

- دوست داشتم در بازی های آسیایی پرچمدار بودم

گفت وگوی »ایران« با الهه منصوریان

 ستاره ووشو جهان

گفت وگوی »ایران« با الهه 
منصوریان  ستاره ووشو جهان

در جام جهانی 
طا گرفتم چون 

عصبانی بودم!

صفحات 7 تا 18

روحانی خطاب به مجلس

رئیس جمهوری  
مسئول بودجه است

 در بررسی بودجه 
به دو اصل 52 و  126 قانون اساسی توجه کنید

باید توجه کنیم قدرت ها و حدودی که در قانون اساسی تبیین شده، مخلوط نشود

یادداشت

سعید دهقان
وکیل دادگستری

ادامه در صفحه 2

شکایت وزارت اطاعات از کریمی قدوسی
نماینــده مــردم تهــران در مجلــس اعام کــرد کــه وزارت اطاعات بــه دلیل پخش 
محتــوای محرمانه و مطالب خاف واقع در مســتند دوتابعیتی ها به طور رســمی از 
کریمی قدوسی نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسامی شکایت کرده است. 
به گزارش ایرنا، علیرضا رحیمی در حساب توئیتری خود نوشت: وزارت اطاعات به 
دلیل پخش محتوای محرمانه و مطالب خاف واقع در مســتند دوتابعیتی ها که در 
جریان سؤال از دکتر ظریف درجلسه علنی مجلس پخش شد، به طور رسمی از آقای 
کریمی قدوسی شکایت کرده است. وی در این پیام یادآور شد: ادعاهای بی اساس و 

تشویش اذهان عمومی زیر چتر صیانت قانونی، در ایستگاه پایانی قرار گرفته است.

 سفیر عمان با امیرعبداللهیان دیدار کرد
دســتیار ویــژه رئیــس مجلــس و مدیــرکل امــور بین الملــل مجلــس و ســفیر عمان 
پیرامــون آخرین تحــوات منطقه گفت و گو کردنــد. به گزارش خانه ملت، حســین 
امیرعبداللهیــان دیــروز با ســعود بن احمد البروانی ســفیر عمان در تهــران دیدار و 
گفت وگو کرد. در این دیدار ضمن ارائه آخرین تحوات منطقه، پیرامون موضوعات 
و مســائل مشــترک و مورد عاقه در حوزه همکاری های پارلمانی تبادل نظر شد. در 

این دیدار، همچنین برخی مباحث بین المللی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

آیا وزیر بهداشت به دفتر کارش باز می گردد؟



دیــروز پایــگاه اطاع رســانی رهبر معظم 
انقــاب خبــر داد کــه آیــت اه خامنه ای 
دکتــر  حجت ااســام  حکمــــــــــــــی  در 
سیدســعیدرضا عاملــی را بــه عضویــت 
شــورای عالــی انقاب فرهنگــی منصوب 
کردنــد. همچنیــن رئیــس جمهــوری در 
حکمی دکتر عاملی را به دبیری این شورا 

منصوب کرد.
به نظر می رســد بــا این احــکام بهانه 
برخی از حاشیه سازها علیه انتخاب دبیر 
جدید شورای عالی انقاب فرهنگی خنثی 
شــد چرا که آنها نسبت به عدم عضویت 
عاملی در این شورا ان قلت آورده بودند.. 

ë بهانه جدید حمله به دولت
طیفــی از رســانه ها و شــخصیت های 
بــرای  تــازه ای  بهانــه  دولــت،  منتقــد 
فضاســازی پیــدا کرده انــد؛ انتخــاب دبیر 
شــورای عالی انقاب فرهنگی. در جلســه 
سه شــنبه گذشــته شــورای عالــی انقــاب 
فرهنگــی کــه بــا حضــور اعضــا و ریاســت 
رئیــس  روحانــی  حســن  حجت ااســام 
ســید  داد،  جلســه  تشــکیل  جمهــوری 
ســعیدرضا عاملــی به دبیــری این شــورا 
انتخاب شــد و به این ترتیب به حضور 13 
ساله علیرضا مخبر دزفولی در این سمت 
پایــان داده شــد.  در خبــری کــه سه شــنبه 
پایــگاه اطاع رســانی ریاســت جمهــوری 
از جلســه شــورای عالی انقــاب فرهنگی 
منتشــر کرد، به ایــن جابه جایی اشــاره ای 
نشــد. این پایــگاه تنها اشــاره کرد کــه »در 
این جلســه، گــزارش عملکــرد دوره اخیر 
شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی از ســوی 
دبیرخانه شــورا ارائه شــد و اعضا به بحث 
و تبــادل نظر پیرامــون آن پرداختنــد.« از 

قضا این رســانه های منتســب بــه جریان 
اصولگرا بودند که هم سه شــنبه و هم روز 
گذشــته این رویداد را پوشش دادند. شاید 
علت سکوت پایگاه اطاع رسانی ریاست 
جمهــوری را این طور بتــوان تعبیر کرد که 
این انتخاب، نیازمند تصویب و تأیید مقام 
معظم رهبری اســت.  آنچه در این میان 
عجیــب به نظر می رســد، ناراحتی برخی 
رســانه ها و جریان هــا از انتخاب عاملی به 

عنوان دبیر جدید شورا است.
»تسنیم« از قول حسینعلی شهریاری 
که به عنوان رئیس کمیســیون بهداشــت 
انقــاب  عالــی  شــورای  عضــو  مجلــس 
فرهنگی اســت، مدعی شــد کــه »انتخاب 
عاملــی در چارچــوب آیین نامــه شــورای 
عالی انقاب فرهنگی نبود، در این جلسه 

آیین نامه اجرا نشده است.« 
وی اضافــه کــرد: »روال انتخــاب دبیر 
شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی بــر ایــن 
اســاس بود که چند نفر کاندیدا می شدند 
و در نهایــت با رأی گیــری یک نفر انتخاب 
می شــد امــا شــب گذشــته طــور دیگــری 
برنامه ریزی شده بود و همکاران ما نسبت 

به این روش انتخاب، انتقاد داشتند.«
جمهــوری  رئیــس  پــای  شــهریاری 
و رئیــس مجلــس را بــه ماجــرا کشــید و 
مدعی شــد که »بــه  هر حال، قطعــاً آقای 
روحانــی و آقــای اریجانی اصرار داشــتند 
که آقــای عاملی به عنوان دبیــر انتخاب و 
معرفی شود.« عزت اه ضرغامی، عضو 
حقیقــی شــورای عالــی انقــاب فرهنگی 
ادعــای دیگری را مطرح کــرد. او در توئیتر 
نوشت »در حالی که رهبر معظم انقاب 
مسئولیت بررسی صاحیت نامزد دبیری 

شــورای عالی انقاب فرهنگی را مشخصاً 
برعهده نظر کارشناسی اعضای این شورا 
گذارده بودند، متأسفانه در جلسه دیشب 
مکــرراً تمــاس هایــی بــه صــورت علنی و 
غیرعلنــی بــه منظــور رأی مثبت بــه این 

نامزد محترم سخن به میان آمد.« 
تاش هــای  علــت  نیســت  معلــوم 
بــرای  رســانه ای  و  سیاســی  طیــف  ایــن 
غبارآلودکــردن و شــبهه افکنی در انتخاب 
دبیر جدید شــورای عالی انقاب فرهنگی 
چیســت، اما تا اینجا، هســتند رســانه های 
اصولگرایــی کــه موافــق ایــن جابه جایــی 
هســتند. از جمله روزنامه »صبــح نو« که 
از قضا دسترســی های خوبی در حاکمیت 
دارد، عاملــی، دبیــر جدیــد ایــن شــورا را 
»پروفســور عاملی« خطاب کرد و با انتقاد 
از وضعیــت فعلــی ایــن شــورا، نوشــت: 
»ســال های اخیــر وجاهــت شــورای عالی 
انقاب فرهنگی بشدت مورد خدشه قرار 
گرفته اســت. این شــورا قرار بوده به عنوان 
اتاق فرمان فرهنگی کشــور یا ســتاد عالی 
فرهنگی و علمی دستگاه های کشور عمل 

کند.«
ایــن  بــرای  امــا غبارآلودکــردن فضــا 
جابه جایی زمانی بیشــتر عجیب می شود 
کــه بــه ســابقه و رزومــه مخبــر دزفولــی و 
عاملــی دقیــق شــویم. مخبــر دزفولی که 
از ســال 84 تاکنــون دبیــر این شــورا بوده، 
مقابــل،  در  دارد.  دامپزشــکی  دکتــرای 
از  را  کارشناسی ارشــد  مقطــع  عاملــی 
دانشگاه دوبلین- ایرلند )UCD( در رشته 
جامعه شناسی ارتباطات و دکترای خود را 
در حوزه »جهانی  شدن« در دانشگاه رویال  
هالووی دانشــگاه لنــدن در ســال ۲۰۰1 به 

اتمام رساند. 
تاکنــون 18 کتــاب بــه زبــان انگلیســی 
منتشــر کــرده، ضمــن اینکــه او مؤســس 
اســامی  کالــج  امنــای  هیــأت  عضــو  و 
و  مؤســس  لنــدن،  پیشــرفته  مطالعــات 

رئیس مؤسســه مطالعات اسامی لندن، 
و عضــو هیأت امنــای مؤسســه  مؤســس 
عضــو  لنــدن،  در  بشــر  حقــوق  اســامی 
کمیتــه بین المللی مطالعــات جهانی در 
لنــدن، اســتاد گــروه ارتباطــات دانشــکده 

علوم اجتماعی دانشــگاه تهــران و رئیس 
دانشــکده مطالعات جهان هم هست.  او 
همچنیــن، با حکم مقــام معظم رهبری 
عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی 

جمهوری اسامی ایران است.
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حکم رهبری برای عاملی
عضو جدید شورای عالی انقاب فرهنگی انتخاب شد

سرپرســت ســازمان تأمیــن اجتماعــی از 
بازپس گیــری چک هــای ایــن ســازمان از 
بابک زنجانی خبر داد. به گزارش ایســنا، 
محمدحســن زدا در همایــش دبیــران و 
اعضــای هیأت های تشــخیص مطالبات 
حجت ااســام  حضــور  بــا  دیــروز  کــه 
قضایــی  معــاون  باقــری  والمســلمین 
دیوان عدالت اداری برگزار شــد، با اشــاره 
بــه پیگیری هــای ۵ ســاله بــرای احقــاق 

حقــوق بیمــه شــدگان در پرونــده بابــک 
زنجانــی گفــت: ۵ فقــره چــک ســازمان 
تأمیــن اجتماعــی بــه مبلــغ بیــش از 1۷ 
هــزار میلیــارد تومــان که بابــت تضمین 
واگذاری بیش از 13۰ شرکت این سازمان 
به شرکت سورینت قشم متعلق به بابک 
زنجانی واگذار شــده بود، با پیگیری واحد 
حقوقــی بــه ســازمان تأمیــن اجتماعــی 
بابــک  وکیــل  نیــز  همزمــان  بازگشــت. 

زنجانی از احتمال عفو او خبر داده است. 
رســول کوهپایه زاده دیــروز درباره اجرایی 
شــدن حکــم بابــک زنجانــی گفــت: رأی 
دیــوان عالی می گویــد اگر آقــای زنجانی 
اســترداد وجــه و اظهار ندامــت کند مورد 
عفو قرار می گیرد. وی در گفت وگو با ایلنا،  
دربــاره آخریــن وضعیــت پرونــده بابک 
زنجانی گفت: اتفاق جدید دراین پرونده 
رخ نداده اســت و ما در تکاپوی بازگشــت 

وجه هســتیم. وی درباره بازگشت بدهی 
مــوکل خود به شــرکت نفت عنــوان کرد: 
آقای زنجانی حدود ۲ میلیارد یورو بدهی 
دارد کــه بخشــی از آن از طریــق فــروش 
امــوال داخلــی پرداخــت شــده اســت و 
بخشــی دیگر قرار بود با بازکردن حساب 
مشــترک بــا شــرکت نفــت صــورت گیرد 
کــه تاکنون ایــن اتفاق نیفتاده اســت. این 
وکیل دادگســتری درباره پرداخت میزان 

بدهــی موکل خود به شــرکت نفــت تا به 
امــروز گفت: بر اســاس آنچه کــه معاون 
دادســتانی تهــران در دادگاه اعــام کرده 
تاکنون ۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان از وجوه 
بازگشــته اســت. وی درخصــوص این کــه 
دادســتان اعــام کــرده اســت تنهــا مانع 
بــرای اجرای حکم بابــک زنجانی همین 
بازگشــت وجــوه اســت،  آیا حکــم پرونده 
همچنــان باز اســت، گفــت: دیــوان عالی 

کشــور حکم آقای زنجانی را در چند صد 
صفحــه اعام کــرده و اتهام وی را افســاد 
فی اارض و مجازات اشد بیان می کند اما 
در انتهای همین حکم می گوید »بدیهی 
اســت در صورت اســترداد امــوال و اظهار 
ندامــت، پشــیمانی و توبه محکــوم علیه 
مذکور اســتحقاق برخــورداری از مقرارت 
ذیل ماده  11۴ قانون مجازات اســامی را 

خواهد داشت.«

چک های تأمین اجتماعی از »بابک زنجانی« پس گرفته شد

محمدمهدی زاهدی، نماینده کرمان از وقوع یک فساد در شرکت 
ملی پسته ایرانیان خبر داده و گفته که قوه قضائیه باید به پرونده 
ایــن شــرکت ورود کند. شــرکتی کــه ســال 89 به دلیــل بدهی 36 
میلیارد تومانی در لیست سیاه بانک مرکزی قرار گرفته بود.  حاا 
آن طور که زاهدی توضیح داده، این شرکت در چند فقره معامله 
پسته کشاورزان را صادر کرده اما پولی در ازای آن وارد کشور نشده.  
زاهدی می گوید که از مجموع فعالیت های این شرکت اسنادی در 
اختیار اوست که حکایت از بروز فساد دارد اما این اسناد تمام پشت 
پرده ها را نشان نمی دهند. پشت پرده ها و واقعیت هایی که به گفته 

او باید با ورود دستگاه قضایی روشن شوند. 
شــما در روزهای اخیــر انتقاداتی از عملکرد شــرکت پســته ایرانیان 
داشــتید و مدعی بروز فســاد در آن هستید. این فســاد چیست و چه 

ابعادی دارد؟
حــرف من انتقاد نیســت. مــن معتقدم آنجــا فســاد رخ داده 
است. من رسماً از قوه قضائیه می خواهم که رسیدگی کند و دنبال 
این هســتم که دســتگاه قضایــی ورود کنــد به این موضــوع. چون 
آنجا کاهبرداری شــده و هم اموال پسته داران به تاراج رفته و هم 
بیت المال تضییع شده است. در این مجموعه یک فساد بزرگ رخ 
داده که کســی تا حاا نه ســراغش رفته و نه خبری ازش دارد. باید 

موضوع باز شود.
پشت ماجرای این شرکت چه کسانی بودند؟

پشت آن را باید قوه قضائیه دربیاورد. اینکه چه کسانی هستند 
و چطور است را من شاید بدانم اما اعام آن کار قوه قضائیه است. 
ولی خب مشخصاً آدم هایی با پشتوانه های سیاسی قوی این کار را 
کرده اند.  یکی از هدف ها هم خب همانطور که قباً گفته ام مقابله 
با شرکت پسته رفسنجان بود که توسط نزدیکان مرحوم هاشمی 

بنا نهاده شده بود.
یعنی فکر می کنید زمینه سیاسی هم داشت؟

شاید داشته باشد. شــواهد این گونه است حاا ما از نیات افراد 
که خبر نداریم.

این شرکت در زمانی تأسیس شــد که شما خودتان وزیر دولت نهم 
بودید. در واقع نزدیکان و منصوبان دولت وقت در ســال های 85 و 
86 این کار را کلید زدند. شما که خودتان مقام عالی آن دولت بودید 
و اتفاقاً اهل کرمان هم هستید و مسائل منطقه را می شناسید، چطور 

همان سال  ها متوجه نشدید؟
بــه هــر حال ایــن اتفــاق آن زمان افتــاده بــود و اصــاً در حوزه 
فعالیت ما نبود. ما آن زمان مشــغول رتق و فتق کار دانشــگاه ها و 

آموزش عالی بودیم و مشخصاً تمرکزی بر این مسأله نداشتیم.
شما کی به مسأله فساد در این موضوع رسیدید؟

من اخیراً رسیدم. قباً در جریان نبودم که آنجا چه خبر است. 
اخیراً مســتنداتی به من رســیده است که حاکی از یک فساد جدی 
و بــزرگ اســت. برای مــن هم مهم نیســت که در کــدام محدوده 

زمانی و کدام دولت بوده. مهم این است که فساد رخ داده و وظیفه 
ماست که پیگیری کنیم.

عدد و رقم ها در این مســتندات چگونه اســت؟ این مســتندات چه 
می گویند؟

مثاً یک قلم ما محموله صادراتی پسته به مکزیک را داشتیم 
که یکی می گوید گم شده است، یک روایت می گوید فروخته شده 
و پولــش مثــل ماجــرای بابــک زنجانی نرســیده. یک مــورد دیگر 
پسته را به هنگ کنگ و چین داده اند و می گویند آن طرف پسته را 
باا کشــیده و پولی حواله نکرده. در حالــی که برای این ادعاها هم 

آنچنان سندی ارائه نمی کنند.
حجم این فسادها چقدر است؟

در همین دو مورد حداقل 1۰ میلیون دار مســتندات در اختیار 
من هست. ولی عدد خیلی بزرگتر از اینهاست که مربوط به این دو 
فقره معامله می شود. یعنی مجموع معامات مشکل دار و آلوده 
به فساد هم تعدادش زیاد است و هم در طول سال های مختلف 
تکرار شــده. اما ماجرا فقط این چیزها نیست. ظلمی که شده این 
است که مثاً یک شرکت وابسته به شرکت ملی مس ایران به نام 
شــرکت توســعه و آبادانی آمده ضمانت وامی را کرده که شــرکت 
پســته ایرانیان گرفته. یعنی ضامن وام این شرکت یک مجموعه 
دولتی بوده.  خب اینها چه ربطی به هم دارند؟ چه روابطی بوده که 
این اتفاق افتاده؟ چطور یک شرکت دولتی ضامن وام یک شرکت 
غیردولتی شده؟ بعد تازه در بسیاری از جاها پسته مردم را خریده 
و پول آن را هنوز نداده اســت. بعداً هم که نتوانسته پول را بدهد با 
این ادعا که داری گیرم نیامده، در ادامه هم بانک سپه که وام داده 
بوده ساختمان شرکت توسعه و آبادانی را که ضامن بوده مصادره 
کرده است؛ یعنی اینها نه تنها پسته مردم را خریده اند و پولش را 

نداده اند، بلکه بیت  المال هم برای وثیقه وام شان مصادره شده.
چرا اینها از بانک سپه وام گرفته بودند؟ برای خرید پسته بوده؟

بله، ۷۰ میلیارد وام گرفته بودند که پسته بخرند و صادر کنند و 
بشوند رقیب شرکت پسته رفسنجان. اینکه حاا از چه ساز و کاری 
و بــا چه پشــتوانه ای ایــن وام بــزرگ را در آن ســال ها گرفته بودند 
بماند. اما خب یک سری دال هم وارد ماجرا شدند و کا مسیر کار 
منحرف شــد و از بسیاری از معامات آنها حتی یک دار هم وارد 

کشور نشد.
امکان دارد این معامات صوری بوده باشند؟

هر امکانی هست. مورد مشخص این است که جنس رفته اما 
پولش نیامده؛ حاا اینکه زد و بند بوده، معامله صوری بوده، کسی 

سر اینها را کاه گذاشته و یا هر چیز دیگری بحث مجزایی دارد.
این وام هایی که می گویید برای چه دوره زمانی بوده؟

ببینید معامات این مجموعه بر اساس این نمونه هایی که ما 
دیدیم مشــکوک است. اســنادی که من دارم حکایت از یک فساد 
بــزرگ در ایــن شــرکت دارد ولــی جزئیــات آن را ترجیح می دهم 
توسط قوه قضائیه مشخص شود. ولی این کار باید صورت بگیرد و 
به نظر می رسد که حجم فساد رخ داده آنقدر باشد که نیاز به ورود 

سریع قوه قضائیه به پرونده این شرکت ازم باشد.

پاســخ فرمانده پایــان کار نبود؛ حاا باز هم جعفر شــیرعلی نیا 
ابهامات جدیدی درباره عملیات کربای 4 مطرح کرده اســت. 
او همان کســی اســت کــه یادداشــت پژوهشــی اش دربــاره این 
عملیات واکنش محســن رضایــی را در پی داشــت و منتهی به 
آن توئیت های حاشیه ســاز شــد. بعد از توضیحات روز یکشنبه 
رضایی در برنامه حاا خورشــید، جعفر شیرعلی نیا وعده داده 
بود که موارد بیشــتری دربــاره ابهامات عملیــات کربای چهار 
مطرح خواهد کرد و امروز آن مطلب را در کانالش منتشــر کرد؛ 
مطلبــی که صحت آمار شــهدای این عملیات از زبان محســن 

رضایی را هدف قرار داده است.
کــه کل  تأکیــد داشــت  تلویزیونــی  برنامــه  رضایــی در آن 
شهدای عملیات کربای 4 زیر هزار نفر بوده اند. شیرعلی نیا اما 
عددهایی را پیش کشیده که در آمار مورد نظر رضایی تردیدهای 
جدی ایجاد می کند؛ آماری 41 هزار نفری از شهدای سال 65 به 
نقل از بنیاد شهید. او نوشته این سال در واقع خونین ترین سال 
جنگ ایران و عراق برای کشــورمان بوده که به تنهایی 41 هزار و 

5۰ شهید برای ما برجا گذاشته است. 
این یعنی 9 هزار شــهید بیشــتر از مجموع آمار دو سال قبل 
از آن. طبــق آمــار ارائه شــده توســط شــیرعلی نیا که مســتند به 
آمارهای بنیاد شهید هستند، ایران در سال 63 مجموعاً 15 هزار 
و 66 شــهید و در ســال 64 هم 16 هزار و ۷99 شــهید داشته. او از 
محسن رضایی پرسیده که این 41 هزار شهید در سال 65 در کجا 
و طی کدام عملیات به شهادت رسیده اند؟ این پاسخ آنجا مهم 
می شــود که در ســال 65  دو عملیات بزرگ توســط ایران برگزار 
شــده بــود کــه شــامل کربــای 4 و 5 می شــدند؛ دو عملیاتی که 

آمارهای ارائه شده توسط افرادی چون محسن رضایی حکایت 
از وجود کمتر از 1۰ هزار شهید در طول آنها دارد.

ابهام بزرگ تر توســط شــیرعلی نیا آنجا مطرح می شــود که 
او پــای سرنوشــت نامعلوم چند هزار شــهید این ســال را پیش 
می کشــد؛ به گفته شیرعلی نیا، با جمع تمام آمارهای موجود و 
افــزودن آمارهای مختلف همچون آمار مفقودین این ســال باز 
هم در بهترین حالت سرنوشت 1۰ تا 15 هزار نفر از شهدای سال 

65 همچنان نامشخص است.
اما بخش دیگر ایراداتی که او به توضیحات محســن رضایی 
وارد می کند، مربوط به جایی است که قطعنامه 598 به عنوان 
دســتاورد عملیات کربای 5 توصیف شده اســت. او با اشاره به 
اعتراض ایران به قطعنامه 598 بر این مبنا که قطعنامه مذکور 
بدون مشورت ایران نوشته شده و همین طور استناد به سخنان 
مقامــات وقت که این قطعنامه را پیروزی دیپلماتیک دانســته 
بودند، پرســیده است: »حال چگونه تصویب قطعنامه ای را که 
در زمان صدور این گونه به آن نگاه می کردیم به عنوان دستاورد 
بزرگ کربای 5 معرفی می کنیم؟ قطعنامه ای که تیر 6۷ و یک 
ســال پس از تصویب آن )در تیر 66( در شــرایط سخت و از روی 
ناچاری از ســوی ایران پذیرفته شد و رهبر انقاب پذیرش آن را 
سرکشــیدن جام زهر نامیــد.« وی افزوده اســت: »اگر قطعنامه 
598 قطعنامــه ای بود که خواســته های ما را تأمین می کرد چرا 
یک ســال پس از تصویب آن، همچنان از پذیرشــش خودداری 
کردیم و جنگ را به جبهه غرب و شمال غرب منتقل کردیم؟ بر 
اساس آمار بنیاد شهید در سال های 1366، ۲1 هزار و 91 شهید و 

136۷، ۲1 هزار و ۲3۰ شهید داده ایم.«

نایــب رئیس جبهه مردمی نیروهــای انقاب با بیان اینکه 
جلسات شورای وحدت اصولگرایان به شکل مرتب برگزار 

می شود، گفت: تصمیمات این شورا جنبه راهبردی دارد.
مهدی چمران در بخشــی از گفت و گوی خود با تســنیم 
گفــت: اعضــای جبهــه مردمــی نیروهــای انقــاب احترام 
خاصی برای علما و بزرگان قائل هســتند و ما همچنان به 
فلســفه شــیخوخیت احترام می گذاریم و به شــکل مرتب 
گــزارش کار نیــز خدمــت بــزرگان از جملــه آیات یــزدی و 
موحدی کرمانی داده می شــود و از آنها نیز مشــورت و ایده 
می گیریم ولی علما و بزرگانی چون آیت اه یزدی هیچ گاه 
به شــکل مســتقیم در امــور دخالتــی نداشــته اند و تنها در 
شــرایطی بــه کارهــا ورود می کنند که اشــتباه یــا خطایی در 
حال انجام باشد. به طور کلی حضور علما و بزرگان موجب 

تحکیم وحدت گروه های ذیل جریان انقاب می شود.
وی در مورد انتقاد جمعیت پیشرفت و عدالت نزدیک 
بــه قالیبــاف بــه جمنا مبنــی بر حضــور برخــی چهره های 
تکــراری در جمنــا افزود: بعضــی وقت ها چاره ای نیســت 

ولــی راهــی که ما بــه دنبال آن هســتیم این اســت که همه 
نباشــند  باســابقه  اشــخاص  از  تصمیم ســاز  چهره هــای 
و نیروهــای جــوان و نخبــه نیــز بتواننــد قــدم بــه عرصــه 

نقش آفرینی بگذارند. 
چمران همچنین گفت که رابطه ما با رئیسی و قالیباف 
برقرار است و حتی در جلساتی که فراتر از جبهه مردمی به 
شــکل مرتب برگزار می شود، درباره شــرایط کنونی کشور و 
همچنین وحدت جریان انقاب بحث و تبادل نظر صورت 

می گیرد. 
وی در پاسخ به اینکه برخی  می گویند قرار است شورای 
وحــدت در جریــان اصولگرایــی، جایگزین جبهــه مردمی 
شود، گفت: خیر.  جلسات مشترکی که تحت عنوان شورای 
وحدت در حال انجام است دارای هیچ تشکیات و چارت 
ســازمانی نیســت. البته تصمیماتی که در این شــورا گرفته 
می شــود، جنبــه راهبــردی دارد و احــزاب مختلــف جریان 
انقاب می توانند با روش های مورد نظر تشکل متبوعشان 

این راهبردها را پیاده کنند.

نماینده کرمان از یک فساد ده میلیون داری خبر داد
پسته هایی که گم شد!

ابهاماتی تازه درباره آمارهای عملیات کربای 4 و 5

واکنش تازه به پاسخ فرمانده

نایب رئیس جمنا: به فلسفه شیخوخیت احترام می گذاریم

صداو سیما دیگر حفظ ظاهر هم نمی کند
اگر تا پیش از این صدا و سیما در برنامه های گفت وگومحور 
یــا میزگردهای خــود که مربوط بــه دولت بود، بــرای حفظ 
ظاهــر هم که شــده تــاش می کرد یــک کارشــناس موافق 
دولت را در کنار منتقدان و مخالفان بنشاند، اما حاا دیگر 

نیازی به این حفظ ظاهر هم نمی بیند.
برنامه گفت وگوی ویژه خبری سه شــنبه شــب شــبکه دوم مصداق این ادعا 
اســت که این شــبکه خبری بی محابــا و بی توجه بــه قانون و عــرف و مهم تر 
از همه اخاق حرفه ای رســانه ای، میزبان 3 کارشــناس مخالــف دولت بود. 
مهدی محمــدی از چهره های نزدیک به دولت دهــم و از مخالفان دولت در 
حوزه سیاســت خارجی به همراه حســین حاجیلو کارشــناس مســائل مالی 
که او نیــز منتقد دولت اســت میهمانان حضوری این برنامــه بودند و مجید 
شــاکری که به عنــوان کارشــناس مالی معرفی شــد نیــز میهمــان تلفنی این 
برنامه بود تا سه نفری به همراه مجری کامًا حرفه ای! گفت وگوی ویژه خبری 

حسابی از خجالت دولت درآیند. 
گذشته از اینکه کارشناسان یادشده تا توانستند علیه سیاست خارجی دولت 
با موضوع گفت وگو با اروپا گفتند و در انتها هم معلوم نشد راهکار جایگزین 
آنها چه بود و اگر هنری داشتند )مهدی محمدی از نزدیکان تیم مذاکره کننده 
هســته ای در دولت دهم بود( چرا در همان دوره جلوس دوستان شان عملی 
نکردند که در نهایت چند قطعنامه شــورای امنیــت را برای ملت به ارمغان 

آوردند. 
رفتار صدا و ســیما محل تأمل اســت؛ به هــر حال بر منتقــد و مخالف دولت 
حرجی نیســت که ماهیت او معلوم است اما اینکه رســانه ای با ادعای ملی 
بودن این گونه تریبون خود را یک طرفــه در اختیار یک جریان قرار می دهد، 
محل تعجب اســت. اگر چه کار این رســانه دیگر از تعجب گذشته و گویی نه 
مخاطب برایش مهم اســت و نه اخاق حرفه ای. منافــع باندی و جریانی بر 

همه اینها گویا اولویت دارد. 
اینکه صداو ســیما بــه تعبیر رئیس جمهــوری بیان عملکرد دولــت را مکروه 
نداند پیشــکش اما شایســته اســت حداقل فکری به حال قضاوت مخاطبان 

خود بکند. 

 واکنش مطهری به پیشنهاد باهنر 
درباره رفع حصر:

یک گام رو به جلو است
محمدرضــا باهنــر درباره مســأله رفع حصــر گفته بود 
ســال گذشــته موضــوع حصــر تــا مــرز برداشــتن کامل 
محدودیت هــا پیش رفت اما برخی پوســت خربزه زیر 
پای آقــای کروبی انداختند و او بیانیــه ای صادر کرد که 

این بیانیه منجر شد رفع حصر صورت نگیرد. 
علــی مطهــری، نماینــده  تهــران و نایــب رئیس مجلــس در ایــن رابطه به 
خبرآنایــن گفته اســت: من اطــاع ندارم که ســال 96 قرار بــود رفع حصر 
صورت بگیرد یا خیر اما اگر چنین تصمیمی هم وجود داشته است، بیانیه 
آقــای کروبی نمی تواند نافی آن تصمیم باشــد چراکه بااخره آقای کروبی 
در آن بیانیــه نظــرات و مواضع خود را درباره نظام و مســائل کشــور مطرح 
کرده بود و طبیعی اســت که ایشــان اگر بیرون هم بیایــد، همان حرف ها را 
تکــرار خواهد کرد و این دوســتان نباید انتظار داشــته باشــند بــه خاطر رفع 

حصر نظرات و تفکرات آقایان کروبی و موسوی تغییر کند.
مطهری همچنین گفته است: ناگفته نماند استدال برخی از افراد برای 
رفع حصر مشروط به عذرخواهی و توبه مبتنی است درحالی که این حرف 
هــم بــه نظر من غلط اســت چراکه ممکن اســت آنها معتقد باشــند دچار 
اشــتباه نشــده اند و دلیلی برای کار خود داشــته باشــند کمااینکه آنها اعام 
کرده اند ما آماده محاکمه هم هســتیم. مطهری در پاســخ به این ســؤال که 

گفته می شــود رفع حصر در سال 
96 قــرار بــود بــدون عذرخواهــی 
از  تضمین هایــی  بــر  مبتنــی  و 
ســوی محصورین صورت بگیرد، 
از  مــن  اســت:  داده  توضیــح 
جزئیــات ایــن مســأله  کــه مطرح 
می شــود، اطاعــی نــدارم اما اگر 
چنیــن چیــزی باشــد یــک گام به 
جلــو محســوب می شــود و اقدام 
خوبی بوده اســت کــه باید انجام 
می شــده اســت اما قطعــاً صدور 
بیانیــه نمی تواند منافاتــی با این 
شــرط داشــته باشــد چراکه وقتی 
گفته می شود اقدامی علیه نظام 
انجام نشود، به معنی آن نیست 
کــه افــراد عقایــد خــود را هــم به 
زبــان نیاورنــد. طبیعی اســت که 
محصوریــن هم  نظراتــی درباره 
و  دارنــد  نظــام  و  کشــور  مســائل 
انقــاب  رهبــر  کــه  طــور  همــان 
کســی  اگــر  کرده انــد  تأکیــد  هــم 

نظــر مخالفی با رهبری داشــته باشــد باید بتواند حرف خــود را مطرح کند. 
بنابرایــن اینکه ما رفع حصــر را منوط کنیم به اینکه این افراد عقاید خود را 

مطرح نکنند اقدام درست و منطقی نیست.
نایب رئیس مجلس در پاســخ به پرســش دیگــری درباره طرح موضوع 
فتنــه 98 کــه این روزها در برخی تریبون ها و توســط برخی سیاســیون بر آن 
مانــور داده می شــود، گفتــه اســت: من دقیقــاً نمی دانم بر چه اساســی این 
صحبت ها مطرح می شــود شــاید بهتر باشد از خود این افراد سؤال شود که 
قــرار اســت دوباره چه فتنــه ای را برپا کننــد؟! باید دید منظورشــان از طرح 
چنین مباحثی چیســت. ازم اســت همه مردم و سیاسیون متوجه باشند تا 

آلت دست این افراد نشوند.

خبــــر

بـــــرش
رئیس جمهوری در حکمی حجت ااســام والمســلمین دکتر»سید ســعیدرضا عاملی« را 
بــرای مدت چهار ســال به عنوان »دبیر شــورای عالی انقاب فرهنگی« منصــوب کرد.در متن 
این حکم آمده اســت: با توجه به مصوبه جلسه مورخ 9۷/1۰/11 شورایعالی انقاب فرهنگی و 
تاییــد مقام معظم رهبــری )مدظله العالی(، به موجب این حکم جناب عالی کــه فردی متعهد و از فرهیختگان 
حوزه و دانشگاه، با سوابق ارزشمند علمی و مدیریتی هستید را برای مدت چهار سال به عنوان »دبیر شورای عالی 
انقاب فرهنگی« منصوب می نمایم.توفیق شما را در انجام وظایف محوله از خداوند متعال مسألت می نمایم.«

متن حکم رئیس جمهوری

سنا
ای

درنـــگ

احسان بداغی
خبرنگار پارلمانی

فیلترینگ اینستاگرام با کدام قانون
حــال کــه قانونی در ایــن باره وجــود ندارد، ســؤال پایانی 
می توانــد این باشــد کــه آیا این فــراز از اصل نهــم قانون 
اساســی هیچ گاه مطالعه شده اســت که می گوید: »هیچ 
مقامی حق ندارد به  نام حفظ استقال و تمامیت ارضی 
کشــور، آزادی های مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات سلب کند« 
از این منظر، حتی ممنوعیت استفاده از ماهواره که با یک قانون عادی رقم 
خورده اســت، نقض این اصل قانون اساســی است چه رسد به فیلترینگ و 

ممنوعیت هایی که بدون وضع قانون عادی، دنبال می شود. 
البته یادمان نرود که اگر این خبر به نقل از »ایســنا« صحت داشته باشد که 
حــدود 9۰ درصد مردم از ماهواره اســتفاده می کنند، می توان به این نتیجه 
رســید کــه وضــع یک قانــون عادی ناشــی از اشــتباه، عاوه بر نقــض قانون 
اساسی، مقدمات قانون شکنی و قانون گریزی را فراهم می سازد که ساخته 
اســت؛ گــو اینکه دســتور فیلترینگ بدون وضــع قانون نیز، بــاب دور زدن با 
فیلترشــکن را باز می ســازد که البته ساخته است و بیچاره قانون و حاکمیت 

قانون که با این وضع، کار آن نیز ساخته است.

 ادامـــــه از
صفحه اول



وزارت خارجه: در 9 ماهه سال جاری 1879 
گردشگر امریکایی به ایران سفرکرده اند

 ســخنگوی وزارت امور خارجه ادعای سفر ساانه 400 هزار 
گردشــگر امریکایی به ایران را نادرست دانست و گفت: در 
9 ماهه ســال جاری یک هزار و 879 گردشــگر امریکایی به 
ایران ســفر کرده اند.بهرام قاسمی در گفت و گو با ایرنا، افزود: در 9 ماهه امسال 
در مجموع یک هزار و 879 گردشگر امریکایی به ایران سفر کرده اند که شامل 
گردشــگر فرهنگی، تاریخی، طبیعی، زیارتی و همچنین حضور در همایش ها 
و نشســت های علمی بوده است.به گفته ســخنگوی دستگاه دیپلماسی از این 
تعــداد 536 نفر شــامل انــواع گردشــگری و 511 نفر بــرای زیــارت، و بقیه هم 
برای حضور در همایش ها و نشست های علمی به ایران سفر کرده اند.قاسمی 
خاطرنشان کرد: سال 96 هم در مجموع دوهزار و 325 امریکایی به ایران سفر 
کرده اند که این آمارها با آمار ارائه شده از سوی یکی از مسئولین سازمان میراث 
فرهنگی فاصله زیادی دارد.سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: آمار گردشگران 
امریکایی در ســال 1395 هم شــش هزار و 372 نفر بوده است.»ولی تیموری« 
معاون گردشــگری ســازمان میراث فرهنگــی صبح دیــروز در یک گفت و گوی 
تلویزیونی درباره آمار منتشــر شده درباره افزایش گردشگران خارجی در ایران 

گفت:ساانه باای 400هزار نفر گردشگر امریکایی به ایران می آیند.

نماینده اصفهان: در راهروهای مجلس کارچاق کنی می کنند
نماینــده مردم اصفهان در مجلس شــورای اســامی با انتقاد از فضــای حاکم بر 
مجلــس، بــا بیان ایــن ادعا که فــردی به مــن گفــت »می خواهید فان فــرد را به 
عنــوان رئیــس فواد قرار دهیم تا ســودی کســب کنیم؟« تصریح کرد: متأســفانه 
در راهروهــای مجلــس کارچاق کنی می کنند. به  گزارش  ایســنا، حســن کامران در 
نطق میان دســتور مجلس با اشــاره به مشکل آب در استان اصفهان و بروز برخی 
اعتراضات کشاورزان در ماه های گذشته گفت: اصفهان آتش زیر خاکستر است. در 
آینده هر خطری باشد، بر گردن آقای اریجانی و دولت است. شکم گرسنه ایمان 
ندارد. باید به قانون توجه شود و موضوع حقابه هم اجرایی شود. کامران با اشاره 
بــه موضوع تحقیق و تفحص از مجلس هم افــزود: ما تفحص را مطرح کرده ایم 
حال در کمیســیون بودجه اســت. نه رد می شــود و نه تأیید. این طرح دارای 9 بند 

است. تفحص از مجلس شورای اسامی که لولو نیست، باید به آن توجه شود. 

استیضاح وزیر علوم از حدنصاب افتاد
معــاون حقوقی و امور مجلس وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: 75 نماینده 
امضای خود از طرح استیضاح وزیر علوم پس گرفتند و این استیضاح از حدنصاب 
افتاد. به گزارش خانه ملت، حســین سیمایی صراف با اشاره به جلسه کمیسیون 
آمــوزش و تحقیقــات مجلس با وزیــر علوم و توضیحــات منصور غامــی در این 
جلسه، افزود: نمایندگان متقاضی استیضاح قانع شدند و 75 امضا مسترد شد و 

فقط هفت نفر از امضاکنندگان باقی ماندند لذا طرح استیضاح بایگانی شد.

برخاف هفته گذشــته که خبرنــگاران از 
پوشــش خبری حاشــیه دولت خودداری 
بــا حضــور تعــداد  کردنــد، روز گذشــته 
جمــع  در  دولــت  اعضــای  از  بیشــتری 
بــرای  خبــری  پــر  روز  بــه  خبرنــگاران، 
رســانه ها تبدیل شــد. رئیس دفتر رئیس 
گذشــته  هفته هــای  ماننــد  جمهــوری 
پاسخگوی ســؤاات متنوع درباره دولت 
بود، رئیس ســازمان برنامه و بودجه هم 
دربــاره اختاف اخیر با وزارت بهداشــت 
که منجر به استعفای وزیر این وزارتخانه 
شــده اســت، توضیــح داد و در نهایــت 
وزیــر ارتباطــات کــه در قبــال فیلترینــگ 
اینســتاگرام موضعــی جــدی اتخــاذ کرد 
تا نشــان دهد مســأله فیلترینــگ، جدی 
و نگران کننده اســت. امــا پیش از حضور 
اســتاندار   4 خبرنــگاران،  میــان  در  وزرا 
جدید پای پله های دولت حاضر شــدند 
و ضمــن خــوش و بــش بــا خبرنــگاران، 
عکــس یــادگاری گرفتنــد. در ایــن میــان 
رســانه ها فرصت را غنیمت شــمرده و از 
رزم حســینی، اســتاندار جدید خراســان 
رضوی درباره نحوه تعاملش با آیت اه 
علم الهــدی پرســیدند، امــا او تنهــا بــه 

تجــارب موفــق خــود در اجــرای اقتصاد 
مقاومتــی در اســتان کرمــان اشــاره کــرد 
و گفــت کــه می خواهــد ایــن تجــارب و 
دســتاوردها را در خراســان رضــوی هــم 

دنبال کند.
 
ë  دلیل حضور نیافتن رئیس جمهوری در

جلسات مجمع 
محمــود واعظــی، رئیــس دفتــر رئیــس 
جمهوری نیز در پاســخ به ســؤالی درباره 
انتخــاب آیــت اه آملــی اریجانــی بــه 
تشــخیص مصلحــت  ریاســت مجمــع 
نظــام و تأثیــر آن بــر همــکاری بــا دولت 
اظهار کرد: با شــناختی که آیت اه آملی 
اریجانی از مســائل کشــور دارد و حضور 
وی در جلسات سران قوا، ایشان می تواند 
بــه دولــت کمک کنــد. رابطــه دولــت با 
مجمع در گذشته رابطه خوب و همکاری 
نزدیکی بوده است و در این برهه هم این 

رابطه نزدیک ادامه می یابد.
وی در پاســخ به حضور رئیس جمهوری 
در جلســات این نهاد نیز، به برنامه های 
کاری فشــرده رئیس جمهوری اشاره کرد 
و بــا بیــان اینکه رئیــس جمهــوری برای 

برنامه هــای خــود بایــد اهــم و فی ااهم 
بکننــد، تصریــح کــرد: باوجــود ایــن، بــه 
مجمــع،  جلســات  و  بحث هــا  تناســب 
نمایندگان دولت اعــم از وزرا و معاونان 
رئیــس جمهوری حضــور دارند و موضع 
دولت را نمایندگــی می کنند، غیر از این، 
رابطــه دولــت و مجمــع بســیار خــوب و 

نزدیک است.
واعظــی دربــاره موضــع دولــت در قبال 
رد شــدن CFT توســط شــورای نگهبــان 
هــم گفــت:  لوایــح چهارگانه اســتاندارد 
همکاری ما با بانک های دنیاست. حتماً 

مجلــس دنبال این اســت کــه این ایحه 
مســیر دیگری طی کند تا تصویب شــود. 
وی دربــاره مذاکره دولت ایران با طالبان 
گفــت: هدف ما برقــراری صلح و امنیت 
اســت و ما هم تنها کشوری نیستیم که با 
طالبان مذاکره کردیم. امریکا هم با آنها 
مذاکــره دارد، ضمــن اینکه هــدف ایران 
از ایــن مذاکرات دخالــت در امور داخلی 
افغانستان نیست، بلکه ما صلح و ثبات 

این کشور و منطقه را دنبال می کنیم.
رئیــس دفتر رئیس جمهــوری همچنین 
دربــاره تأخیــر اروپا در ایجــاد کانال مالی 

بــا ایران بیــان کــرد: دولت به جــد پیگیر 
این موضوع اســت. همــان طور که خانم 
موگرینــی هم اعام کرده اســت آنها هم 
به جد دنبال هســتند، ولی فشــار آمریکا 
بر اروپا بســیار زیاد اســت. البتــه روابط ما 
با اروپــا ابعاد مختلفی دارد کــه به کانال 
مالی ختم نمی شــود. در این شــرایط که 
مــا درگیــری جدی بــا امریــکا داریــم، به 
پشــتیبانی  سیاســی اروپا نیاز داریم. آنها 
ایجــاد کانــال مالی را قــول داده اند و باید 
آن را عملی کنند. واعظی ادامه داد: البته 
آنچه ما با سایر کشورها داریم عما شبیه 
کانال مالی است. امیدواریم همانطور که 
روابط ما با کشــورهایی مثــل هند، چین، 
ترکیه و روســیه گسترش یافته است، این 
مســائل ما هم با اروپا حل شــود. البته ما 
موضع قاطعــی درباره کانال مالی اتخاذ 
کرده ایــم. از ســویی هــم معتقدیــم باید 
پختــه و حســاب شــده در ایــن زمینه گام 

برداریم.

ë رشد بودجه 21 درصدی وزارت دفاع
وزیــر دفــاع و پشــتیانی نیروهای مســلح 
هم روز گذشــته گزارشــی از دستاوردهای 

دفاعــی ایــن وزارتخانــه در زمینــه انــواع 
موشک ها به هیات دولت ارائه کرد. امیر 
حاتمی در میان خبرنگاران، ضمن اشاره 
به این گزارش، حاشیه ها مبنی بر کاسته 
شدن از سهم وزارت دفاع در بودجه سال 
آینده را رد کــرد و درعین حال از افزایش 

21 درصدی آن خبرداد.
وی در ایــن بــاره بــا بیــان اینکــه  بودجــه 
دفاعی برای سال آینده در دوسطح پیش 
بینی شــده اســت، اظهارکرد: یک سطح 
آن در ســقف 407 هزار میلیارد تومان در 
بودجه عمومی کشور است و سطح دیگر 
آن در صورتی تأمین می شــود که بخش 
بیشــتری از منابع دولت تامین شــود. اگر 
هر دو بودجه تامین شود، بودجه دفاعی 
از رشــد خوبی برخوردار است و حدود 21 
درصد نســبت به سال 97 رشد برخوردار 

می شود.
پارلمانــی  معــاون  امیــری  حســینعلی 
رئیس جمهوری هم در جمع خبرنگاران 
گفت کــه دولــت ایحــه تفکیــک وزارت 
تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی را با وجود 
از  اجتماعــی  کمیســیون  در  تصویــب 

مجلس  مسترد کرده است.

رئیس جمهوری با اشــاره به فرا رسیدن 
40 سالگی انقاب اسامی، با بیان اینکه 
کســی با شــعار دادن انقابی نمی شود 
و همه شــعار دادن بلند هستند، معیار 
انقابــی بــودن را خدمــت بــه مــردم و 
تــاش بــرای آبادانــی کشــور دانســت و 
گفت: بایــد در عمل انقابی بــود امروز 
هر کس بــرای آبادانی ایران کمک کرد، 
انقابی اســت. هر کــس آب را به مردم 
ســاکن فات مرکزی برســاند و هر کس 
معتــدل رفتــار کــرد و هر کس بــه تولید 
و صــادرات کشــور کمــک کــرد، هر کس 
توانســت بازار را آرام نگــه دارد و جلوی 
التهاب را بگیرد، انقابی است، انقابی 
بودن به این معناست و انقابی دیگری 

نداریم.
به گزارش پایگاه  اطاع رســانی ریاست 
حســن  حجت ااســام  جمهــوری، 
روحانی در جلســه هیأت دولت با طرح 
این پرســش که معلوم نیست برخی ها 
دماسنج های انقاب و تقوا را از کجا پیدا 
کرده اند، اظهار کــرد: همین طوری نگاه 
می کننــد می گوینــد دماســنج ما نشــان 
می دهــد این انقابی نیســت یــا میزان 
انقابــی بودنــش کــم یــا بااتــر اســت، 
درحالــی که فحاشــی، ســخن درشــت، 
دروغ و تهمــت اصــًا نســبتی با انقاب 
نــدارد، بلکــه ما بــرای راســتی، وفای به 
عهــد، خدمــت بــه همدیگر، بــرادری و 
اخوت آمدیم. واا اگر بنا باشــد در کشور 
خــدای ناکــرده، دروغ و تهمــت شــایع 
باشــد هر که را می خواهیم مسئول یک 
جا بگذاریم یک عده شروع می کنند در 
فضــای مجازی دروغ و راســت علیه آن 

فرد به دروغ  پراکنی.
روحانی با طرح این پرســش که این چه 
اخــاق، ادب و چــه منافع ملی اســت؟ 
ادامــه داد: در مطالــب دروغ و تهمــت 
آلودی که می نویسند و پخش می کنند، 
نویســنده مرتکب گناه بزرگ می شــود، 
مرتکــب  خواننــده  می زننــد،  تهمــت 
گنــاه بــزرگ می شــود، آنهــا را بیخودی 
می خواند. سومی مرتکب گناه می شود 
آن را پخــش می کند، چهارمــی فوروارد 
می کنــد و همه گناه می کننــد. برای یک 
نفر که می خواهد مســئول شــود، چقدر 

گناه می شود؟ 
رئیــس جمهــوری بــا تأکید بــر اینکه در 
آســتانه بهمن مــاه همه بایــد خودمان 
را بــرای یک جشــن بــزرگ 40 ســالگی 
انقــاب آماده کنیــم، گفــت: مظهر آن 
جشــن راســتگویی اســت، آن نیست که 

چراغانــی کنیــم و پرچم نشــان دهیم، 
مظهــر آن جشــن، کمــک بــه همدیگر 
اســت، مظهر آن جشــن وفای به عهد، 

ایستادگی، وحدت و اتحاد است.
روحانــی بــا تأکیــد و توصیــه به کاســتن 
از فاصله هــای جناحــی در این شــرایط 
سخت کشــور، گفت: شاید نتوان رقابت 
را هیــچ  وقــت حــذف کــرد امــا می توان 
آن را کم کنیم. شــرایط کنونی، شرایطی 
نیست که این همه بر سر مسائل جزئی 
جنــگ و دعــوا شــود. امــام جمعه هــا، 
قــوه  مختلــف،  جناح هــای  حوزه هــا، 
قضائیــه، قــوه مقننــه، صــدا و ســیما و 
رسانه ها و نیروهای مسلح باید به کمک 

دولت بیایند.
اســتانداران  بــه  خــود  توصیــه  در  وی 
و  اعتــدال  رعایــت  بــرای  منتخــب 
میانــه روی تصریح کــرد: اشــکال ندارد 
که یکی چپ، یکی راســت و یکی وســط 
باشــد. ولی  باید میمنه، میســره و میانه 
میــدان جنــگ باشــد، در میــدان جنگ 
وقتــی بــا دشــمن می جنگیــم، جنــاح 
راســت، چپ و وســط داریم ولی هر سه 
با هم علیه دشــمن می جنگند نه اینکه 

میمنه با میسره بجنگد. 
رئیس جمهوری، جناح راست را میمنه 
نظام، جناح چپ را میسره و جناح وسط 
را جناح میانه و قلب لشکر توصیف کرد 
و افــزود: همــه باید با هم جلــو برویم و 
دشــمن را زمیــن بزنیــم. با چشــم غره 
رفتــن به یکدیگــر به جایی نمی رســیم 
باید به دشــمن چشم غره بیاییم. همه 
جزو یک ملت هستیم، همه مسلمان و 

انقابی هستیم.
 
ë اشتغال 24 میلیون نفر در کشور

روحانــی در بخــش دیگــری از ســخنان 
خــود، فعالیت هــای اقتصــادی کشــور 
را بــا وجود فشــارهای دشــمنان، مثبت 
و امیدوارکننــده دانســت و تأکیــد کــرد: 
بــه هیچ عنــوان امریکایی ها بــه اهداف 
خود بــرای جلوگیری از صــادرات نفت 
و مشــتقات آن دســت نخواهند یافت و 
ایــران اســامی در این مســیر، اقدامات 

خود را با قوت ادامه می دهد.
رئیــس جمهــوری با اشــاره بــه اینکه در 
9 ماهــه گذشــته تــراز تجــاری ناشــی از 
صــادرات غیرنفتی با رقم حــدود 750 
بــوده  تــراز مثبــت  میلیــون دار دارای 
اســت، افــزود: بــر اســاس گــزارش وزیر 
نفــت، فروش نفــت به همــان صورتی 
کــه مــد نظــر بــود، ادامــه دارد و برخــی 

مشکات جزئی که وجود دارد قابل حل 
بوده و بزودی برطرف خواهد شد.

روحانی با اشاره به گزارش ارائه شده در 
زمینه اشتغال تصریح کرد: این آمار در 
پاییز امسال نسبت به مدت مشابه سال 
قبــل 623 هــزار نفر اشــتغال خالص را 
نشــان می دهد و این با توجه به شــرایط 
کشــورمان امیدوارکننــده اســت و بــرای 
اولین بار آمار اشتغال خالص تقریباً به 
مرز 24 میلیون نفر رســیده اســت و این 
درحالی اســت که در آغاز دولت، تعداد 
شــاغان 20 میلیون و 600 هزار نفر بود 
و طــی ســال های گذشــته در مجمــوع 
3 میلیــون و 309 هــزار نفــر بــه میــزان 

اشتغال خالص افزوده شده است.
گــزارش  بــه  اشــاره  بــا  همچنیــن  وی 
دستاوردهای وزارت دفاع در حوزه های 
دفاعــی، تأکیــد کــرد: ایــن آمــار نشــان 
می دهد علیرغم اینکــه بعضی ها ادعا 
می کنند دولت چشم به آسمان و زمین 
و غرب و شــرق دوخته اســت، چشم  ما 
ابتدا به رحمت خداوند بزرگ است که 
رزق و قــدرت از اوســت و دوم به بازوان 
پرتوان ملت عزیز ایران و نه کســی دیگر 

است.

رئیس جمهوری همچنیــن با قدردانی 
از تاش سازمان برنامه و بودجه و همه 
وزرا و معاونــان در رونــد تدوین بودجه، 
از نمایندگان مجلس شــورای اســامی 
خواســت در بررســی بودجه به دو اصل 

52 و  126 قانون اساسی توجه کنند.
وی بــا اشــاره به اینکــه طبق اصــل 126 
برنامــه  مســئولیت  اساســی،  قانــون 
و  اداری  مســائل  کشــور،  بودجــه  و 
استخدامی، مســتقیماً در اختیار رئیس 
جمهــوری اســت، افــزود: البتــه بودجه 
ســاانه هم طبــق اصــل 52 به مجلس 
ایحــه  نماینــدگان  و  می شــود  ارســال 
بودجه را مورد رســیدگی و بررســی قرار 
اصــل  امــا  می کننــد،  تصویــب  و  داده 
برنامه ریــزی و بودجه ریــزی کار دولــت 
همــان  اســت،  اجرایــی  دســتگاه  کار  و 
طــور که پیوســته با مجلس همــکاری و 
هماهنگی کردیم امسال نیز با همکاری 
و هماهنگــی، ایــن بودجــه بــه تصویب 

می رسد و در اختیار ما قرار می گیرد.
رئیــس جمهــوری در بخش دیگــری از 
ســخنان خــود، انتخــاب حمیــرا ریگی، 
بانوی بلوچ اهل ســنت به عنوان ســفیر 
جمهوری اسامی ایران را عامت بسیار 

خوبــی برای همبســتگی ملی دانســت 
و گفت: شــاید بــرای اولین بــار در تاریخ 
ایــران اســت کــه یــک خانمــی از اهــل 
سنت مسئولیت یکی از سفارتخانه های 
کشورمان را به عهده می گیرد و این بدان 
معناســت که در کشــور مــا کــرد، بلوچ، 
ترکمن، عــرب و آذری ها، همــه در کنار 
هم هستیم. روحانی تصریح کرد: زبان، 
لهجــه، مذهب و ســلیقه های مختلف، 
مانعی برای اینکه همــه ما یکپارچه در 
کنــار اهــداف بلندمان باشــیم، نخواهد 

بود و با هم این راه را طی خواهیم کرد.
روحانــی همچنین با اشــاره بــه انتخاب 
استانداران خراسان رضوی، قم، فارس 
و یــزد، تأمیــن آب را یکــی از مشــکات 
این استان ها و کشــور دانست و گفت: تا 
زمانی کــه دریای عمــان، خلیج فارس 
و دریای خزر اســت، هیچ وقت مشــکل 
آب پیــدا نمی کنیــم. بایــد کار و تــاش 
کنیم این آب را شــیرین کرده و  سراســر 
ایــران را از آن بهره مند ســازیم و لذا اگر 
برنامه ریزی درســتی انجــام گیرد، هیچ  

موقع مشکل آب نخواهیم داشت.
رئیــس جمهــوری بــا تأکیــد بــر اینکــه 
بایــد حتــی لحظــه ای در برنامه ریزی و 

تــاش کوتاهی نکنیــم، اظهار داشــت: 
صندلی های دولت برای خدمت است 
و بایــد بنشــینیم و برنامه ریــزی و فکــر 
کنیم. دیگران برای مواجهه با مشکات 
چه کار کردند؟ کشورهای جنوب خلیج 
فــارس، آب را از کجا آوردند؟ غیر از این 
اســت که همین آب دریا را شیرین کرده 
و در اختیــار مردم گذاشــتند. ما نیز باید 
این کارهــا را بکنیم. البته ممکن اســت 
راه های دیگری هم باشد، که نباید نفی 
کرد و استفاده از آنها نیز اشکال و مانعی 
نــدارد. امــروز خراســان رضــوی، یــزد و 
فــارس و کرمان و ســمنان و سیســتان و 
بلوچســتان، هرمزگان و بوشهر، مشکل 
آب دارند و اساساً در سراسر کشور نیاز به 
آب داریم که باید طراحی کنیم و کشــور 

را نجات بدهیم.
 
ë تأکید روحانی برخروج امریکا از منطقه

رئیــس جمهــوری در بخش دیگــری از 
ســخنان خود، با اشاره به سفر مخفیانه 
دونالــد ترامــپ بــه عــراق، تأکیــد کــرد: 
میــادی   2003 ســال  از  امریکایی هــا 
مدعی هســتند که عراق و افغانستان را 
نجــات داده اند اما اگر این ادعا درســت 
اســت، چرا شــما سفر رســمی علنی به 
عراق  انجام نمی دهید تا در خیابان های 
بغداد و بصره ببینید عراقی ها چگونه از 
شما استقبال می کنند؟!  اینکه مخفیانه 
و در شب تاریک وارد یک پایگاه کوچک 
نظامی می شوید و با چند نظامی عکس 
می گیریــد و صحبــت کوتاهــی کــرده و 
یکی دو ســاعت بعد نیــز از عراق خارج 
می شــوید، این به معنای شکست شما  

است.
وی خطــاب بــه ســران امریــکا، بــا بیان 
اینکه این ســفر بدان معناست که شما 
موفق نبوده ایــد و می دانید مردم عراق 
از شــما ناراضی هســتند و جــرأت آن را 
نداریــد کــه در میــان آنان ظاهر شــوید، 
ابــراز امیــدواری کــرد کــه ایــن درس ها، 
در ســال 2019 برای کاخ ســفید آموزنده 
باشــد و از مداخلــه در زندگــی ملت هــا 
بویژه ملت فلســطین و  موضوع قدس 
شــریف کــه مربــوط به جهــان اســام و 
همه مسلمان هاســت، دســت بردارد و 
با درس گرفتن از گذشــته، در چارچوب 

قانون و مقررات عمل کند.
روحانی تأکید کرد که دســت برداشــتن 
امریــکا از مداخلــه در امــور منطقــه بــه 
معنــای ایجــاد منطقــه امــن و باثبــات 

خواهد بود.

 احضار متهمان محیط زیست 

به دادگاه انقاب
 خبــر اول اینکه،وکیل مدافــع دو تن از متهمان پرونده 
موســوم به فعــاان محیط زیســت از احضار متهمان 
پرونده به شــعبه 15 دادگاه انقاب و اباغ کیفرخواست به آنها خبر داد. 
به گزارش ایرنا، محمدحسین آقاسی درباره محتوای حضور سام رجبی 
در دادگاه انقاب گفت: »موکلم روز گذشته حضور یافت و قاضی پرونده 
ضمــن اباغ کیفر خواســت از متهم خواســت وکیل خــود را معرفی کند 
کــه ســام رجبی اعام کرده وکالت او را اینجانــب برعهده دارم اما قاضی 
نپذیرفتــه و گفتــه مــوکل، وکیل دیگــری را معرفی کند.« بــه گفته قاضی 
صلواتی، از طاهر غدیریان دیگر موکل او هم  خواسته است که وکیل خود 
را تغییر دهد. این وکیل دادگســتری در ادامه افزود: »این در حالی اســت 
که طبق قانون و بنا بر اذعان و گفته حجت ااسام والمسلمین محسنی 
اژه ای ســخنگوی قــوه قضائیه بنا برتبصــره ماه 48 قانون آیین دادرســی 
کیفری فقط در مرحله دادسرا قابل اجراست و متهمان امنیتی در مرحله 

دادگاه می توانند وکیل مورد نظر خود را انتخاب کنند.« 

کشته شدن ۲ ایرانی عضو طالبان در افغانستان
خبر دیگر اینکه،ارتش افغانســتان از کشــته شــدن 2 ایرانی عضو طالبان در 
نتیجــه حمله نیروهــای دولتی خبر داد. بــه گزارش عصرایران، ســپاه 209 
شــاهین ارتــش افغانســتان در شــمال این کشــور اعــام کرد کــه دو »عضو 
ایرانــی« گــروه طالبــان همــراه با 27 نفــر دیگر از افــراد این گــروه در وایت 
فاریاب در شمال افغانستان کشته شده اند. در خبرنامه سپاه شاهین آمده 
که این دو شهروند ایرانی به نام های مستعار ما احمد و ما ُجنُداه شهرت 
داشــتند. ارتش افغانســتان گفته اســت که این 27 نفر در درگیری مستقیم 
میان طالبان و یک کاروان نیروهای ارتش که در مسیر منطقه شیرین تگاب 
و خواجه ســبز پــوش وایت فاریاب در حرکــت بودند و همچنین در حمله 
هوایی کشته شدند. پیش از این سخنگوی وزارت امور خارجه  کشورمان در 
واکنش به اظهارات رئیس امنیت ملی افغانستان درباره روابط ایران با گروه 
طالبان گفته بود که ایران در مســائل داخلی افغانستان دخالتی نمی کند و 
انتشــار اظهارات »ضد و نقیضی« از سوی بخش های امنیتی افغانستان را 

ناشی از برخی مسائل داخلی این کشور دانسته بود. 

دادستان اهواز: مدیرعامل هفت تپه متواری نیست
شــنیدیم که،دادســتان عمومــی و انقاب مرکز اســتان خوزســتان درباره 
وضعیت مدیرعامل شرکت هفت تپه به اخبار منتشر شده واکنش نشان 
داد. به گزارش ایســنا، عباس حســینی پویا با تکذیب خبر منتشره درباره 
متواری شدن مدیرعامل شرکت هفت تپه  گفت: نامبرده متواری نیست 
و در جلســات کار گروه زیرمجموعه شــورای تأمین که به منظور بررسی و 
مشکات هفت تپه تشکیل می شود؛ در دادستانی مرکز استان خوزستان 
حضور مســتمر دارد. به گفته دادســتان اســتان خوزســتان: »مدیر عامل 
شــرکت هفت تپه درخصوص حل مشــکات کارگران و پرداخت حقوق 
معوقه آنها و همچنین تأمین منابع مالی برای تعمیر و تجهیز کارخانه 
تعامل خوبی دارد و قول مســاعد داده اســت طی چند روز آینده یک ماه 
معوقــه دیگر کارگــران را پرداخت نماید تا کارگران بــا دل گرمی و روحیه 
مضاعف فصل برداشــت نیشــکر را از مزارع شروع نمایند.« او همچنین 
گفت: »هفته آینده با تشکیل جلسه کارگروهی در دادستانی درخصوص 

مشکل نی بران و بازنشستگان بررسی های ازم صورت می گیرد.«

گفت وگوی نتانیاهو و وزیر خارجه امریکا درباره ایران
دســت آخر اینکه،وزیر امور خارجه امریکا در دیدار با نخســت وزیر رژیم 
صهیونیســتی بــه او اطمینان داد که واشــنگتن کماکان با ایــن رژیم برای 
مقابله با ایران همکاری خواهد کرد. به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری 
اســپوتنیک، مایک پمپئو و بنیامیــن نتانیاهو در دیدار روز سه شنبه شــان 
در برزیلیــا پایتخــت برزیــل در ارتباط با اوضاع ســوریه و مقابلــه با ایران 
در خاورمیانــه به یکدیگر قول ادامه همکاری دادنــد. وزارت امور خارجه 
امریــکا بــا انتشــار بیانیــه ای اعام کــرد، در این دیــدار کــه در پی تصمیم 
دونالــد ترامپ رئیس جمهــوری امریکا برای خــروج نیروهای امریکایی 
از ســوریه انجــام شــد، محور گفت وگوهــا تقویت همــکاری در زمینه های 
امنیتی و اطاعاتی و انجام عملیات  مشترک در سوریه و نقاط دیگر برای 

جلوگیری از آنچه تجاوزات ایران خواندند، بوده است.

 دیـــگه 
چه خبر

خبـــر
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انقابی بودن به شعار نیست به آبادانی کشور است

یرنا
ا

رئیس جمهوری در جلسه هیأت دولت:

انتخاب خانم بلوچ و از اهل تسنن به عنوان سفیر،عامت بسیار خوبی برای همبستگی ملی است

معــاون اول رئیــس جمهوری گفــت: راه 
بــرون رفت از شــرایط حســاس و پیچیده 
پیش روی کشــور انســجام و تفاهم بیش 
از پیــش میــان ملــت و دولــت اســت. به 
جهانگیــری  اســحاق  ایرنــا،  گــزارش 
سه شنبه شــب در نشســت بررسی 
و  سیســتان  مســائل  و  مشــکات 
بلوچســتان با حضور مسئوان و 
نخبگان محلــی اظهار داشــت: 
گفــت  دروغ  مــردم  بــه  نبایــد 

بلکــه بایــد شــرایط ســخت و دشــوار را با 
مردم درمیان گذاشــت تا از طریق اتحاد، 
انســجام و وحدت ملی بتوان از آن خارج 
شد. وی ادامه داد: وجود وحدت در اقوام 
کشــور موجب یأس و ناامیدی دشــمنان 
می شــود. معــاون اول رئیــس جمهوری 
بــا بیــان اینکه بــرای رفع مشــکات همه 
مســئوان چــه در دولت چــه در مجلس 
بایــد بــا جدیــت تــاش کنند، گفــت: دل 
مردم را خالی کردن و یک سره آیه یأس و 

ناامیدی خواندن هنر نیست. جهانگیری 
با اشــاره به شرایط پیش روی کشور گفت: 
هم اینک در بدترین شرایط درآمد نفتی 
قــرار داریــم و مجمــوع کل بودجــه ســال 
آینــده کشــور 1700 هــزار میلیــارد تومــان 

است.
گفــت:  جمهــوری  رئیــس  اول  معــاون   
ظرفیت هــای  بلوچســتان  و  سیســتان 
پنهــان و محرومیت هــای آشــکاری دارد 
کــه ایــن محرومیت مثــل خار در چشــم 

ماســت. مســائل زیربنایــی کــه منجــر به 
توســعه سیســتان و بلوچســتان شــود در 
اولویت است. جهانگیری تصریح کرد: با 
توجه به نیاز سیســتان و بلوچســتان برای 
پست های خالی سازمانی آمادگی داریم 
مجوز استخدام بدهیم اما شرایط خاص 

خودش را دارد. 
معــاون اول رئیــس جمهــوری بــا اشــاره 
به اهمیــت آب گفت: بــرای جلوگیری از 
آب هــای مــرزی اقدام هایــی مــورد توجه 

اســت تا از هدررفت آب در این اســتان به 
دریــا جلوگیری شــود. جهانگیــری افزود: 
 هشــت میلیارد دار اعتبار از رهبری برای 
آب و خاک گرفتیم که قسمتی از آن باید 

وارد این استان شود. 
وی بــا اشــاره به موضوع حقابــه رودخانه 
هیرمند گفت: موضوع حقابه جدی است 
بــه طوری کــه جمهوری اســامی ایران با 
کشور دوست و همسایه افغانستان در این 

زمینه به گفت و گو خواهد پرداخت. 

جهانگیری: آیه یأس خواندن و ناامیدی هنر نیست

رئیس دفتر رئیس جمهوری:
رابطه نزدیک دولت با مجمع تشخیص مصلحت ادامه می یابد

بـــــرش
بــا رأی اعتمــاد دیروز هیــأت دولت به  

3 اســتاندار جدید، لیســت استانداران 
جایگزین تکمیل شــد. در پی تصویب 
قانون منع به کارگیری بازنشســتگان 15 اســتاندار مجبور به 
خداحافظــی از ســمت های خــود شــدند. هیــأت دولت در 
جلســه دیروز تکلیف 4 اســتان باقی مانده را روشن کرد و با 
انتخاب گزینه های پیشــنهادی لیست استانداران را تکمیل 
کرد. بر این اساس در جلسه دیروز »علیرضا رزم حسینی«، 
»بهرام سرمســت«، »محمدعلــی طالبــی« و »عنایت اه 
رحیمی« به ترتیب به عنوان استانداران استان های خراسان 

رضوی، قم، یزد و فارس انتخاب شدند.
به گــزارش ایرنــا، علیرضا رزم حســینی، اســتاندار منتخب 
خراســان رضوی، کارشناس اقتصاد از ســال 1392 تا 1397 

استاندار کرمان بوده است. 
همچنیــن بهــرام سرمســت اســتاندار جدیــد قــم، دانــش 
آموخته دکترای علوم سیاسی است و سمت  های سرپرست 
معاونت سیاسی وزارت کشور، مدیرکل سیاسی وزارت کشور 
و مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات سیاسی استانداری 
تهران را در کارنامه خود دارد.محمدعلی طالبی، اســتاندار 
منتخب یزد، دانش آموخته دکترای علوم سیاسی دانشگاه 
شــهید بهشتی اســت و پیش از این معاون سیاسی، امنیتی 

و اجتماعی اســتاندار یزد بوده اســت. عنایــت اه رحیمی، 
اســتاندار جدیــد فــارس دانــش آموختــه مقاطــع دکتــرای 
شهرسازی است و پیش از انتصاب به عنوان استاندار فارس، 
ســمت معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری فارس 

را برعهده داشته است.

نمایندگان عالی دولت در خراسان رضوی، قم، یزد و فارس انتخاب شدند
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ایران قصد دارد 15 میلیارد روپیه )حدود 
یــک  بــرای توســعه  218 میلیــون دار( 
کنــد.  پاایشــگاه هنــدی ســرمایه گذاری 
این خبر را نشــریه »اکونومیک تایمز« به 
نقــل از »اس ان پانــدی« رئیس شــرکت 
پتروشیمی چنای هند مطرح کرده است.

رویتــزر هــم بــه نقــل از شــرکت »ایندین 
اویل« کــه بزرگترین پاایشــگر نفت هند 
اســت، اعام کرده ایران ممکن است در 
پــروژه توســعه یکــی از زیرمجموعه های 
این شــرکت ســرمایه گذاری کند. سانجیو 
ســینگ، رئیــس هیــأت مدیــره شــرکت 
ایــران  کــه  می گویــد  اویــل«  »ایندیــن 
مشارکت در طرح توسعه شرکت »چنای 
پترولیوم« را منتفی نکرده است. شرکت 
»چنای پترولیوم« یک پاایشــگاه مستقر 
در جنوب هند با ظرفیت 2۰ هزار بشکه در 
روز است. دقیقاً مشخص نیست که ایران 
قرار اســت در پاایشگاه  یا در پتروشیمی 
چنای هند و یا هر دو ســرمایه گذاری کند. 
امــا این موضوع درحالی کــه ایران و هند 
بــرای فــروش نفــت بــا روپیــه در دوران 
تحریم توافــق کرده انــد، می تواند کمک 
بزرگــی بــه وضعیت تجــارت خارجی دو 
کشــور و همین طــور ایجــاد ارزش افزوده 
بــرای ایــران کنــد. ضمــن آنکه در اســناد 
باادســتی کشــور از جمله سیاســت های 
اقتصاد مقاومتی و برنامه های توسعه ای 

5 ساله به آن تأکید شده است.

ë سازوکاری برای همکاری های جدید
نفتــی  پروژه هــای  در  ایــران  مشــارکت 
هنــد پــس از اینکــه ایــن کشــور بــه دلیل 
تحریم های امریکا، واردات نفت ایران را 
کاهــش داد، مورد تردید قرار گرفت. هند 
چنــد روزی اســت کــه ســازوکار پرداخت 
بدهــی نفتــی به ایــران با اســتفاده از پول 

ملــی آن کشــور را فعال کرده اســت. هند 
پرداخــت بــه روپیه بــرای خریــد نفت از 
شــرکت ملــی نفــت ایــران را از مالیــات 

سنگین معاف کرد.
ایــران اجــازه  کشــورهای خریــدار نفــت 
بــا  نفتــی  مبــادات  در  دار  از  اســتفاده 
ایــران را ندارنــد و بانک هــا و مؤسســات 
عامــل ارتبــاط بانکی بیــن دو طــرف نیز 
بــه دلیل خطــر مواجه شــدن بــا تحریم 
ثانــوی از ســوی امریکا عمومــاً از برعهده 
گرفتن مبادات مالی بــا ایران خودداری 

می ورزند.
رویترز نوشته است این معافیت مالیاتی 
به پاایشــگاه های هندی اجــازه می دهد 
حــدود 1.۵ میلیــارد دار بدهی معوق به 
شــرکت ملی نفــت ایران را تســویه کنند. 
ایــن بدهــی از زمانی کــه تهــران در اوایل 
نوامبــر هــدف تحریم هــای امریــکا قــرار 
گرفــت، ایجاد شــد.ایران نیــز می تواند از 
پول فروش نفت خود که در بانک دولتی 
بــرای  می شــود،  ســپرده گذاری   UCO
پروژه هــای  ســرمایه گذاری مســتقیم در 
هنــدی از جملــه طــرح توســعه »چنای 

پترولیوم« استفاده کند.

ë سرمایه گذاری در پتروشیمی هند
اس ان پاندی رئیس شــرکت پتروشیمی 
چنای می گوید: »این شرکت دولتی قصد 
دارد ظرفیت مرکز خود در »ناگاپتینام« را 
تا 9 برابر افزایش دهد تا بتواند 9 میلیون 
تــن نفت خــام را در ســال پاایــش کند و 
ســرمایه گذاری تهــران بر اســاس ســهم 
شــرکت نفت ایــران بــه ارزش 4 میلیارد 
دار در ایــن شــرکت انجــام خواهد شــد. 
سایر ســرمایه گذاری ها از طریق بورس و 
همچنین ســهامدار اصلی یعنی شرکت 
نفت هند به دســت خواهد آمد.درحالی 
کــه ســرمایه گذاری شــرکت نفــت ایــران 
به شــرکت پتروشــیمی چنــای در تأمین 
بودجه ازم کمک خواهد کرد، این اقدام 
همچنین ســبب ادامه حضور تهــران در 

بازار جذاب نفتی هند خواهد شد.«
بــرای هنــد، ایــران همچنان یــک تأمین 
محســوب  نفتــی  اعتمــاد  مــورد  کننــده 
می شــود. ایــران نفــت خــود را با شــرایط 
جــذاب عرضــه می کنــد که ســبب شــده 
اســت هند بشــدت برای به دست آوردن 
از تحریم هــای امریــکا علیــه  معافیــت 

تهران تاش کند.
امریــکا به هنــد و هفت کشــور دیگر برای 
ادامه واردات نفت از ایران به مدت شش 
ماه معافیت اعطا کرده است. هند اکنون 
درحال خرید 1.25 میلیون تن نفت خام 
در ماه یا 3۰۰ هزار بشکه نفت خام در روز 

از ایران است.
مجمــوع تقاضای نفت خــام هند حدود 
4.6 میلیــون بشــکه در روز اســت که این 
کشــور را در رتبه ســومین مصــرف کننده 
بــزرگ جهان پــس از امریــکا و چین قرار 
می دهــد. هنــد 8۰ درصد از نیــاز خود به 
نفــت را از طریــق واردات تأمین می کند. 
هند در ســال 2۰18 حدود 22 میلیون تن 

بشکه نفت خام از ایران وارد کرد.

ë پاایشگاه هایی که از دست رفته اند
ایران ســال ها قبل ســهامدار پاایشگاه ها 
و پتروشــیمی هایی در نقــاط مختلفــی از 
جمله هند، آفریقای جنوبی و کره جنوبی 
بوده است که پس از واگذاری هایی در گذر 
زمان این ســهم  اکنون به حداقل رسیده 
است. برای مثال کشورمان در هندوستان 
واحــد  یــک  و  پاایشــگاه  یــک  دارای 
پتروشیمی بوده است که طرف هندی با 
افزایش ســرمایه در این دو واحد، ســهام 
ایــران را با کاهش روبــه رو کرد که در حال 
حاضر ایران از این دو واحد پاایشــگاهی 
و پتروشیمی حدود 2۰ درصد سهم دارد.

ایــران در کره جنوبی به منظــور فرآورش 
نفــت خــام ســنگین ســروش و نــوروز و 
فــروش آن به یک شــرکت کــره ای که در 
زمینــه ســیمان فعالیــت داشــته اســت، 
پاایشــگاهی به نام »سامیانگ« احداث 

کــرد کــه در اوایــل انقــاب بــه دایلی به 
طرف کره ای واگذار شد.

همچنیــن در آن زمــان ایران بــه صورت 
مشارکتی با آفریقای جنوبی، در این کشور 
پاایشگاهی به نام »سانسول« را احداث 
کرد که ســهام این واحد نیز 4۰ سال قبل 
با مبلغی حدود هفت تا 9 میلیون دار به 

طرف خارجی واگذار شد.
علی شــمس اردکانی، کارشــناس انرژی 
و رئیــس کمیســیون انــرژی اتــاق ایــران 

دربــاره ایــن موضوع بــه »ایــران« گفت: 
»متأســفانه به دایل نامعلومی ســهام 
ایــران  پتروشــیمی های  و  پاایشــگاه ها 
در خــارج از کشــور واگــذار شــده اســت. 
خریــداران ایــن ســهام هــم کشــورهایی 
نظیــر عربســتان و امریکا بوده انــد و این 
موضوع باعث شده  بازار ایران به بازاری 
بــرای عربســتان و امریکا تبدیل شــود.« 
او ادامــه داد: »اگــر ایران ســهام خــود را 
پتروشــیمی ها  و  پاایشــگاه ها  ایــن  در 

هــزار   8۰۰ می توانســت  نمی فروخــت، 
بشــکه در روز به این کشــورها صادر کند؛ 

و تأثیر تحریم کمتر می شد.«
شمس اردکانی می گوید: »باید کسانی که 
تصمیم به فروش ســهام پاایشگاه های 
ایــران در خــارج از کشــور گرفته انــد امروز 
بیاینــد و پاســخ دهنــد کــه چــرا ایــن کار 
را کرده انــد؟ در حالــی کــه بایــد هر ســال 
بــر اســاس قانــون این ســهم بیشــتر نیز 

می شد.«
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واحد
افت شاخص بورس

روز گذشته در بازار سرمایه تعداد 4 میلیارد و 
211میلیون سهم و حق تقدم به  ارزش 937میلیارد 
تومان در 215هزار نوبت مورد دادوستد قرار گرفت 

و شاخص بورس با افت 941واحدی در ارتفاع 
16۰هزار و 898واحد قرار گرفت.

941
درصد

هدررفت GDP در جاده ها
مرتضی باقری، دستیار ویژه وزیر راه و شهرسازی 

گفت: با توجه به اینکه ساانه 7 درصد تولید ناخالص 
ملی در جاده های کشور هدر می رود هر چه در زمینه 

کاهش تصادفات تاش کنیم در مسیر اقتصاد 
مقاومتی گام برداشته ایم.

7
میلیون تن

تولید پتروشیمی های فعال
بهزاد محمدی، معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی 
گفت: 54 مجتمع فعال و 34 طرح با پیشرفت باای 
2۰ درصد در صنعت پتروشیمی کشور وجود دارد که 
در پتروشیمی های فعال 53 میلیون و 6۰۰ هزار تن 

محصول تولید می شود.

53/6
درصد

افزایش تولید مینی بوس
آمار منتشر شده از سوی وزارت صنعت، 

معدن و تجارت )صمت( نشان می دهد تولید 
مینی بوس و میدل باس در آذر ماه امسال 3.۵ 

درصد نسبت به ماه مشابه در سال گذشته 
افزایش یافته است.

3/5 استعفای وزیر بهداشت و درمان و 
مشکات نظام درمان کشور

 محمــد طبیبیان اقتصــاددان در کانــال تلگرامی خــود درباره 
حسن قاضی زاده هاشمی، وزیر بهداشت نوشت: این خبر در 
منابع اطاع رسانی مختلف مطرح شد و باز هم فرصتی است 
برای نگاه کردن به یک مشکل قدیمی در امر بهداشت و درمان 
و مشــخصاً بخش در مان کشور. ریشــه این مشکل که از قبل از 
انقاب مطرح بوده مدیریت پزشکان بر تشکیات سیاسی این 
بخش بوده اســت. چه این که به دلیل تخصص خاص از امور 
مدیریتــی، مالی و برنامه ریزی اطاع کافی ندارند و بر اســاس 
برداشت ذهنی و موردی می خواهند به حل مسائل بپردازند. مشکل دوم نیز تضاد 
منافع است. مدیران سیاسی این بخش بعضاً دارای مطب، سهامدار بیمارستان، یا 
سهامدار کارخانه ها و شرکت های تولید و واردات دارو و وسائل پزشکی هستند. معموًا 
صرف وجود تضاد منافع، حتی اگر نیت و اقدام ویژه خواری هم در کار نباشــد کافی 
است که در کشور های پیشرفته افراد دارای تضاد منافع را از مدیریت های عمومی دور 
نگه دارند. اینجانب از افراد موثق شنیده بودم که در اواخر دوران رژیم سابق این ایده 

مطرح شده بود که یک غیرپزشک به عنوان وزیر این بخش انتخاب شود.
اما وزیر مســتعفی هم مانند بســیاری از وزرای سی چهل ســال اخیر یک ایده ساده 
انگارانــه و نشــد را به میدان آورد. پول فــراوان از بودجه بدهید تا کاا و خدمات ارزان 
به مردم بدهیم. طبق نقل قول یک کارشناس سازمان برنامه در جراید »اعتبارات 
بخش ســامت و بهداشــت در دولت یازدهم و دوازدهم« بیش از سه برابر افزایش 
یافته اســت که البته اگر بیش از ســه برابر افزایش یافته به معنی بیش از چهار برابر 
شــدن اســت و یا اگر منظور درست منتقل نشده باشــد. یعنی بیش از سه برابر شده 
اســت که به هر حال رقم افزایش فاحشــی را نشان می دهد، با توجه به بزرگ بودن 
بودجــه این بخش از لحاظ تاریخــی. در بخش درمان این بودجه ها صرف پرداخت 
برای خدماتی شده که علی ااصول عرضه آن ثابت است و افزایش هزینه بودجه ای 
عمدتــاً هزینــه و در آمــد برخی از مشــاغل این بخش را بشــدت افزایــش می دهد و 

تضمینی در مورد بهبود خدمات و کیفیت نبوده و نیست.
در مسافرت تابستان به دلیل عارضه غیر قابل پیش بینی برای یک همراه دو روزی 
درگیر یک بیمارستان در شهرستان کوچکی بودیم. فرصتی دست داد تا با مسئوان 
بیمارســتان صحبــت کنم. بیمارســتان بوســیله مدیرانــی اداره می شــد که چنانکه 
فهمیدم در مزایده برنده شده بودند. بر خاف انتظار بسیار دلسوز و جدی بودند و با 
توجه به امکانات ناچیز، کارکنان درمان هم نهایت سعی خود را مبذول می داشتند. 
بسیاری از وسایل توسط خیرین هدیه شده بود و مدیر بیمارستان نیز گفت بیمارانی 
کــه تمکــن دارند پــس از مرخصی خود یا وابســتگان متمکن به بیمارســتان کمک 
می کنند. شــاید مواردی از این دســت یافت شــود اما طبق نتایج اقتصاد درمان، نه 
سیستم خصوصی خالص، نه سیستم دولتی خالص و نه سیستم خیریه نمی توانند 
خدمــات درمان را به نحو بهینه اجتماعی تأمین کنند)این قابل توجه کســانی باید 
باشد که فکر می کنند بازار رقابتی، یا سیستم دولتی یا خیریه می تواند جواب مسأله 
باشــد، نه!(. نظام درمان نیازمند یک سیستم گردش مالی پایدار و منطقی است تا 
بتواند ارائه خدمات درمان پایدار و مکفی را عملی ســازد. در این مختصر نمی توان 

بیش از این در مورد این مهم سخن گفت.
اما نظام درمان به طور کلی و به طور اخص در کشور ما از سه نوع مشکل دیگر هم رنج 
می برد که به دو تای اول کژگزینی و کژمنشی گفته می شود. مشکل سوم هم آموزش، 

گزینش و تخصیص مشاغل است. 
فقط مختصری در مورد اولی مطرح می کنیم. کژگزینی)این یک اصطاح خاص در 
اقتصاد اطاعات است و به شرایطی که بین خریدار و فروشنده اطاع نامتقارن وجود 
دارد اشــاره می کند(. در کشور ما تعدادی پزشــک وجود دارند که مردم به درست یا 
غیر آن آنان را پزشــکان با کیفیت می دانند)همه ما نام چند پزشــک مشهور قلب، 
پوست، جراحی زیبایی، اورتوپد، جهاز هاضمه را به یاد داریم...(. و هرکس دستش به 
دهانش برسد می خواهد به سراغ آنان برود. البته تشکیات دسترسی، نوبت و صف 
خود معرکه عجیبی است و پرداخت ظاهر و باطن... تعداد قابل ماحظه ای پزشک 
هم وجود دارند که ممکن است برخی از آنان از نظر تحصیات و کیفیت خوب باشند 
اما مردم آنان را در حد متوســط کیفیت آموزش و گزینش کشــور که ســطح پایینی 
ارزیابی می شود می دانند.    George Akerlof اقتصاد دان برنده جایزه نوبل 2۰۰1 که 
این بحث اقتصاد اطاعات با کار او آغاز شــد می گوید مردم حاضرند برای اتومبیل 
دست دوم خوب قیمت اتومبیل دست دوم خوب را بپردازند و برای اتومبیل دست 
دوم بد قیمت اتومبیل دســت دوم بد. اما حاضر نیســتند برای اتومبیل دست دوم 
بد قیمت دســت دوم خوب را بپردازند. وقتی درصد اتومبیل های دست دوم بد در 
بازار زیاد شد در شرایطی که تعیین کیفیت معلوم نباشد، مردم فقط حاضرند برای 
هر اتومبیل قیمت اتومبیل بد را پرداخت کنند)اتومبیل های دست دوم خوب بدون 
مشتری می مانند(. در مورد مراجعه به پزشک که پای جان وسامت در میان است 
هرکس بتواند از آن دسته پزشکان که کیفیت آنان مشخص نیست و در حد میانگین 
بازار ارزیابی می شــوند می پرهیزند. به همین دلیل گرچه مطب پزشــکان مشــهور 
پرجنجال اســت مطب بســیاری دیگر)دربین آنان پزشــکان خوب هم وجود دارد( 
بدون مشتری است. یعنی تعادلی ایجاد شده که از نظر »پارتومادون« بهینه است. 
یک گرفتاری دیگر این که آموزش کیفی پزشک هم مثل آموزش های قدیم شده که 
هر زرگر، خیاط، نجار، خطاط، موسیقیدان... تعدادی شاگرد دست چین داشت که 
به آنها رموز حرفه خود را آموزش می داد و بین مشتریان خود برای آنها هم بتدریج 
شهرت ایجاد می کرد. هر پزشک مشهور هم چند پزشک جوان را در اطراف خود دارد 
که از خدمات آنان استفاده می کند و آنان نیز عماً از کار با او آموزش می بینند. این 
شیوه هم که ناشی از قصور کیفیت در آموزش عالی است سبب می شود که عرضه 
پزشکان خوب و دارای شهرت که مردم به آنان اعتماد کنند محدود بماند. آیا برای 
ایــن علت ها راه حــل وجود دارد؟ راه حل وجود دارد ولی از تخصص های مدیران با 

تحصیات پزشکی نیست. 
اگر بخواهیم به سایر وجوه کژگزینی و کژمنشی در امر درمان بپردازیم سخن به درازا 
می کشد. فقط توجه می کنیم که حل مسأله درمان صرفاً در گرو دریافت بودجه های 
فزاینده و تزریق در نظام مشــکل دار موجود نیســت، بلکه بســیاری مشــکات ذاتاً 

غیرمالی هم وجود دارند که ازم است شناسایی و حل شوند.

330 میلیونالنترا41 میلیونتیبا صندوق دار
480 میلیونسوناتا هیبرید57 میلیونپژو 405

370 میلیونکیا سراتو60میلیونسمند ال ایکس
316 میلیونمیتسوبیشی لنسر91 میلیونپژو 207 دنده ای
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پاتک نفتی به تحریم ها
ایران در پتروشیمی و پاایشگاه هند سرمایه گذاری می کند

سرمایه گذاری تهران بر اساس سهم شرکت نفت ایران به ارزش 4 میلیارد دار در این شرکت انجام خواهد شد

عطیه لباف
خبرنگار

 

خطــر بحران جــدی در اقتصــاد جهان، 
مسأله ای است که بسیاری از کارشناسان 
و اقتصاددان هــای بین المللــی دربــاره 
آن هشــدار می دهند. یــک عامل اصلی 
آن هم ســیطره پوپولیست ها بر اقتصاد 
پوپولیســم  چطــور  امــا  اســت.  جهــان 
در  بازارهــا  در  بحــران  یــک  می توانــد 
ســال 2۰19 ایجــاد کنــد؟ اســتفان کلــی، 
یادداشــتی  در  سیاســی  اقتصــاددان 
تحلیلــی که در پایــگاه خبری ســی ان ان 
بیزینس منتشــر شــده، به همین ســؤال 

پاسخ داده است.

ë  حکومت پوپولیست ها، از مجارستان
تا امریکا

از ســال 2۰16 تــا 2۰18 رأی دهنــدگان در 
سراسر جهان به نامزدها و استدال های 
پوپولیســتی آنها رأی دادند. این مســأله 
تا حدی پاســخ بــه مشــکات اقتصادی 
اســت کــه بعــد از بحــران مالــی ســال 
2۰۰8 در جهــان ایجاد شــد. این مســأله 
همچنیــن منافــع بلند مــدت نخبگان و 
تأثیر جهانی شــدن روی اســتانداردهای 
زندگی در جهان توســعه یافته را نشــان 
می هد. این مشکات پیچیده هستند اما 
سیاســتمداران پوپولیســت راه حل های 
ارائــه  ســاده و پرطرفــداری بــرای آنهــا 
می دهنــد و از همیــن طریــق هم بخش 

بزرگی از رأی هایشان را جمع می کنند. 
حــوزه  روابــط  ســال 2۰19،  بــه  ورود  بــا 
عمومــی بــا سیاســتمداران پوپولیســت 

زمینه سیاسی بازارها را شکل خواهد داد.
ریاســت  رقابت هــای  ترامــپ  دونالــد 
جمهــوری امریــکا را بــر پایــه حمایت از 
تجارت داخلی و کنترل مهاجرت برنده 
شــد. ویکتــور اوربــان کــه به خاطــر رژیم 
سیاسی استبدادی اش شناخته شده بود، 
در ســال 2۰1۰ نخســت وزیر مجارســتان 
 2۰16 ســال  در  دوترتــه  رودریگــو  شــد. 
رئیس جمهور فیلیپین شد و از آن زمان 
سیاست های ســتیزه جویانه و تنبیهی را 

اجرا کرده است. 
حزب حقوق و عدالت از زمان به قدرت 
 ،2۰15 ســال  در  لهســتان  در  رســیدن 
اســتقال قضایــی را مختل کرده اســت. 
جایــر بولســونارو، مدافــع سیاســت های 
راست در ماه ژانویه ریاست جمهوری را 
در برزیل به دست می گیرد. در انگلستان 
کمپین خروج، سیاست قهرمانانه حزب 
در   2۰16 ســال  در   UKIP پوپولیســت 
انتخابات برگزیت پیروز شد. و در ایتالیا، 
لیــگ و جنبش 5 ســتاره، دو حزب کامًا 
متفاوت پوپولیســت، امســال توانســتند 

یک دولت ائتافی تشکیل دهند.

ë 2019 نیش واقعیت های سیاسی در
تاکنــون، رأی دهنــدگان چیزهایــی را که 
بــه خاطــر آن رأی داده انــد، بــه دســت 
آورده انــد. در امریــکا، ترامپ بیشــترین 
تاش خــود را برای کاهــش مالیات ها و 
حمایت از تجارت داخلی)که  طی آن به 
تجارت خارجی آســیب می رسد( انجام 
داده اســت.  در انگلستان، روند برگزیت 
در حــال انجــام اســت کــه بر پایــه آن در 
مــاه مــارس 2۰19 از اتحادیــه اروپا خارج 

خواهنــد شــد. دولت ایتالیا هــم در حال 
اجرای سیاست گســترش مالی و برنامه 

کاهش مالیات به طور همزمان است.
حــاا بــه نظر می رســد که در ســال 2۰19 
وارد دوره رکود شــویم؛ چــرا که واقعیت 
گزنــده این سیاســت ها نیش خــود را در 
اقتصاد فرو خواهند کرد. پوپولیست های 
منتخــب بــا عملکردهــای حکومــت به 
خاطر زمینه اقتصادی ضعیف تر مقابله 

خواهند کرد. 
در امریکا، کنترل دموکرات ها بر مجلس 
نمایندگان تهدیدی برای تحقیق مداوم 
در کارهــای رئیــس جمهــور و اســتمرار 
کامــل سیاســت داخلــی اســت. در ایــن 
شرایط ترامپ برای مقابله با این چرخه 
کنتــرل، اقدامــات چشــمگیرتری مانند 
سیاســت های تجــاری تهاجمــی را اجرا 
خواهــد کرد. بــه احتمال زیاد بیشــترین 
وفادارتریــن  روی  اقدامــات  تأثیرایــن 
هواداران ترامپ خواهد بود: تعرفه های 
واردات در کیــف پــول آنهــا تــورم ایجاد 
خانواده هــا  فقیرتریــن  و  کــرد  خواهــد 

بیشترین ضربه را خواهند خورد.
ë  و ایتالیــا  در  الوقــوع  قریــب  بحــران 

انگلستان
در ایتالیــا، دولت بــا واقعیت حکمرانی 
ائتافــی دو حزب کامًا متفــاوت روبه رو 
خواهــد شــد. درگیــری بــا اتحادیــه اروپا 
و تأثیــر آن روی عملکــرد ایتالیایی هــا، 
ایــن ائتــاف را برای کاهــش برنامه های 

گسترش مالی به چالش کشیده است.
در سمتی دیگر از دنیا انگلستان به نقطه 
بحران خواهد رسید، چرا که چه برگزیت 
به انجام برســد و چه نرســد، انگلســتان 

باید با تبعات آن مقابله کند. 
چــرا کــه غیرعملــی بــودن برنامه هــای 
برخی از پوپولیســت های برگزیت افشــا 
می شــود، کسانی که همزمان هم درباره 
اســتقال از اتحادیــه اروپــا و هم تجارت 

بدون اختال با آن بحث می کنند.
ë مبارزه بازار

بازارهــا احتمــااً همچنــان بــرای مبــارزه 

با پوپولیســت ها تاش خواهنــد کرد و به 
سیاســت های مالی غیرمسئوانه واکنش 
جــدی نشــان خواهنــد داد. ایــن مســأله 
می تواند پوپولیســت ها را مجبور به ایجاد 
تغییرات کند. امسال این مسأله در ایتالیا 
دیده شد، رهبران پوپولیست در پاسخ به 
واکنش بازارها برنامه های بودجه را تغییر 
دادنــد. نمونــه مشــابه آن در مذاکــرات 

برگزیت هم وجود داشته است، جایی که 
ترزا می  ایستادگی خود روی کلیدی ترین 
مسائل را بافاصله پس از واکنش شدید 
بازارهــا حداقــل در ظاهــر تغییــر داد. در 
نهایت، تفاوت های ظاهری پوپولیست ها 
به این معناســت کــه بازارها هــم به یک 
شــیوه مشــخص واکنش نشــان نخواهند 
داد. تنهــا در یک مورد می تــوان گفت که 
شانس و ثروت ترامپ با وضعیت اوربان 
در مجارستان یکی نیست. اما یک مسأله 
واضح این است: محسوس ترین واکنش 
ســرمایه گذاران ســعی در درک جزئیات 
سیاســت ها و اولیــن، دومیــن و ســومین 
تأثیــرات آنهاســت؛ ســرمایه گــذاران در 
تــاش دوم بــه بعــد حیلــه و تزویــر هــر 
پوپولیســتی را از سیاســت هایشان بیرون 

می کشند.
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ë  با ورود به ســال 2019، روابط حوزه عمومی با سیاســتمداران
پوپولیست زمینه سیاسی بازارها را شکل خواهد داد

ë  به نظر می رسد که در سال 2019 وارد دوره رکود شویم؛ چرا که
واقعیت گزنده این سیاست ها نیش خود را در اقتصاد فرو خواهند کرد

ë  بازارها احتمااً همچنان برای مبارزه با پوپولیست ها تاش خواهند کرد و به
سیاست های مالی غیرمسئوانه واکنش جدی نشان خواهند داد

گزیــده

پوپولیسم و بحران بازارها 
اقتصاددان بین المللی در سی ان ان بیزینس تحلیل کرد

ریحانه یاسینی
خبرنگار

بازار در انتظار خبرهای امروز
از روز گذشــته قیمــت خــودرو ثابــت مانــد و فعــاان این 
حوزه در انتظار اعام قیمت ها از ســوی سازمان حمایت 
هستند. آنگونه که سازمان حمایت خبر داده روز پنجشنبه 
)امــروز( قیمت هــای جدید خــودرو اعام می شــود و به اعتقــاد این مجموعه 
قیمت های خودروهای باای 45 میلیون تومان که توســط خودروسازان اعام 
شده، رسمیت ندارد و آنها مجبور هستند قیمت هایی را اعمال کنند که سازمان 
حمایت مصوب می کند. فعاان بازار خودرو در برابر این خبرها واکنش مثبتی 
نشــان ندادند و می گویند: تغییر قیمت ها و عدم ثبات آن باعث می شود بازار 
با بهم ریختگی بیشتری در قیمت ها مواجه شود. در شرایطی که می توان بازار 
خــودرو را کنتــرل کرد چرا ســازمان های مختلــف وارد حوزه خودرو می شــوند. 
فروشــندگان خودروهای داخلی معتقدند با اعام قیمت ها از ســوی سازمان 

حمایت تکلیف بازار خودرو مشخص خواهد شد.

خودرو

ثروت زاینده
مشارکت در طرح های پاایشگاهی، مجتمع های پتروشیمی و نیروگاهی در کشورهای دیگر از مصادیق 
ســرمایه گذاری خارجی صادرات افزاســت که در اولویت های صنعت نفت کشــور نیز قرار دارد. دراین 
زمینه هندی ها جدیداً اعام کرده اند که ایران در بخش پاایشــی و پتروشــیمی این کشــور تصمیم به 
ســرمایه گذاری دارد. این موضوع در کنار اخباری که درباره پرداخت پول نفت صادراتی ایران به هند 
با ارز محلی به گوش می رسد، نقطه مثبتی است. ایران با این طرح می تواند یک انتخاب اجباری اما 
سازنده داشته باشد. البته میزان تأثیر سرمایه گذاری خارجی بر مقابله با تحریم ها مشخص نیست اما 
در شرایطی که انتقال پول نفت صادراتی هم با مشکاتی مواجه است، سرمایه گذاری خارجی ایران در 

مقاصد صادراتی نفت اتفاق مثبتی در جهت ایجاد ثروت زاینده و ارزش افزوده است.
* عضو هیأت علمی مؤسسه مطالعات بین المللی انرژی گاز ایران

یادداشت

مرتضی بهروزی فر*

نقدنامه
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نمایشــگاه نقاشــی »الحق مع علی« در 
حالی این روزها به میزبانی فرهنگسرای 
نیــاوران برپــا شــده اســت کــه حســین 
علیزاده، آهنگســاز و پژوهشگر موسیقی 
اامیــن  روح  حســن  آثــار  از  کشــورمان 
بازدید کرده و نقاشی های او را مصداقی 
از تلفیــق هنرمندانــه تکنیــک و عشــق 
خوانــده اســت. علیــزاده تأکیــد کــرده، 
تماشای آثار این هنرمند مخاطب خود 

را به دل صحنه هایی می برد که هنرمند 
خلــق کــرده؛ صحنه هایــی کــه عشــق و 
اعتقــاد در آنها درهم تنیده شــده اند. او 
درباره شخصیت خود روح اامین هم به 
مهر گفته است:»اعتقادات این هنرمند 
صاف و آینه وار است و تجلی باورهایش 
در آثــارش به بهترین شــکل نمود یافته 
اســت.« بــه گفته علیــزاده در موســیقی 
هم هنرمندان بســیاری بــه موضوعاتی 

با درونمایه مذهبــی پرداخته اند و حتی 
می تــوان گفت کــه رابطــه نزدیکی میان 
این هنرها وجود دارد. او در تأکید بیشــتر 
ســخنانش افزوده:»نقــاش خاق هم از 
تمام زوایا هنر ســیالی را ساخته که شاید 
در ذهــن هنرمند دیگر به شــکل دیگری 
نمــود می یافت. بیننده آثــار روح اامین 
وقتــی پا بــه این نمایشــگاه می گــذارد با 
تخیل یــک عاشــق رو به رو می شــود که 

بسیار هم تأثیرگذار است.« البته علیزاده 
چنــد ســطری هم بــرای نمایشــگاه این 
هنرمنــد جوان نوشــته کــه در ورودی آن 
نصــب شــده کــه در آن آمده:»رنگ هــا 
در ســکوتی باشــکوه/ فریــاد می زننــد/ و 
زمیــن در حیــرت از تصویرهایــی کــه بر 
آن نقــش می بندنــد/ هــر طرحــی و هر 
رنگی بر بوم/ نجوای عاشقانه ایست که 
تا ابــد می خواند روز واقعه را/ کجاســت 

ظالــم؟ / کجاســت مظلــوم؟ / نگارگــر، 
تــو بگو.«نمایشــگاه نقاشــی»الحق مــع 
علی«در حالی برگزار شــده که آثار جای 
گرفتــه در آن حاصل یک ســال فعالیت 
هنــری روح اامیــن بــه شــمار می آیــد، 
آثــاری کــه درون مایه هــای اغلــب آنهــا 
مذهبی اســت. روح اامین سال قبل به 
عنــوان یکــی از هفت نامزد چهره ســال 

هنر انقاب معرفی شد.

سنگ تمام هیراد در کنسرت میاد »الحق مع علی« به روایت حسین علیزاده
 »ایران«: کنســرت حمید هیراد خواننده موســیقی پاپ شــامگاه 
نــو در ســالن  بــه همــت مؤسســه آوازی  سه شــنبه 11 دی مــاه 
همایش هــای بــرج میاد تهران برگزارشــد. هیــراد دراین برنامه 
ســعی بــرآن داشــت کــه در ایــن برنامــه بــرای مخاطبانش ســنگ تمام بگــذارد و 
اشتباهات گذشته خود را جبران کند، به طوری که در بسیاری از قسمت های برنامه 
با مخاطبان حاضر در سالن همکام شد و حتی دکلمه خوانی کرد. بی شک داستان 
»پلی بک خوانی« این خواننده در کنســرت شــیراز که مرداد ماه امســال برگزار شد 
و عذرخواهــی هیــراد از مخاطبــان را در پی داشــت، در اجراهــای او بی تأثیر نبوده و 
نشــان از آن داشت که همچنان نسبت به کارهای او حساســیت وجود دارد. ازدیگر 
نکات جالب توجه در این برنامه دف نوازی و تار نوازی حمید هیراد در کنار سازهای 
الکترونیک و اجرای اشــعاری بود که تم متفاوت تری نسبت به ترانه های موسیقی 
پاپ داشــت. هرچه بود خواننده قطعه »نیمه جانم« در این کنســرت تاش کرد تا 
شــأن و آوازه نیمــه جــان خود را در نــگاه مردم و منتقدان حفظ کند و شــروعی تازه 
برای حیات هنری اش داشته باشد. »مستم کن«، »بی تاب« و »عشق«، »انفرادی«، 

»شوخی مگه« و... از قطعاتی بودند که در این برنامه اجرا شد.

موفقیت عکاسان ایرانی در  بروکلین
عکاســان ایرانی موفق به کســب دو جایزه از جوایز عکاسی بروکلین در کشور امریکا 
شدند. در جوایز عکاسی بروکلین که در شهر نیویورک برگزار شد، »تاریکی« از سعید 
عرب زاده برنده مدال برنز ســالن )بخش مونوکروم( و عکس »شخم زدن« از امین 
دهقان برنده روبان سالن )بخش فتوژورنالیسم( شد. این فدراسیون به عنوان عضو 
اجرایی با مؤسســات ملی عکاســی در سراسر جهان همکاری نزدیک دارد که تعداد 
آنها به بیش از ۹۰ مؤسســه ملی در ۵ قاره می رســد. فیاپ در هر کشور تنها یک دفتر 
دارد که در حال حاضر نماینده رسمی فیاپ در ایران »کلوپ عکس فوکوس« است.

قسمت دوم »بانوی عمارت« را نمی سازم
عزیزاه حمیدنژاد کارگردان »بانوی عمارت« در گفت و گویی از مشــکات ســاخت 
این ســریال و شــرایط تولید آن ســخن گفت و خبر داد که با این شرایط قسمت دوم 
این کار تاریخی را نمی سازد. این سریال مدتی است که هر شب ساعت ۲۰:۴۵ روی 
آنتن شــبکه ســه ســیما می رود؛ ســریالی که اگرچه در دل تاریخ دوره قاجار ترســیم 
شده است اما بسیاری از وقایع آن، روابط میان انسان ها، تفکر و... می تواند به عنوان 

مسائل امروز بررسی شود.

جایزه هلندی برای آهنگساز ایرانی
رامین امین تفرشــی از آهنگســازان جوان موســیقی کشــورمان جایزه نخســت 
مخاطبان و جایزه دوم مســابقه بین المللی آهنگســازی »آلبا روزا ویتور« کشور 
هلند را دریافت کرد؛ این خبر بتازگی از ســوی جشــنواره به تفرشــی اعام شده 
اســت. این مســابقه که دوم دسامبر ۲۰1۸ هر ۲ ســال یک بار در قالب جشنواره 
ای به همین نام برگزار می شود در دوره جدید میزبان شرکت کنندگان در سالن 

کنسرت »گبو« شهر آمستردام بود.

»مارموز« انتقادی به روش های گذشته است
علــی مطهــری در واکنش به فیلم ســینمایی »مارموز« گفت: ایــن اثر انتقادی 
از برخی روش های گذشــته بود و نشــان داد که برخی رفتارها در گذشته اشتباه 
 بوده انــد. فیلــم ســینمایی »مارمــوز« بــه کارگردانــی کمــال تبریــزی سه شــنبه 

11 دی ماه با حضور نمایندگان مجلس و خانواده های آنها به نمایش درآمد.

روی خط 
خبـــــر

عسگرپور: برخی با جشنواره برخورد مرده شورانه می کنند

امیدبهرونقسینمابابازگشتفیلماولیها
»ایران« حاشیه های خبرساز جشنواره سی و هفتم فیلم فجر را بررسی می کند

خانــه  مدیــره  هیــأت  رئیــس  »ایــران«: 
تجدیدنظردربــاره  خواســتار  موســیقی 
جایگاه فرهنگ در برنامه ریزی های کان 
کشور و نیز تهیه شیوه نامه برای موسیقی 

خیابانی شد.
محمد ســریر آهنگساز برجسته موسیقی 
نویــن  رویکــرد  بــه  واکنــش  در  ایــران 
دفترموسیقی در خصوص تسهیل مجوز 
به آثار کاسیک، سنتی و نواحی به »ایران« 
گفــت: »ممکــن اســت محدودیت هــا تا 
یــک دوره  خوب یا بد عمــل کنند اما بعد 
ازمدتــی کارکــرد خود را از دســت خواهند 
درحــال  مــن  عقیــده  بــه  بنابرایــن  داد؛ 
حاضــر شــرایط خوبــی وجــود دارد که در 
این زمینه ها یک ســری تسهیات فراهم 
شــود و ســدهایی کــه مانــع رشــد فکــری، 
می شــوند،  خاقیــت   و  اندیشــه ورزی 
افزود:»مدیریــت  او  شــود.«  برداشــته 
دفترموســیقی توجــه و تجربــی کافــی در 
این زمینه دارد، با این حال، باید این نگاه 
پیشرو در عمل هم وجود داشته باشد. من 
فکــر می کنم این ســاز و کار در آینده به باز 
شــدن زمینه هایی بــرای فعالیت بهتر در 

این حوزه کمک خواهد کرد.«
ایــن آهنگســاز دربــاره میــزان تأثیرگذاری 
کنسرت های موســیقی با رویکرد موسیقی 
مذهبــی کــه بــا حمایــت معاونــت هنری 
وزارت فرهنــگ برگزارمــی شــود، گفــت: 
»قطعاً برگزاری این کنسرت ها آثار مثبتی 
دارد. موســیقی مذهبــی درهــزاره گذشــته 

سرگذشــت  در  انکارناپذیــر  جایگاهــی 
موســیقی ایــران داشــته و تــا به امــروز هم 
بنابرایــن  متبلوراســت  مــا  درموســیقی 
تقویــت ایــن گونــه موســیقی می توانــد به 
خاقیت هــای آتی کمــک کند.« ســریر در 
رابطــه بــا مســأله برخــورد بــا نوازنده های 
خیابانی که در شــهر رشــت اتفاق افتاد، با 
اشــاره به ناپســند بودن اینگونه برخوردها 
گفــت: »بــه عقیــده مــن در ایــن زمینه هــا 
احتیــاج به یک نــگاه تازه تــر داریــم. ما در 
یک شرایط جهانی قرار گرفته ایم و اوضاع 
نه تنهــا در ایــران بلکه در همه کشــورهای 
دنیا نسبت به ۲۰ یا 3۰ سال گذشته تغییر 
کرده است و باید این تغییرات را با اندیشه 
تحلیل وهدایت کرد. البته این اتفاقات در 
کشــورهای دیگــر هــم رخ می دهد.ما باید 

آگاهی بخشی کنیم تا سوءتفاهم ها برطرف 
شود. در حال حاضر نوازنده های خیابانی با 
توانایی بســیار خوب در کشورمان فعالیت 
می کننــد کــه توانســته اند موســیقی ای که 
اندیشه ساز اســت و به رشد فکری جامعه 
کمــک می کنــد را ترویــج دهند و بــه میان 
مردم ببرند. منتها با شــرایط خاص امروز 
ازم اســت همه کمی بیشتر روی این گونه 

مسائل گفت و گو کنیم.«
ë نگاه سیاسی در فرهنگ

 ایــن آهنگســاز پیشکســوت در واکنش به 
تقدیرمعاونــت هنــری وزارت فرهنــگ از 
نوازندگان خیابانی و تاش برای دستیابی 
به یک شــیوه نامه جدید در باب موسیقی 
خیابانــی، اظهــار داشــت: »بــا توجــه بــه 
شــرایط خــاص اجتماعــی امــروز، دفتــر 

موســیقی حتماً به یک شــیوه نامه جدید 
در بــاب موســیقی خیابانی احتیــاج دارد 
تــا بتوانــد هدف هــای مثبتی کــه   مد نظر 
اســت را دنبال کند.« رئیس هیأت مدیره 
خانه موســیقی درباره بودجه تدوین شده 
ســال ۹۸ کشــور و ســهم انــدک فرهنگ و 
هنر از این بودجه گفت: »متأســفانه نگاه 
برنامه ریزان کشــور در مســائل اجتماعی 
عموماً از سیاســت شــروع می شود و بعد 
در مسأله اقتصادی ادامه پیدا می کند و در 
نهایت به فرهنگ می رسد، درحالی که در 
کشورهای دیگر این مسأله برعکس است. 
بــه عقیده من اگر فرهنگ درســت شــود، 
سیاســت هم خود به خود درست خواهد 
شد و مشــکل چندانی نخواهد داشت. در 
حــال حاضــر فرصت بســیار خوبی پیش 
آمــده کــه مــا در ایــن زمینه به کشــورهای 

مترقی نگاه کنیم.«
ســریر در پایان با تأکیــد بر ضرورت تغییر 
در خصوص جایگاه فرهنگ خاطرنشــان 
کرد: »مسئوان کشــور باید مروری دوباره 
برجایــگاه و نقــش زیرســاختی فرهنــگ 
داشــته باشــند. در حــال حاضــر جامعــه 
مــا بــه یــک ادراک بهتــری از حوزه هــای 
مختلف دســت پیدا کرده است. به نظرم 
مــا می توانیــم بخــش فرهنگــی را هم به 
میــان بیاوریــم و تأثیــر آن را در حوزه های 
دیگــر هم ببینیــم و همچنیــن می توانیم 
آن چیــزی را کــه مد نظرمان اســت از دل 

فرهنگ به دست آوریم.

شیوه نامه جدیدی برای موسیقی خیابانی احتیاج داریم
محمد سریر  در گفت وگو با »ایران«:

معرفی فیلم های بخش نگاه نو، کناره گیری 
و  مســابقه  بخــش  از  فیلمســازان  برخــی 
درخواست محسن امیریوسفی برای حضور 
فیلم »آشغال های دوست داشتنی« ازجمله 
مهم ترین خبرهایی بود که طی هفته گذشته 
با محوریت جشنواره سی و هفتم فیلم فجر 
در رسانه های خبری منتشر شــد. آن طور که 
ابراهیم داروغه زاده دبیر این دوره از جشنواره 
وعــده داده، تــا اوایــل هفتــه آینــده اســامی 
فیلم های بخش مسابقه معرفی می شود و تا 
اعام این فهرست و حواشی احتمالی مربوط 
به غایبان و حاضران بخش سودای سیمرغ، 
به نظر می رسد این سه اتفاق، پرچالش ترین 
موضوعاتی باشد که این هفته درباره جشنواره 

فیلم فجر انتشار یافته است.
ë بازگشت اشتیاق به فیلم اولی ها

حــذف بخش »نــگاه نــو« در جشــنواره دوره 
فیلمســازان  بــرای  تلخــی  اتفــاق  گذشــته 
نســل جوان بود؛ نســلی که بــه اعتقاد اغلب 
صاحب نظــران این حوزه در ســال های اخیر 
روحی تازه در کالبد جشــنواره دمیدند و شور 
و اشتیاقی دوباره به جشنواره آوردند. امسال 
به دنبال انتقادات و اعتراضات مطرح شــده 
پــس از یــک دوره غیبــت کارگردانــان فیلم 
اولــی بــه جشــنواره بازگشــتند و اوایــل هفته 
اسامی 1۰ فیلم بخش نگاه نو معرفی شدند 
و طبق رسم هر ساله غیبت برخی از فیلم ها 
همچون »ســرکوب«، »ابیرنت«، »نرگس« 
و... در فهرســت فیلم هــای منتخــب بخش 
نگاه نو با واکنش برخی رســانه ها همراه بود. 
امــا فــارغ از حواشــی مربــوط به غایبــان این 
بخش، حضــور دوباره فیلم اولی ها و اصاح 
تصمیم غلط دوره گذشــته موضوعی است 
که اغلب اهالی سینما بر آن اتفاق نظر دارند 
حتــی برخــی از فیلمســازان کهنــه کار بر این 
باورند که جشــنواره فیلم فجــر باید به ایجاد 
فرصتی برای رقابت فیلمسازان جوان تبدیل 
شــود و آثار فیلمســازان صاحبنام در بخش 
ویــژه و خارج از مســابقه به نمایش در بیاید. 
در عیــن حال برخی از فیلمســازان همچون 
محمد مهدی عســگرپور معتقد هستند که 
رقابت در جشنواره فیلم فجر بخشی از حیات 
فرهنگی و اقتصادی یک اثر سینمایی است 
کــه نمی شــود آن را حــذف کــرد. او بــا انتقاد 

از تصمیــم غلط دوره گذشــته و اســتقبال از 
بازگشــت فیلم اولی ها به »ایــران« می گوید: 
»با حذف بخش »نگاه نو« پتانسیلی که طی 
چند سال ایجاد شده کجا باید دیده می شد؟ 
چند سالی اســت که استعدادهای خوبی به 
ســینما معرفــی شــده و اصاً با نســل جوان 
شــور و شــوق دوباره به جشــنواره بازگشــته.« 
عســگرپور بــه رقابــت تــوأم نســل جــوان و 
فیلمسازان صاحبنام تأکید دارد: »در خیلی 
از جشنواره های بزرگ دنیا پیشکسوتان سینما 
به همراه نســل جــوان حضور دارنــد چرا که 
حضــور در جشــنواره  بخشــی از ادامه حیات 
فرهنگی و اقتصادی فیلم اســت، نمی شود 
حضور فرهنگی و جشــنواره ای را از پدیده ای 
به نام سینما منتزع کرد و گفت که ضرورتی 
ندارد، همان طور که برخی از مدیران در چند 
ســال گذشــته در این فکر بودند کــه با حذف 
جشــنواره مگر چه اتفاقی می افتد و در ادامه 
گفتند اساســاً اگر ســینما نداشــته باشیم چه 
می شــود. بله می شــود همه اینها را نداشت 
مثــل برخــی کشــورهایی کــه اساســاً کشــور 

فرهنگی نیستند.«
عســگرپور با گایه از اعمال تغییرات و اتخاذ 
تصمیمــات تــازه در هــر دوره از جشــنواره 
را فقــدان اســتراتژی و نداشــتن  علــت آن 
تعریف درســت بــرای جشــنواره فیلم فجر 
عنــوان می کند: »قــرار بود جشــنواره ویترین 
تاش یک ساله سینماگران و سینمای ایران 
باشــد امــا تبدیل شــد بــه جایــگاه منازعات 
و یارکشــی ها و بــه تبــع آن بی رغبتــی برخی 
در  حضــور  بــرای  ســینمایی  چهره هــای 

بــرای  ســینماگران  بی رغبتــی  جشــنواره.« 
حضور در جشــنواره و کناره گیری چهره های 
سینمایی اتفاقی است که به اعتقاد عسگرپور 
از نبود نگاه حمایتی مدیران سینمایی نشأت 

می گیرد.
ë !عصبانی نیستیم

»به فیلمســازان توصیــه می کنم اگر فیلمی 
ساختند که تصور می کنند برای گرفتن پروانه 
نمایش دچار مشــکل می شــود، بهتر اســت 
قید حضور در جشــنواره فیلم فجر را بزنند« 
این جمات که بخشی از صحبت های کمال 
تبریزی در اکران فیلــم »مارموز« بود به نظر 
می رســد مانیفســت فیلمســازانی شــده که 
روی موضوعات حساس انگشت گذاشته اند 
و ترجیــح می دهنــد بــرای گرفتار نشــدن در 
دام حاشیه ســازها قیــد حضور در جشــنواره 
را بزننــد. امســال رضا درمیشــیان که تجربه 
حواشی »عصبانی نیستیم« را از سر گذرانده 
از همان ابتدا قید حضور در جشــنواره را زد و 
برای »مجبوریم« فرم حضور در جشنواره را 
پر نکرد. ســعید سهیلی هم با اعام نگرانی 
نســبت بــه حاشــیه ها اعــام کــرد کــه »ژن 
خوک« به دلیل طوانی شــدن فیلمبرداری 
به جشنواره نمی رسد و کمال تبریزی با اعام 
طوانی شدن مراحل فنی از حضور »ما همه 
با هم هستیم« در جشــنواره انصراف داد. در 
ادامه منوچهر هادی هم مراحل فنی را بهانه 
انصراف حضور »رحمان 14۰۰« عنوان کرد و 
مسعود ده نمکی با اعام کنار کشیدن فیلم 
»زندانی هــا« دایل انصرافش را »گم شــدن 
حــرف اصلی فیلم در فضــای رقابتی فجر« 

دانســت. کناره گیــری برخــی از فیلم هــا اگــر 
چــه از ســوی بخشــی از رســانه ها پیش بینی 
فیلمسازان مبنی بر نبود شانسی در جشنواره 
تعبیر شــد اما حاشیه ساز نشــدن فیلم ها در 
جشنواره سیاستی است که به نظر می رسد از 
سوی برگزارکنندگان و همچنین صاحبان آثار 
مورد توجه قرار گرفته اســت؛ سیاســتی که از 
فیلم فجر جشنواره ای خنثی خواهد ساخت. 
عسگرپور در این باره می گوید: »این که تمام 
تولیدات ســینما در ویترین جشنواره عرضه 
شــود مزیت هــای بی شــماری دارد امــا یــک 
عیب هم دارد؛ بولتن نویسانی که طی 1۰ روز 
با تمام تولیدات سینمایی مواجه می شوند، 
خــوراک ازم بــرای آزار و اذیــت متــداول 4۰ 
ســال گذشــته را دارند و با تهیه گزارش هایی 
بــرای نهادهــای مختلــف بــه شــکل اغراق 
آمیزی فضای جشنواره را تیره و تلخ معرفی 

می کنند«
او در ادامــه می افزایــد: »تا زمانی که حمایت 
مدیران سینمایی شامل حال سینما بود این 
موضوع خیلی آزاردهنده نبود؛ بولتن نویسان 
کار خودشــان را می کردند و مدیریت سینما 
هم حمایت خودش را داشت اما حاا وقتی 
ایــن حمایت ها برداشــته شــود چــه اتفاقی 
را  خودشــان  کار  بولتن نویســان  می افتــد؟ 
می کنند اما مدیران سینمایی چطور؟ نتیجه 
این که سینماگران بعد از جشنواره با وضعیتی 
مواجه می شوند که احساس می کنند حامی 
خود را از دست داده اند در حالی که فیلم آنها 
توسط همین سیستم مدیریتی برای جشنواره 
انتخاب شــده. در نهایت این پدیده نوظهور 

باعث ایجاد جو کم اعتمادی و بی رغبتی در 
فیلمسازان شــده است« عسگرپور می گوید: 
»به نظر می رســد جشــنواره فیلم فجر چند 
ســالی اســت که هم بــرای برگزار کننــدگان و 
هم اهالی سینما مایه دردسر شده و حاوت 
و شــیرینی ازم را از دســت داده اســت. شاید 
تعبیر بی رحمانه ای باشــد اما انگار مرده ای 
شده که همه می خواهند نماز میت بخوانند 
و زودتــر دفنش کنند، خیلی مرده شــورانه با 

جشنواره برخورد می شود.«
ë  اکران »آشغال های دوست داشتنی« تبدیل

به تابو شده
در مسیر معکوس این جریان اما فیلمسازانی 
مثــل محســن امیریوســفی هــم قــرار دارند 
که بــرای اثبــات بحق بــودن مجــوز نمایش 
فیلم شــان در تاشــند هر طور شده فرصت 
نمایــش جشــنواره را کســب کنند حتــی اگر 
مجبــور شــوند با نســخه اصــاح شــده برای 
ششــمین بار فــرم حضــور در جشــنواره را پر 
کنند. عسگرپور می گوید: »این موضوع فقط 
منحصــر بــه فیلم ایشــان نیســت امــا قصه 
حضور »آشغال های دوست داشتنی« خیلی 
کشــدار شــده. علــت آن هــم عدم جســارت 
مدیــران مربوطــه اســت. من عضو شــورای 
عالــی نظارت بــودم و این موضــوع را هم به 
آقــای امیریوســفی و هم بــه مدیــران وزارت 

ارشــاد گفتــم کــه ایــن فیلــم اگر یــک زمانی 
ممکن بود جزو موضوعات ملتهب جامعه 
تلقی شود اما اآن مدتهاست مشکلی برای 
اکران ندارد. شکل و شعارهای جامعه عوض 
شــده و سنگرهای سیاســی و اجتماعی ما در 
جــای دیگر قرار گرفته اســت ضمــن این که 
امیریوسفی بخش قابل توجهی از فیلم را هم 

تغییر داده است.«
او بــا اشــاره به بیانیه ســازندگان این فیلم در 
روزهــای منتهی به جشــنواره ســال گذشــته 
مبنــی بر این کــه »ســودای اکران داشــتیم تا 
سودای سیمرغ« می گوید: »هر بار به محسن 
امیریوسفی قول و وعده اکران بعد از جشنواره 
می دهند و اطمینان می دهند که نگران نباشد 
اما بعد از جشنواره این موضوع منتفی شده 
و بــه امــروز و فــردا موکــول می شــود تا مدت 
مدیریت مســئوان مربوطه تمام شــود و به 

جای دیگر بروند.«
عســگرپور در پایــان می افزایــد: »ایــن فیلــم 
دچار بدشانســی بــزرگ شــده و انــگار اکران 
»آشــغال های دوســت داشــتنی« بــه نوعی 
تابوشکنی تبدیل شده است. طنز تلخی شکل 
گرفته. آقای امیریوسفی در وهله اول به دنبال 
اکــران فیلم اســت و اآن به همیــن حداقل 
جشنواره بسنده کرده تا شاید مشکل آن برای 

همیشه حل شود.«

سنا
ای

شهاب حسینی در نمایی از »آشغال های دوست داشتنی« محمد مهدی عسگرپور

نرگس عاشوری
خبرنگار
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 TheDarkOverlord یک گروه هکری به  نام
مدعی شــده کــه موفق به ســرقت ۱۸ هزار 
سند حســاس در مورد حمات ۱۱ سپتامبر 
شــده کــه حــاوی پاســخ هایی بــه ابهامات 

مربوط به این حمات است.
بــه گــزارش مهــر، در ایــن اســناد کــه از 
برخــی شــرکت های بیمــه ای و تجــاری 
 Hiscox Syndicates، Lloyds ماننــد 
 Silverstein Properties و  of London
ســرقت شــده اند اطاعاتی وجــود دارد 

که ظاهراً ناگفته های تــازه ای را در مورد 
حمات مذکور افشا می کنند.

هکرهــای مذکور تهدیــد کرده اند که اگر 
باج مناســبی را از شــرکت های یادشــده 
دریافت نکنند، اســناد یادشــده را افشــا 
خواهنــد کــرد. یــک ســخنگوی شــرکت 
Hiscox ســرقت اســنادی از این شرکت 
را تأییــد کــرده و افزوده اســناد یاد شــده 
اطاعــات بیمــه ای مرتبــط بــا دعــاوی 
حملــه  از  بعــد  شــده  طــرح  قضایــی 

تروریستی مذکور بوده اند.
هکرهــا بخــش کوچکــی از ایــن اســناد 
را به طــور رمزگــذاری شــده در فضــای 
مجازی منتشر کرده اند و مدعی شده اند 
که اگر به اندازه کافی بیت کوین دریافت 
نکننــد، کلیدهای رمزگشــایی اطاعات 
یادشــده را هم در دســترس عموم قرار 

می دهند.
 آنهــا حتی گفته انــد افرادی که اســامی 
آنها در اســناد یادشــده وجــود دارد را از 

ایــن موضــوع مطلــع می کننــد و از آنها 
برای مخفی ماندن نامشان طلب رشوه 

می کنند.
بــود  شــده  مدعــی  قبــًا  کــه   Hiscox
اطاعــات بیمــه ای چندانــی در ارتباط 
بــا حمات ۱۱ ســپتامبر در اختیار ندارد، 
از همــکاری خــود با مقامــات قضایی و 
انتظامــی امریــکا و انگلیــس به منظــور 
شناســایی عوامــل حمــات مذکور خبر 

داده است.

اطاعات حمات 11 سپتامبر در دستان هکرها  هک گوشی های هوشمند 
با اختراع اثر انگشت مصنوعی

گروهی از پژوهشــگران دانشگاه نیویورک و دانشگاه ایالتی 
میشــیگان نوعــی اثرانگشــت مصنوعــی را تولیــد کرده اند 
کــه براســاس ادعــای آنــان می توانــد بیــش از یــک ســوم 

گوشی های هوشمند را براحتی هک کند.
به گزارش انتخاب، این پژوهشــگران مدعی هســتند که این سیســتم می تواند 
خطــر حمــات هکــری بســیار قدرتمنــدی را به همراه داشــته باشــد.محققان 
دانشــگاه نیویورک و دانشگاه ایالتی میشیگان در اوایل ســال 20۱۸، پروژه خود 
را که تحت نام »DeepMasterPrints« معرفی شد تولید کردند و اکنون پس از 
طی شدن مراحل آزمایشی موفقیت این سیستم را تضمین کردند.در مقاله ای 
که توســط این پژوهشــگران منتشــر شــده آمده اســت که اثر انگشت مصنوعی 
می تواند »توســط یک دشمن ســایبری برای حمله استفاده شود. این موضوع 
می توانــد امنیــت سیســتم های شناســایی مبتنی بر اثرانگشــت را نیــز به خطر 
بیندازد.«  مکانیزم دســتگاه اثر انگشــت مصنوعی به این ترتیب است که برای 
هر اثرانگشت ذخیره شده جای یک رمز عبور تعریف می شود و دستگاه چندین 
تصویر را در خود نگه می دارد. اگر کسی پس از آن انگشت خود را برای باز کردن 
قفل این دســتگاه استفاده می کند، بسرعت اثر انگشتش ذخیره و بعدها از آن 
سوء استفاده می شود. محققان می گویند این روش ضریب صعودی دارد برای 
مثال اگر شــما فقط 3 اثرانگشــت را ذخیره کنید، دســتگاه شــما ممکن اســت 
حدود 30 اثر انگشــت جدید را طراحی و ثبت کند و این یعنی ضریب باز شدن 
گوشی های هوشمند نیز به یک سوم می رسد. درواقع حتی اگر با این روش یک 
پنجم گوشی های هوشمند باز شوند نیز یک کاهبرداری سودآور رخ خواهد داد. 

ورود هوش مصنوعی به سیستم ریلی هند
دولــت هنــد به منظــور تضمیــن امنیــت و پیشــگیری از خرابــی قطارهــا در 
ایستگاه های بین شهری، یک سیستم نگهداری و پیش بینی مبتنی بر هوش 
مصنوعی را توسعه داده اســت.به  گزارش »ایران آناین«، رسانه های محلی 
هندوســتان اعــام کردنــد که منطقه مرکــزی راه آهــن این کشــور روبات های 
هوشــمندی را در ایســتگاه های منطقــه تعبیــه کــرده اســت تــا عکس هــا و 
فیلم هایــی را از عملکرد حرکت قطار ضبط کرده از طریق سیســتم وای فای 

به مأموران ارسال کند.
ایــن روبات با بهره گیری از دوربینی با وضوح باا، ســامت بخش های زیرین 
و چرخ دنده های قطار را در زمان های مشخص شده بررسی کرده و داده ها و 
اطاعات ثبت شــده را از طریق وای فای به مأموران مربوطه ارســال می کند. 
دوربیــن ایــن روبــات با فرمــان مهندســین به چرخــش درآمــده و فیلم های 
باکیفیتی از بخش های زیرین قطار ثبت می کند. مهندسین این فیلم ها را بر 
صفحه نمایش بزرگی مشــاهده کرده و در صورت مشــاهده هرگونه مشکلی 
،آن را در سریع ترین زمان ممکن رفع می کنند.این سیستم هوشمند با تجهیز 
بــه چراغ هــای LED، فیلمبــرداری و عکاســی در نور کــم و حتی تاریکــی را با 
وضوح باا انجام می دهد. این قابلیت زمانی مفیدتر است که زیر چرخ ها در 
اکثــر موارد در معرض نور خورشــید قرار نگرفته و از دید عموم پنهان اســت.
این روبات هوشمند اولین پروژه هند در خصوص راه اندازی هوش مصنوعی 
در سیستم حمل و نقل این کشور نیست؛ چرا که سال گذشته در بخش هایی 
از منطقه راه آهن سیســتم های هوشمندی برای کنترل کیفیت غذای عرضه 

شده به مسافران تعبیه شد.

اخـــــــبار

روز گذشــته اظهارات سرپرست معاونت 
کشــور  کل  دادســتانی  مجــازی  فضــای 
درباره  فیلترینگ اینستاگرام بازتاب های 
زمزمه هــای  و  داشــت  متعــددی 
اجتماعــی  شــبکه  ایــن  مسدودســازی 
تعییــن  کارگــروه  دبیــر  شــد.  خبرســاز 
مصادیــق محتــوای مجرمانــه از وجــود 
حکــم قضایــی بــرای فیلترینــگ شــبکه 
اجتماعــی اینســتاگرام خبــر داد و گفــت: 
در حال حاضر دســتگاه قضایی می تواند 
نشــدن مصوبــات  انجــام  بــه  توجــه  بــا 
 شــورای عالی فضای مجــازی، به صورت 
یــک طرفــه اقــدام کند امــا فعــًا منتظر 
اجماع نظر در این زمینه هستیم. ولی اگر 
صبر کردن فایده ای نداشته باشد، دستگاه 

قضایی تصمیم ازم را خواهد گرفت.
ë شفاف سازی نیاز فیلترینگ 

معاونــت  سرپرســت  جاوید نیــا،  جــواد 
کشــور  کل  دادســتانی  مجــازی  فضــای 
در گفت وگــو بــا ماهنامه پیوســت گفت: 
اینســتاگرام یــک بــار فیلتــر شــد و دولت 
وعده داد که با کمک فیلترینگ هوشمند 
می توانــد ایــن فضــا را کنتــرل کنــد امــا 
متأســفانه بــا اینکــه در این زمینــه هزینه  
زیــادی هم انجام شــد ولی بــه نتیجه ای 

نرسیدیم.

دبیــر کارگروه تعییــن مصادیق محتوای 
مجرمانه یــادآور شــد: هم اکنون دســتور 
قضایی برای فیلتر این سرویس را داریم و 
نظر اکثریت شورای عالی فضای مجازی 
و دیگر تصمیم گیــران نیز مبنی بر فیلتر 

شدن این سرویس است.
وی افــزود:  طبق مصوبات شــورای عالی 
اینســتاگرام  ترافیــک  مجــازی،  فضــای 
از یــک ســطح نبایــد بااتــر می رفــت که 
متأسفانه فراتر رفت و از طرفی براساس 
مصوبــات این شــورا، بــرای فعالیت این 
شــبکه، باید »مجوز دولت پــس از التزام 
این شــبکه اجتماعــی به قوانین کشــور و 
انتقال ســرورها به داخل کشــور« توســط 
دولت صادر می شد که این کار هم انجام 

نشده است.
ایــن اظهار نظر البتــه واکنش های زیادی 
را در فضــای مجــازی و واقعی بــه دنبال 
داشــت و بیــش از همه صاحبان کســب 
نگــران  را  مجــازی  کوچــک  کارهــای  و 
کــرد؛ گروه هایــی کــه از طریق این شــبکه 
اجتماعی عمًا بــه کارآفرینی پرداخته و 
اشتغالزایی داشته اند. در چنین فضایی، 
تیترهایی همچون »فیلتر اینســتاگرام در 
راه است«، »اینســتاگرام فیلتر می شود« 
وزیــر  و  می شــد  دســت  بــه  دســت  و... 
ارتباطات و فناوری اطاعات نیز که بارها 
مخالفت خود را با فیلترینگ شبکه های 
اجتماعی بیان کرده است، نسبت به این 

اظهار نظر بی تفاوت نماند و در حاشــیه 
جلســه هیأت دولت به اظهارات معاون 
دادســتان کل کشــور درخصــوص صدور 
حکم قضایی برای  فیلترینگ اینستاگرام 

واکنش نشان داد.
محمدجــواد آذری جهرمی گفت: اینکه 
مــا تفنــگ را  روی ســر کســی بگیریــم و 
شــلیک کنیم، طــرف می میــرد، این یک 
واقعیت اســت. فرض کنیــم فیلترینگ 
اینســتاگرام هم رخ داد، قرار است بعد از 
آن چه  اتفاقی بیفتــد؟ این را بیایند برای 

مردم روشن کنند و شفاف بگویند.
وزیــر ارتباطــات افــزود: البتــه مــن متــن 
صحبت هــای ایشــان را نخوانــده ام ولی 
از تیتــر خبرهــا متوجــه صحبــت ایشــان 
شــد ه ام. اما  فرض کنیم که حرف ایشــان 
درست باشــد و اختیار قانونی هم داشته 
باشند و چنین اتفاقی هم بتواند رخ دهد. 

قرار است بعد از آن چه  اتفاقی بیفتد؟
وی ادامه داد: فرض کنیم اینستاگرام فیلتر 
شد. اتفاق پس از آن چیست؟ این را بیایند 
برای مردم روشــن کنند و شــفاف بگویند، 
دوقطبی  فیلتر و مخالفت با فیلتر درست 
نکنند. بیاینــد به صــورت واقعی صحبت 
کننــد و بگویند امروز مــا اختیار داریــم و از 
آن هم اســتفاده  کردیم و فیلتر کردیم. اما 
از فــردا چــه اتفاقی در کشــور رخ می دهد؟ 
در زندگــی مردم چه اتفاقــی می افتد؟ در 
حاکمیــت مــا چــه اتفاقــی  رخ می دهــد؟ 
بــا فیلتــر در کاهــش میــزان جرایــم با چه 
تفاوت هایی مواجه می شویم؟ در افزودن 
این ظرفیت به توانمندی های داخلی چه 
اتفاقــی رخ می دهد؟  اینها را باید صحبت 

کنند تا جمع بندی عقانی صورت بگیرد. 
ë نارضایتی مردم؛ روی دیگر فیلترینگ

واکنش ها نسبت به فیلترینگ احتمالی 
اینســتاگرام ادامــه دار شــد و نماینــدگان 
فعال در شــبکه های اجتماعــی از جمله 
آبــادی  ایمــن  جعفــرزاده  غامعلــی 
نســبت به آن موضع گرفتنــد. این عضو 
کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان 
اینکه عده ای تعمداً با فیلترینگ شــبکه 
اجتماعی اینســتاگرام به دنبــال ناراضی 
بــه  مــردم هســتند،  کــردن  و عصبانــی 
»ایران« گفت: از یک ابزار می توان هم به 
شــکل صحیح و هم به صورت نادرست 
اســتفاده کــرد و ایــن نیــز تنهــا مختــص 

فضای مجازی نیست.
جعفــرزاده ایمن آبــادی، نماینده مردم 
رشــت که در شبکه اجتماعی اینستاگرام 
نیز فعال است، افزود:  شما به عنوان یک 
خبرنگار می توانید با همین قلمی که در 
دست دارید خوب بنویسید یا اینکه با آن 
اخبار نادرســت و تحلیل هایی نادرســت 
بنویســید و از آن اســتفاده مناسبی نکنید 
ولــی اگــر همیــن قلــم را از دســت شــما 
بگیرند، نمی توان جلوی بد نوشتن شما 
را گرفــت. وی بــا بیــان اینکــه مــا نباید با 
فضای مجازی به صورت سلبی برخورد 
کنیــم، گفت: این اقدام نتیجــه ای بدتر از 

تلگرام  خواهد داشت.
عضــو کمیســیون  برنامه و بودجــه ادامه 

داد: از سوی دیگر باید افرادی که به دنبال 
فیلترینگ هستند، بیایند و بگویند مشکل 
چیست و به دنبال فیلترینگ اینستاگرام  
چه اتفاق خوبــی خواهد افتاد؟ این افراد 
فردای فیلترینگ اینستاگرام باید گزارشی 
ارائــه دهنــد کــه چه اتفاقــی بــرای مردم 
خواهــد افتاد؟ اما مشــکل اینجاســت که 
آنها چیزی ندارند که به مردم ارائه دهند. 
نماینده مردم رشت افزود:  تنها کاری که 
می کنند این اســت که بر مشکات مردم 
اضافه می کنند و می خواهند تنها وسیله 
ارتباطی ساده مردم را هم از آنها بگیرند. 
ایــن افــراد تنها بــه دنبال محــدود کردن 
مردم هســتند، این موضوع کجای دین و 

مرام ما نوشته شده است.
طیبه سیاوشــی عنایتی، عضو کمیسیون 
فعــاان  از  کــه  نیــز  مجلــس  فرهنگــی 
شــبکه های اجتماعی اســت، به »ایران« 
گفت: بارها گفته ایــم و باز هم می گوییم 
شــبکه  یــک  کلــی  مسدودســازی  کــه 
اجتماعــی ماننــد تلگــرام و اینســتاگرام، 
اقــدام درســتی نیســت. نماینــده مــردم 
تهران در مجلس با بیان اینکه باید اثرات 
فیلترینگ تلگرام آسیب شناسی می شد، 
گفت: شواهد نشان می دهد که فیلترینگ 
در زمینه تلگرام موفق نبوده است چراکه 
انتظــارات  مســئوانی هــم که تلگــرام را 

فیلتر کردند، محقق نشد.
سیاوشــی افــزود: موافقــان فیلترینگ به 
دنبــال راهــکاری بجز فیلترینــگ نبودند 
و بــه راهکارهایــی کــه در شــورای عالــی 
فضای مجــازی، کمیســیون فرهنگی و... 
 مطرح شد نیز هیچ توجهی نکرده و آن را 

مد نظر قرار ندادند.
فیلترینــگ  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  وی 
اینســتاگرام هــم ماننــد تلگــرام موفــق 
نخواهد بود، گفت: کســانی که به دنبال 
فیلترینگ این شبکه اجتماعی هستند، 
بایــد بداننــد کــه هــزاران نفــر از جوانان 
بــا اســتارتاپ ها و همچنیــن افــراد بــی 
و بدسرپرســت  در فضــای  سرپرســت 
مجــازی در حــال کســب درآمــد بــرای 

تأمیــن هزینه هــای حداقلی معیشــت 
خود هستند. این اتفاق باعث می شود تا 
آنها نه تنها شغل و درآمد حداقلی برای 
تأمیــن معاش خــود را از دســت بدهند 
بلکه اشــتغالزایی در فضای مجازی نیز 
از بیــن رفته و به آن آســیب جــدی  وارد 
می شــود این در حالی اســت کــه آنها به 
جای از بین بردن مشــاغل ایجاد شــده، 
باید به فکر توســعه آن باشــند. نماینده 
مــردم تهــران معتقــد اســت بــه جــای 
فیلترینــگ  کل شــبکه اینســتاگرام باید 
به صــورت موردی با تخلفــات و جرائم 

غیراخاقی و... برخورد کرد.
وی گفت: از مدت ها قبل بحث فیلترینگ 
هوشمند و مسدودسازی صفحات دارای 
تخلــف، مطــرح بــود پس بهتر اســت به 
جــای فیلترینــگ کل شــبکه، روی ایــن 
موضــوع متمرکــز شــوند و آن را محقــق 
کنند. سیاوشی در ادامه یادآور شد: برخی 
تنهــا بــه فکر پاک کــردن صورت مســأله 
هســتند و این موضوع نشــان می دهد که 
به هیچ کدام از حوزه ها اعم از اقتصادی، 

فرهنگی، اجتماعی و... فکر نمی کنند.
رمضانعلــی ســبحانی فر، یکــی دیگــر از 
نمایندگان مجلــس نیز که عضو کارگروه 
مجرمانــه  محتــوای  مصادیــق  تعییــن 
اســت، بــا ابــراز بــی اطاعــی از احتمــال 
فیلترینگ اینســتاگرام گفت: هنوز بحثی 
در کارگــروه تعییــن مصادیــق محتــوای 
مجرمانه مطرح نشده است. طبق قانون 
باید بحث فیلترینگ یا در کارگروه تعیین 
مصادیق محتوای مجرمانه یا در شورای 

عالی فضای مجازی طرح شود.
ë فیلترینگ خواست کدام مردم؟

البته این نخستین بار نیست که موافقان 
اجتماعــی،  شــبکه های  فیلترینــگ 
اینستاگرام را نشانه گرفته اند و جاویدنیا 
سرپرســت معاونــت فضــای مجــازی 
دادستانی کل کشور کمتر از یک ماه قبل 
نیز با پافشاری بر لزوم فیلتر اینستاگرام، 
ایــن موضــوع را خواســته جــدی علمــا 
عنوان کــرده بود. جاویدنیا در گفت و گو 

با یکی از خبرگزاری ها گفت: بســیاری از 
علما و اساتید دانشگاه و دانشجویان هر 
کدام با استدال خود خواهان فیلترینگ 
این نرم افزار هستند. حتی برخی تمام 
مســئوان فضای مجازی کشور را که هر 
کــدام به نحوی در این فضا نقش دارند 
به خاطــر عدم جلوگیــری و برخــورد با 
ایــن پدیده، مســئول گمراهــی تک تک 
افراد جامعه و بویژه کودکان و نوجوانان 
می داننــد و بی غیرت خطــاب می کنند 
و حــق هــم دارنــد. وی بــا بیــان ایــن که 
اینســتاگرام باید چند ســال پیش فیلتر 
می شد افزود: متأسفانه میزان جرایمی 
کــه در بســتر جرم خیــز اینســتاگرام رخ 
می دهــد و هــر روز رو بــه رشــد اســت را 
می تــوان یــک فاجعه نــام برد چــرا که 
خانواده هــای زیادی درگیر آســیب های 
آن شده و از این مسأله گایه مند هستند. 
سرپرست معاونت امور فضای مجازی 
دادستانی کل کشــور افزود: قوه قضائیه 
در ایــن خصــوص تذکــرات ازم را داده 
اســت و بنــا دارد محکم و اســتوار پیگیر 
اجــرای قانــون در همه زمینه ها باشــد.
گفتنی اســت که اینستاگرام پیش از این 
نیــز یک بــار در جریان حــوادث دی ماه 
96 بــه همــراه تلگرام فیلتر شــد که این 
موضوع مدت زمان زیادی طول نکشید 
و به دنبال رفع فیلتــر در اختیار کاربران 
قرار گرفت؛ موضوعی که برخی موافقان 
فیلترینگ  ازجمله احمد ســالک عضو 
کمیســیون فرهنگی مجلــس آن را یک 
اشتباه می دانند و معتقدند که فیلتر این 
شــبکه اجتماعی باید ادامه دار می شد. 
وی با اشــاره به اینکه قرار بود این شبکه 
اجتماعی تا پایان آذرماه 97 فیلتر شود، 
افــزود: اما تاکنــون این اتفــاق نیفتاده و 
فعًا مشــخص نیســت کــه چــه زمانی 
اینســتاگرام فیلتر می شــود. بــه هرحال 
با تمامی ایــن اظهار نظرها باید منتظر 
ماند و دید با وجود مخالفت های دولت 
با فیلترینگ آیا این بار هم تیغ فیلتر بر 

گردن اینستا گرام فرود خواهد آمد .

میترا جلیلی - سوسن صادقی 
خبرنگار

نچ 
 کرا
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ع: 
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آیا اینستاگرام فیلتر می شود؟

وزیــر  آذری جهرمــی،  محمد جــواد 
ارتباطات: هسته IP شبکه ملی اطاعات 
ســه برابر شــد. بــا ایــن اتفــاق ظرفیت 
انتقــال شــبکه ملــی اطاعــات از ســال 
گذشته تاکنون از 10 به 24 ترابیت برثانیه 
وهمچنین ظرفیت این شبکه از ۶.۸ به 

1۸ ترابیت برثانیه رسیده است.
ابوالحســن فیروزآبــادی، دبیــر شــورای 
عالی فضای مجــازی: مرکز ملی فضای 
مجــازی بــا وزارت ارتباطــات و فنــاوری 
اطاعات ارتباط و همکاری دوستانه دارد 
هرچند عده ای از ایــن ارتباط و همکاری 
خوششان نمی آید ولی آنهایی که از این 
همکاری انتقاد می کنند، درصف دشمن 

هستند.
صــادق عباســی شــاهکوه، مدیرعامــل 
شرکت  زیرســاخت:  ارتباطات  شرکت 
انحصــار  از  زیرســاخت  ارتباطــات 
ســرویس مکالمــات بین الملــل خــارج 
شــده و ارائه خدمــات مکالمــات تلفنی 
بین الملــل )دوصفر( را به شــرکت های 
خصوصی واگذار کرده است به عبارتی 
سیاســت های خوبــی بــرای آزاد ســازی 
ترافیک بین الملــل اتخاذ شــده که این 
تصویــب  از  پــس  بــزودی  تصمیم هــا 
اجرایــی  مقــررات،  تنظیــم  کمیســیون 

خواهد شد.

حسین فاح جوشقانی، رئیس سازمان 
رگواتوری: فاز مطالعاتی مقررات گذاری 
بــرای ورود فناوری هــای اینترنت اشــیا 
و فناوری نســل پنجم ارتباطات ســیار با 
همکاری مرکز تحقیقات مخابرات ایران 
پایان یافت. در این پروژه ضوابط حفظ 
حریــم شــخصی در اولویت قــرار دارد. 
برای ورود فناوری هــای نوین اطاعاتی 
و ارتباطی به کشــور عاوه بــر گزینه های 
مقرراتی، سایر موارد اجرایی نیز در قالب 
پروژه های پایلــوت در وزارت ارتباطات و 
از طریق شــرکت های مرتبط، در جریان 

است.
حمیــد فتاحــی، رئیــس هیــأت مدیــره 
شــرکت ارتباطــات زیرســاخت: وزارت 
ارتباطات معتقد اســت باید رســیدگی 
بــه جرایــم رایانــه ای و فضــای مجــازی 
به صورت تخصصــی در کارگروه تعیین 
مصادیق محتوای مجرمانه بررسی شود. 
اگر دادگاه یا شعب ویژه جرایم سایبری و 
فضای مجازی با قاضی متخصص این 

حــوزه تشــکیل و به صــورت تخصصــی 
به مشــکات این حوزه رســیدگی شــود، 
حکم ها در حــوزه فضای مجازی با درک 
شــرایط جامع صورت می گیــرد و این به 
معنی جلوگیری از آســیب زیســت بوم 

فضای مجازی است. 
مهدی میرمهدی، رئیس اتحادیه صنف 
فناوران رایانه تهران: برخی واردکننده ها، 
عمده فروش ها یا واحدهای صنفی برای 
فــرار از مالیــات و دور زدن اداره دارایــی 
که بیشــتر نیــز در شهرســتان ها هســتند، 
از صــدور و دریافــت فاکتور فــروش کاا 
ممانعت می کنند. ارائه فاکتور یک الزام 
اســت طبق قانون نظام صنفی و دستور 
اتاق اصناف ایران و تهران هر فرد صنفی 
کــه کاایی را به صورت عمــده یا خرده به 
فروش می رساند حتماً باید برای فروش 
کاا فاکتور صــادر کند. خریداران نیز باید 
حتماً فاکتور دریافت کننــد تا در صورت 
مشکل و شــکایت وجود فاکتور ضروری 

است. 

 روی خط
فـــــاوا

اگر شما جزو 
خوانندگانی هستید که 
به دایلی نتوانسته اید 

سخنان مسئوان 
فاوا را در طول هفته 

پیگیری کنید با ستون 
روی خط فاوا با ما 

همراه شوید.

از واگذاری 
مکالمات بین 

الملل تا دادگاه 
جرایم سایبری

مگ
گیز
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درجامجهانیطاگرفتم
چونعصبانیبودم!

- در بانک های چین، به من پول نمی دهند
 - مهتاب کرامتی در زندگی من، تأثیرگذار بوده است

 - دوست دارم کنار جمشید  هاشم پور در یک فیلم بازی کنم
 - ورزشی را دوست دارم که خیلی در آن کتک کاری شود و همدیگر را بزنیم

- دوست داشتم در بازی های آسیایی پرچمدار بودم

گفت وگوی »ایران« با الهه منصوریان
 ستاره ووشو جهان



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

 سال بیست وچهارم  شماره 6965
سـیـاسـی پنجشنبه  13 دی 1397

فاصله اندک رئیسی تا ریاست دستگاه قضایی

روبرت بیگلریان: مشکات ارامنه همان مشکات مردم ایران است

وقتی توئیتر جای خبرنگار را می گیرد
پرسش های انتقادی نسل نو از جنگ

به بهانه همزمانی نقد و بررسی مستند »زیر صفر مرزی« با حواشی توئیت رضایی 

حــاا تقریبــاً فضــای سیاســی 
را  رئیســی  ابراهیــم  کشــور 
بعــدی  رئیــس  به عنــوان 
قــوه قضائیه به رســمیت شــناخته. هــر چند هنوز 
حکمــی در کار نیســت و خود او هــم در واکنش به 
شــایعه انتصابش به عنوان رئیس قوه قضائیه در 
شــبکه های مجازی گفته است: »از همان هایی که 

این خبر را منتشر کرده اند، بپرسید.«
 حکم هایــی کــه روز یکشــنبه توســط رهبر معظم 
انقــاب برای آیت اه آملی اریجانی صادر شــد، 
حکایت از این داشت که وی بزودی با قوه قضائیه 
خداحافظــی خواهد کرد. خصوصاً اینکه در حکم 
رهبــری بــرای ریاســت وی بــر مجمع تشــخیص 
مصلحت نظام تأکید شــده اســت: »بــا عنایت به 
اهمیت مســئولیت ها در مجمع و شورای نگهبان 
انتظار می رود در فرصت زمانی مناسب، با تنسیق 
امــور در قــوه قضائیــه، در مســئولیت های خطیــر 
یادشده ُمَتمّحض گردید.« البته از هفته ها قبل تر 
شــنیده ها حاکی از نزدیک شــدن حجت ااســام 
رئیســی به کرسی ریاست دستگاه قضا بود، همان 

جایــی کــه وی ســال ها به عنــوان یکــی از مقامات 
عالی رتبه آن شناخته می شد. او اما دیروز هر چند 
تصدی این سمت را تأیید نکرد اما در رد و تکذیب 
آن هم حرفی نزد. ســایت شــفقنا نیز روز سه شنبه 
گفت و گویی کوتاه با ابراهیم رئیسی در همین رابطه 
منتشر کرد که وی در آن گفته بود: »گمانه در مورد 
انتصــاب اینجانــب بر ریاســت قوه قضائیه بســیار 
اســت، اما اگر شما خبری دارید به ما هم بگویید!«   
وی در ادامــه ایــن ســؤال را کــه »یعنــی اگــر چنین 
پیشــنهادی بشــود را قبول نمی کنیــد؟« بی جواب 

گذاشت و سکوت کرد. 
همین ســکوت شاید خودش نشــانه ای محکم تر 
از همــه شــایعات قبلــی مبنی بــر نزدیک شــدن 
بیش از پیش رئیســی به ریاســت دستگاه قضایی 
باشــد. خصوصاً اینکه اگر ســخن روز دوم دی ماه 
حجت ااســام منتظری، دادستان کل کشور را به 
یاد بیاوریم متوجه می شــویم که فاصله رئیسی تا 
کرسی ریاســت دســتگاه قضایی چقدر کم است. 
محمد جعفر منتظری آن روز در پاسخ به سؤالی 
مبنــی بــر اینکــه آیــا خبر تعییــن حجت ااســام 

رئیســی به عنوان رئیس قوه قضائیه که این روزها 
در فضــای مجــازی منتشــر شــده صحــت دارد یا 
خیر؟ گفته بود: »فعًا فضای مجازی اســت تا به 
فضای حقیقی تبدیل شــود طول می کشــد.« این 
صحبــت از زبــان یکــی از عالی رتبه ترین مقامات 
قضایی کشــور تنهــا یک نتیجه گیری داشــت و آن 
این بــود که ریاســت ابراهیم رئیســی در دســتگاه 
قضایــی شــاید قــدری دیر و زود داشــته باشــد اما 
ســوخت و ســوز نخواهــد داشــت و ایــن موضــوع 

قطعی شده است.

به بهانه آغاز سال نو میادی گفت وگوی کوتاه کردیم با 
روبرت بیگلریان، رئیس شورای خلیفه گری ارامنه تهران 

که سابقه حضور در مجلس را هم در کارنامه خود دارد.
ë  وضعیت ارامنه در کشور با توجه به پیوستگی  هایی 

که با جامعه ایرانی دارند، چگونه است؟
بــا توجــه بــه ارتبــاط تنگاتنگی کــه در قــرون متمادی 
بیــن ایرانیــان و ارامنــه بــوده و مشــترکات فرهنگــی و 
مبانــی انســانی و هنــری و بخصــوص درهــم تنیدگی 
جغرافیایــی کــه وجــود داشــته باعث شــده کــه درک 
متقابــل عمیقی بین مســیحیان ارمنی و مســلمانان 
ایرانی بــه وجود بیاید. نمونه  های بارز آن هم در حوزه 
فرهنگــی و آموزشــی و حضــور ارامنــه در عرصه هــای 
اجتماعی، سیاســی، اقتصادی و علمی و هنری وجود 
دارد. بنابرایــن اگر بخواهیم از ایــن جهات نگاه کنیم، 
گذشــته از فراز و نشــیب هایی کــه در هــر دوره  ای بنا بر 
مقتضیــات اقتصــادی و اجتماعی و یا سیاســی وجود 

داشــته، شــاهد ثبات در وضعیت ارامنه بوده ایم. این 
رویکرد را بخصوص در درجه اول از ســوی مردم ایران 
و سپس نظام جمهوری اســامی می بینیم. خود این 
ثبــات نشــان دهنده فرصتی بــرای آفرینندگی و حفظ 
هویت و بسط درک بین ادیان و اقوام است. ارمنی  ها با 
تحوات اجتماعی و اقتصادی که مردم به طور عام با 
آن مواجه بوده  اند هم روبه  رو شده اند. البته بحث های 
اختاف سلیقه  ای هم وجود داشته اما به طور کل روند 
ثابت و مستمری را در زندگی آنان می بینیم. این ثبات 
را هــم با توجه به اینکه توانســته ایم نهادهــای خود را 
داشته باشیم، توانسته  ایم حفظ کنیم. وجود مدارس، 
انجمن  ها و نهادهای دینی خود نشان دهنده این است 
که رویکرد مثبت و مستمری وجود دارد و در عین حال 

هم شاهد استمرار این نهادها در ایران هستیم.
ë  جدای از مشــکاتی کــه گفتید همچون ســایر مردم

ایران داشــته  اید، ارامنه با چه مســائل دیگــری روبه رو 
هستند؟ 

مشــکات ارامنــه بــه طــور عــام همــان مشــکاتی 
اســت که همه مــردم ایران دارند؛ مســائل مربوط به 

سرمایه گذاری اشتغال و مسکن. بنده چه آن موقع که 
نماینده مجلس بودم و چه اان، می بینم که ماهیت 
مشــکات غالبــاً همان هاســت. البته در حــوزه قضا، 
متأسفانه مواد قانونی داریم که مشکاتی با اجرای آن 

ظهور ابزارهای جدید اطاع رســانی، فرصتی برای 
چهره هــای ارشــد حوزه های مختلف ایجــاد کرد تا 
بدون واسطه رسانه های کاسیک، با جامعه هدف 
خــود ارتبــاط برقــرار کنند. یکــی از ابزارهای بســیار 
محبــوب در جهــان که ایران نیــز در اســتفاده از آن 
عقب نمانده است، توئیتر است. فضایی که اگرچه 
در تعــداد کاراکتــر محدودیت هایی بــرای صاحب 
حســاب ایجاد می کند، اما به خاطر امکان اشتراک 
ســریع فیلــم و عکــس همچنین جامعــه اعضای 
خاص، وسعت بی حد و حصری برای تأثیرگذاری 

و اطاع رسانی در اختیار افراد قرار می دهد.
همیــن امکانــات اســت کــه ســبب می شــود 
دونالــد ترامپ رئیــس جمهوری ایــاات متحده 
به جــای رســانه های معتبــر و رســمی، این فضا 
را بــرای اعام حســاس ترین و شــاید بزرگ ترین 
ایــران نیــز  تصمیمــات خــود انتخــاب کنــد. در 
از  اســتفاده  پیشــه  سیاســت  پیشــرواِن  اگرچــه 
توئیتــر همچــون محمدجــواد ظریــف، انتقادها 
و اعتراض هــای زیــادی به جــان خریدنــد تا این 
طــرح نو را جا بیندازند، اما در میانه راه بســیاری 
چهره های دیگر به آن پیوستند. استقبال مدیران 
سیاسی کشــور از فضایی که توئیتر در اختیار آنها 
می گــذارد، به حدی بــود که شــمار قابل توجهی 
ترجیح دادند به جــای این که روبه روی خبرنگار 
بنشــینند، جلوی مانیتور خود نشســته و آنچه در 
دل و ذهــن دارنــد در قالــب واژه هــا بریزنــد و در 

فضایی عمومی به اشتراک بگذارند.
ماجرای توئیت های جنجالی محســن رضایی، 
دبیر مجمع تشــخیص مصلحت نظام و فرمانده 
وقت سپاه پاسداران درباره عملیات کربای 4، اما 
وجهــی دیگر از مقتضیــات این فضا را یادآور شــد. 
 همزمــان با ســالروز عملیات هــای کربــای 4 و 5،

 محسن رضایی در حساب شخصی خود در توئیتر 
نوشــت: »عملیــات  کربــای چهــار بــرای فریــب 
دشمن انجام شد. اگر تحلیلگر تاریخی در فهم آن 
فریب بخورد، پس وای به حال نوشته های او.« او در 
توئیتی دیگر تأکید کرد: »با عملیات  کربای چهار 
به دشمن وانمود کردیم که عملیات ساانه ما تنها 
همین بوده اســت. 10 روز بعد در همان نقطه و در 
زمانی که نیروهــای ارتش بعثی به مرخصی رفته 

بودند، عملیات کربای پنج را انجام دادیم.«
ایــن دو توئیــت که هفتم دی ماه منتشــر شــد، 
مانند بمب ترکید و برای ســاعت ها فضای فارسی 
توئیتر را تحت الشعاع قرار داد. آنچه از زمان انتشار 
این توئیت تا حضور او در تلویزیون گذشت، مثنوی 
هفتاد من کاغذی اســت که دیگر کمتر کســی از آن 
بــی خبر اســت؛ اما نقطه پایــان این ماجــرا زمانی 

درست در روزهایی که محسن رضایی از فرماندهان 
ســال های جنگ و توئیت بحث برانگیــزش با امواج 
واکنش هــای منتقدانــه اکثریــت مــردم مواجــه بود، 
نشست نقد و بررسی فیلم مستندی برگزار شد که در 
خــال خود به بازگویی بخش دیگری از تاریخ جنگ 
پرداخته و امتداد میراث جنگ را در واکاوی وضعیت 
زندگی مردمانی جســته است که حاا با محرومیت، 
فقــر و بیکاری دســت به گریبانند. مســتند »زیر صفر 
مــرزی« به  کارگردانی مهدی افشــارنیک که پیش تر 
در جشــنواره ســینما حقیقــت بــه نمایــش درآمــده 
بــود این بــار با حضور یک فرمانده ســال های جنگ، 
دو تاریخ نــگار جنگ به نقد و بررســی گذاشــته شــد. 
مستندی که سرگذشت فرمانده شهید علی  هاشمی 
را مبنــای بازخوانی و نقد عملیات خیبر، آثار مخرب 
محیــط زیســتی آن  در هورالعظیم و خشــک شــدن 
هکتارها از این زیســت بوم آبی و فقر و محرومیت به 
جا مانده برای مردمانی که روزگاری مرزنشین بودند 
و در حاشــیه هور با کشــاورزی و دامداری زندگی شان 
ســپری می شــد و امــروز 30 کیلومتر دورتــر از موطن 
پیشین شــان با محرومیت، فقر و بیکاری همنشــین 
اند. مردم عرب زبانی که به ایرانی بودن شــان افتخار 
می کننــد و بــا ایــن حــال از فرامــوش شــدن ها و کــم 

توجهی ها گایه دارند.
زیر صفر مرزی  در مرور سرگذشت علی  هاشمی 
بــه زندگــی فرمانده عــرب زبانی پرداخــت که گرچه 
در عملیــات خیبــر مفقودااثر شــده بــود، اما مطرح 
شــدن برخی تردید ها درباره سرنوشــت او سبب شد 
که تا ســال ها بعد و تــا زمانی که پیکر مطهرش از پی 

تفحص ها در منطقه هور پیدا شد، مهجور بماند.
ســردار حســین عایی از فرماندهان زمان جنگ 
اما در واکنش به این روایت با تأکید براینکه در جنگ؛ 
عــرب، فــارس ، کــرد و لر نداشــتیم و همه بــه عنوان 
»رزمنده« شناخته می شدند و بحث »ستون پنجم« 
و ارتباط با دشمن نیز هیچ گاه مطرح نبود. عملیات 
خیبر را به واســطه کشــف منطقه هور و تبدیل آن به 
یک منطقــه عملیاتی،یک پیروزی دانســت. عایی 
همچنیــن در واکنش به بخشــی از این مســتند که در 
آن اصطــاح »دفــاع مقــدس« مانع نقــد وقایع آن 
دوران دانســته شــده و گفته می شــد کــه »آیا تصرف 
جزیــره مجنــون در خاک عــراق ارزش آن را داشــت 
که بهترین بچه های ما از دســت بروند؟« گفت: »در 
همه ادیان و در همه کشورها ،دفاع مقدس است، با 
این حال مقدس بودن دفاع به معنای مقدس بودن 
فرماندهان جنگ یا به معنای آنکه عملیات ها را نقد 
نکنیم نیست. خیر، ما عملیات ها را و روش ها را نقد 
می کنیم.« او درعین حال در دفاع ازعملیات خیبر با 
اذعــان به تحقق نیافتن اهداف و شکســت عملیات 

گفت: »خدا رحمت کند آیت اه  هاشمی رفسنجانی 
را که می گفت عراقی ها گفته اند این جزایر 8 میلیارد 
بشــکه نفــت دارد اگــر ایــن جزایــر را بگیریــم و نــگاه 
داریم، می توانیم خسارات جنگ را از قبال آن جبران 
کنیم.« ســخنانی که  از سوی محسن رخصت طلب، 
راوی جنــگ با یادآوری خســارت های تعیین شــده و 
پرداخت شده در جنگ های بین المللی و موقعیت 
نظامــی ایــران در روزهــای آغازیــن جنگ ایــن گونه 
تکمیل شــد کــه: »جوانان به صــورت خودجوش و با 
دســت خالی رفتند جبهه و آهســته آهســته تشکیل 
گروه ، دسته ، تیپ و لشکر دادند. اصًا علی  هاشمی، 
محسن رضایی، قاسم سلیمانی و علی شمخانی و... 
کجا بودند؟ بسیاری از فرماندهان سپاه به عنوان یک 
عنصر و بدون آموزش نظامی وارد شــدند اما آهسته 
آهســته خودشــان را پیــدا کردند. بعضی هــا »آر.پی .

جی .« زن بودند بعد فرمانده شدند.«
این مواضع اما شیرعلی نیا تاریخ نگار جنگ را که 
اصواً توئیت حاشیه ساز محســن رضایی در واکنش 
به او نوشــته شــد؛ راضی نکرد. او با بیان اینکه »نسل 
ما می خواهد نقد کند و پاسخ بگیرد«، گفت: »جنگ 
که فقط خســارت مادی نیســت.  چرا خسارت جانی 
در تحلیل های ما مطرح نمی شــود.« این تاریخ نگار 
جنگ با بیان اینکه »دوره اینکه بگوییم فان عملیات 
985 شهید داشت و سندش هم در بنیاد شهید  است 
گذشته« گفت: »از یک فرمانده که عملیات شکست 
خورده ای انجام داده بود پرســیدم چرا این طور شد، 
وجه حماسی به آن داد و گفت منطقه عملیاتی نیاز 

به 10لشکر داشت اما ما با دو لشکر انجام دادیم.«
 او  ادامــه داد: »مثــاً در مورد نفت جزایر مجنون 
و  اســتناد آقای عایی به حرف مرحوم  هاشمی، من 
خاطرات ایشان را هم می خوانم که نشان از تنزل آمار 
اعامــی نفت آن جزایر دارد. بعد می پرســیم هدف 
عملیــات جزیره بــود، می گویند نه، می پرســیم پس 
چرا بر اهمیت نفت مجنون در انجام عملیات خیبر 
مانور داده می شــود؟« پس از این ســخنان مدافعان 
و منتقدان عملکرد ایران در 8 ســال جنگ تحمیلی 
پرسش و پاسخی چالشی را رقم زدند که دست کمی 
از واکنش هــای  مطرح شــده در قبال توئیت معروف 
محسن رضایی نداشت. پایان همه بحث  ها اما اشکی 
بــود کــه از یــادآوری لحظه های تکان دهنده مســتند 
»زیــر صفــر مــرزی« برگونه ها می خشــکید. ســال ها 
چشــم انتظــاری مــادر شــهید  هاشــمی، محرومیت 
هموطــن عرب زبان از کمترین امکانات و کیلومترها 
هور خشــکیده که روزگاری ســرزمینی پرآب و سرسبز 
بود، چــراگاه گاومیش ها، مبنای اقتصاد و معیشــت 
مردمــان و حــاا بیابانی خشــکیده اســت ومیهمان 

دکل های نفتی دورافتاده از هم.

ë  آیــا حضور زنــان در حوزه
دیپلماسی پررنگ می شود؟

زرآبــادی،  حمیــده  ســیده 
از  یکــی  مجلــس:  نماینــده 
مطالبــات عمومــی جامعــه، تقویــت حضــور 
کــه  اســت  مدیریتــی  عرصه هــای  در  زنــان 
دولتمــردان بایســتی شــرایط را بــرای تحقــق 

بخشیدن به این خواسته عمومی مهیا کنند.
 البتــه در حــال حاضــر دولت به بــاور ظرفیت 
بــاای  درســطوح  مؤثــر  حضــور  بــرای  زنــان 
مدیریتــی رســیده و ایــن امیــد شــکل گرفته تا 
آنــان بتواننــد از توانایی هــای خــود در مســیر 
توســعه کشور اســتفاده کنند. در حقیقت یکی 
از مهم  ترین شاخص های جهانی برای تعیین 
سطح توسعه  یافتگی یک کشور، میزان حضور 
زنــان آن در عرصه هــای مختلــف مدیریتــی و 
تصمیم  گیری اســت.  هر اندازه این حضور در 
اداره امور  پررنگ  تر باشــد، آن کشور با سرعت 
شــاخصه های  ســوی  و  ســمت  بــه  بیشــتری 
توســعه حرکــت می کنــد. نکته حائــز اهمیت 

اما آن اســت کــه میدان دادن به زنــان نباید از 
ســر اجبار و به شکل نمایشــی و نمادین باشد 
بلکــه بایــد با ایمان بــه نقش  آفرینی و وســیع 
کردن حوزه فعالیت آنها صورت گیرد. وزارت 
امــور خارجه یکــی از عرصه هایی اســت که در 
دولــت جدید به حضور زنان در ســطوح باای 

دیپلماتیک توجه ویژه داشته است. 
مجلــس  زنــان  فراکســیون  اخیــر  جلســه  در 
بــا آقــای ظریــف ایــن موضــوع مــورد بحث و 
بررســی قرار گرفت و وزیــر خارجه توضیحاتی 
را پیرامــون محدودیت هــای ســاختاری بــرای 
ارتقای جایگاه زنان در دســتگاه دیپلماســی و 
رســیدن به جایگاه ســفارت در نمایندگی های 
خــارج از کشــور ارائه کرد.  وزیــر خارجه یکی از 
دایل اســتفاده کم از زنان در جایگاه ســفیری 
کشــورمان را بــه قوانیــن داخلــی و ســاختاری 
وزارت خارجــه مرتبــط دانســت و توضیح داد 
کــه هــر نیرو بــرای رســیدن به ســمت های باا 
از جملــه معاونــت، مدیر کلی و ســفارت باید 
ســال های طوانــی را طــی کند.  آقــای ظریف 

را  فرشــچی  و  افخــم  خانم هــا  ایــن  از  پیــش 
بــه عنــوان ســفرای ایــران در مالــزی و فنانــد 
وعــده  اخیــر  جلســه  در  و  کرده انــد  انتخــاب 
داده انــد کــه بــزودی دو زن دیگــر را بــه عنوان 
ســفیر برخواهنــد گزید. رویدادی که بی شــک 
نشــان می دهــد کــه نــگاه وزارت خارجــه بــه 
بهره گیــری از ظرفیــت بانــوان در عرصه هــای 
مهــم سیاســی و دیپلماتیــک حداقل نســبت 
همیشــه  از  پررنگ تــر  گذشــته  ســال های   بــه 

شده است.

سؤال 
ذره بینهفتـه

 گپ

و گفت

کیوسک

داشته  ایم. در مجلس هم تاش کردیم که با دوستان 
ایــن جنبه  هــا را مرتفــع کنیم. ولی بــه دایل مختلف 
چنــدان موفــق نبوده  ایم. اما از ســوی دیگــر مقامات 
نظام و دســت اندرکاران تاش کردند که مشکاتی از 

این دســت را از طریق راه هــای مدیریتی و اداری برای 
جامعه ما تلطیف کنند. 

ë مشکات قضایی مربوط به ارامنه چه بوده؟
بحثــی کــه در مجلس مطرح بــود اصاح مــاده 881 
مکــرر قانــون مدنی اســت کــه در بحــث ارث مطرح 
شــده است  و آن این اســت که »کافر از مسلمان ارث 
نمی بــرد...« چــون با توجه بــه رویکردی که دوســتان 
دارند و وجه غالب فقهای شورای نگهبان در آن راستا 
نیســت که مورد نظر ما باشد، با مشکل برخورده ایم. 
جا دارد که یادی کنم از مرحوم آیت اه شاهرودی که 
در این خصوص با توجه به پژوهش ها و رویکردهایی 

که داشته است، کمک زیادی به ما کرد.
ë  این گفت  وگو را به مناسبت آغاز سال نوی میادی انجام

می  دهیم. کمی از حال و روز ســال جدیــد میادی بگویید. 
ارامنه ایران از چه زمانی به استقبال سال جدید می  روند؟

اســتقبال مــا از یک ماه  یــا 25 روز قبــل از تولد حضرت 
مســیح آغــاز می شــود. خانواده هــا ذوق و شــوق زیادی 
دارنــد بخصوص حضــور بچه ها این ســرزندگی را چند 
برابر می  کند. خوشــبختانه مردم مســلمان ایران هم با 

توجه به نقشــی کــه قرآن برای حضرت مریم و عیســی 
قائــل شــده همــواره رویکرد همــراه با لطفی نســبت به 
جامعه ارامنه داشته اند؛ چه از لحاظ توجه برای برگزاری 
جشــن ها و چــه از منظر حســن ظنی کــه دارنــد و مرتباً 
اعیــاد را به ما تبریک می گویند. در کنــار این موضوع در 
مــدارس هم یک هفته پیش از آغاز ســال نوی میادی 
مراســم آغاز می شود. کلیساها در شــب سال نو مراسم 
برگزار می کنند و مقامات ارشد روحانی در کلیسا مراسم 
دعــا و نیایش برگزار می کنند. موقع تحویل ســال جمع 
کثیــری از مردم حضــور پیدا می  کننــد و همان جا با دعا 
و نیایش به اســتقبال آغاز ســال نو می  روند و به یکدیگر 
تبریــک می گوینــد. در کنــار آن خــود خانواده  هــا هم در 
اماکن عمومی تر این جشن  ها را برگزار می کنند. جا دارد 
که از مقامات انتظامی و امنیتی بســیار تشــکر کنم که با 
جدیت و جامع نگری ســعی می کنند که آرامش ازم را 
حفــظ کنند. همچنیــن مقامات محترم وزارت ارشــاد و 
دفتر امور اقلیت ها کمک می کنند که مراســم سال نوی 
میادی در فضای آرام و صمیمانه برگزار شود و بعد از 

آن خانواده ها به دید و بازدید می روند.

علی رضایی
بــود که او مقابل مجری تلویزیون نشســت و توضیح 
داد کــه منظــور و مقصــودش چه بــود و چه نبــود. او 
بــرای لحظاتی مقابل دوربین گریه کــرد و در فحوای 
گفت وگویش تأکید کرد اگر به گذشــته باز می گشــت، 
در نوشــتن آن توئیت دقت بیشــتری می داشــت و از 
آن مهم تر اینکه »ســعی می کنــم در توئیتر از جنگ 

ننویسم.«
اگرچــه از تعــداد توئیت هایــی که در نقــد توئیت 
محسن رضایی با هشتگ فریب و کربای 4 همچنین 
از حضــور وی در برنامــه زنــده تلویزیونی بــرای ادای 
توضیح می توان دریافت فرمانده اسبق سپاه زیر چه 
بمبارانــی در فضای مجــازی بــود و از این به بعد نیز 
احتمااً ترجیــح دهد برای مباحثی که می خواهد در 
توئیتر مطــرح کند، خط قرمزی مانند جنگ تعریف 
کند، اما دو ســؤال مطرح اســت؛ نخســت اینکه حد و 
مــرز فضایی که یکــی از اصلی ترین شــاخصه هایش 
آزادی بیان و احتراز از مرزهای متعارف اطاع رسانی 
سنتی و قدیمی است، کجاست؟ دوم این که چه چیز 
تعیین می کند یک مسئول فعلی یا سابق، حرفی را از 
دریچه رسانه های رسمی یا  شناخته شده مطرح کند 

یا رسانه شخصی؟
هر چند محسن رضایی در گفت وگوی تلویزیونی 
عنــوان کرد که برداشــت و تلقی عمومــی از توئیتش 
»بــد« بود، اما این بخش از توضیحات او کمتر کســی 
را قانــع کــرد؛ اگرچــه می شــد توضیحات دیگــر او که 
می خواســت زاویــه متفاوتی برای نگریســتن به یک 
عملیــات خونبــار و نــاکام را ایجــاد کند، با تســاهل و 
تســامح درک کــرد. بر همین اســاس بود کــه عده ای 
عنــوان کردند اگر بخواهیم روایت محســن رضایی را 
بپذیریــم و »بد« برداشــت نکنیم، آیا بهتــر نبود این 
مباحــث در گفت وگو بــا خبرنگار و رســانه ای مرتبط 
مطرح می شد؟ و برداشت بدبینانه تر این بود که شاید 
ترجیح داده شــده در رسانه شــخصی مطرح شود تا 
از کریدور ســؤاات چالشــی خبرنگاران عبور نشــود؟ 
توئیت محسن رضایی نشان داد چالشی که در فضای 
مجازی وجود دارد، بســیار پیچیده تر است و به دلیل 
واکنش هایی که گاه کارشناسانه و ناشی از اطاعات و 
مطالعات دقیق نیست، چه بســا خطرناک باشد. با 
این همه قطعاً نمی توان از امکانات گســترده چنین 
فضاهایی چشــم پوشــید اما بــه نظر می رســد تولید 
محتوا برای حســاب های شخصی نیز تخصص ویژه 
می خواهد و صــرف حضور داشــتن در متن اتفاقات 
و تصمیم هــا ولــو در عالی تریــن ســطوح آن کفایــت 
نمی کند. شــاید یکــی از طنزهای روزگار اســت که گاه 
می تــوان جنــگ نظامی را با آزمــون و خطا پیش برد 
اما در فضای مجازی امروز گاه اولین اشــتباه، آخرین 

اشتباه است.

توئیــت  می کنیــد  فکــر  اگــر 
هفتــه قبل محســن رضایی 
آخریــن حاشــیه فرمانده در 
میدان سیاســت اســت شــاید قدری اشتباه 
کــرده باشــید. از ســابقه او ایــن طــور به نظر 
نمی رســد که بعــد از این دیگر باعث ســر و 
صــدا در فضای سیاســی ایــران نشــود. این 
از کســی کــه ســابقه ســه دور نامــزدی برای 
انتخابات ریاست جمهوری را دارد و به نظر 
هم نمی رســد که ســودای رئیس جمهوری 
شــدن را فراموش کرده باشد، بعید نیست. 
ماجــرای توئیــت محســن رضایــی دربــاره 
کربای چهار البته تا اینجا پر سر و صداترین 
اقدام او بــوده، آنقدر که او برخاف دفعات 
قبلی کــه مواضعش باعث افتــادن نامش 
بر سر زبان ها شــد، به تلویزیون آمد و بابت 
اظهاراتــش توضیح داد. البتــه تا قبل از این 
توئیت هــای پــر حاشــیه، قابــل توجه تریــن 
در  رضایــی  محســن  مواضــع  و  ســخنان 
حــوزه اقتصادی بــود. این دســت ادعاهای 

اقتصادی محسن رضایی درست همردیف 
فعالیت او در فضای سیاســی اســت؛ جایی 
کــه وی می گوید راه بــرون رفت از وضعیت 
اقتصــادی ایران را می دانــد و فرمول بهبود 
اوضاع را بلد اســت. فرمولی که البته هر گاه 
بخشــی از آن را رو کــرده، واکنش های منفی 
زیــادی را به خــود جلب نموده اســت. یک 
نمونــه اش اینکــه رضایــی ســال 94 در یک 
برنامه تلویزیونی ادعایی عجیب مطرح کرد 
مبنــی بر اینکــه »من به عنوان یک ســرباز و 
پاسدار انقاب قول می دهم اگر امریکایی ها 
بخواهند به ایران چشم بد داشته باشند و به 
فکر حمله نظامی باشند، مطمئن باشند ما 
در هفته اول حداقل هزار امریکایی را اســیر 
می گیریــم و آن موقــع بــرای آزاد کــردن هر 

سرداری که استراتژیست نشد

چهره

رضوانه رضایی پور

یــک از آنها باید چند میلیــارد دار بدهند.« 
این اظهار نظر بازخوردهای فراوانی داشت. 
او فروردین ماه 97 هم در توئیتر خود ایجاد 
»ایالت های اقتصادی« را راه نجات اقتصاد 
ایــران دانســته بود؛ چیــزی که تئــوری آن را 
سال 84 ارائه کرد اما هیچ گاه مورد استقبال 
قــرار نگرفت. یا در ســال 95 در اینســتاگرام 
خــود طی مطلبی در انتقاد از دولت مدعی 
شــد که خیلی راحت می توان بــه هر ایرانی 
100 هزار تومان یارانه داد. ادعایی که ســؤال 
برخی از اقتصاددانان و نمایندگان مجلس 
از او بابت چگونگی آن همچنان بی پاســخ 
مانده است. محســن رضایی به طور جدی 
از سال 84 به بعد کوشید تا خود را چهره ای 
مســلح به راهکارهای بدیع اقتصادی برای 
اداره کشــور نشــان دهــد و از همیــن دریچه 
جــای خود را در زمین سیاســت بــاز کند. اما 
ســال 94 و در اوج مذاکــرات برجام یک باره 
او بعد ســال ها در قامت نظامی ظاهر شــد 
و از یک بازگشــت حرف زد. بازگشــتی که باز 

هم آنقدر مبهم ماند که هنوز هم جواب این 
سؤال مشخص نشــده که آیا باید بعد از آن 
ســال محســن رضایی را یک چهره سیاسی 
دانســت یا نظامی؟ در یک ســال اخیر او به 
عنــوان چهره خــط مقدم طیــف مخالفان 
FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام 
ایفای نقش می کند. نقشی که شاید حکایت 
از تمایــل رضایــی برای یک کنش سیاســی 
جدید داشته باشد؛ شاید حضور در انتخابات 
ریاست جمهوری و یا ایفای نقشی متفاوت 
برای مجلس یازدهم. دو میدانی که محسن 
رضایی اولی را با سه نامزدی ناکام و دومی را 
با تشکیل مجموعه ای سیاسی و البته کم اثر 
با نام »جبهه ایستادگی« در دو دوره آزموده 

و آورده چندانی هم از آنها نداشته.
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داستان زندگی

اگر میانســالی را در بازه بیســت ساله مقایسه 
کنیــم، تضــادی عمیــق در این میــان نمایان 
می شــود. بیســت ســال پیش، یک میانســال 
از حــدود 35 تــا 50 در بهتریــن و پخته تریــن 
دوران کاری خــود قــرار داشــت و در آغــاز بــه 
انباشت تجربه پرداخته و در هنگام ترک این 
دوره بــه آمــوزش تجارب خود بــه جوان ترها 
می پرداخــت. تجاربــی کــه خود20-10 ســال 
پیش آموخته و طی این مدت با آن کار کرده 

بود.
امــا امــروزه، مســیر تجربــه یــک دوره خطی 
نبوده، بســیاری مجبورنــد تجربه های خود را 
بــه طــور متوالی عوض کنند و بســیاری از هم 
نسان دوره چهل و اندی ساله، جوان نامیده 
می شوند. یعنی هنوز فرصت انباشتن تجربه 
به عنوان یک عضو کاری جامعه نبوده و هنوز 
در پــی اثبــات خود، یــا یافتــن کار و این قبیل 
مســائل هســتند. در دوران کنونی، میانسالی 
هرگز فرا نمی رســد و اگر هم باشد، فقط یک 

بازه سنی است و نه یک بازه تجربی.
میانســالی در این دوران، یــک تجربه جوانی 
ناتمام اســت و در تنگنای رد و اثبات تجربه و 
جابه جایــی در میان تجارب، ناگهان به پیری 
و گاه مــرگ زودگــذر می رســد. لــذا در غیــاب 
میانســالی یــک فرآینــد از جوانی بــه پیری را 
شــاهد هستیم. بســیاری از آنان که در بیست 
ســال پیش میانســال بودند، یا موهای ســیاه 
و ســایه روشــن این دوره را تــرک می کنند. در 
حالــی که ایــن روزگار، جوانانی با موی ســپید 
و جوان مرگانــی با آرزوهای زیاد به خود دیده 

است.
به نظر می رســد، یــک حمله عصبــی مهیب 
و  وارد می شــود  مــا  بــه دوره ســنی جامعــه 
کــه تجربه هــای در حــال  اســت  آن دوره ای 
شــکل گیری ناگهــان بــه دوره رکود و سســتی 
جســم و روح می رســند. لذا ازم اســت نظام 
کنــار  در  مــا،  جامعــه  بهداشــتی  و  بیمــه ای 

محاسبه امید به زندگی ایرانیان، به اضطراب 
دوره میانســالی و انهدام تجربه های در حال 

تکمیل هم بپردازد.
چرا کــه دوره ای طوانی از تنگنا و کشــمکش 
بــرای  تجربــه  و  منزلــت  شــغل،  زمینــه  در 
غالــب مــردم وجــود دارد تــا آنــان همــواره 
تأمیــن  و  مناســب  به جای گیــری  نســبت 
ضروریــات خــود تأمل کننــد و در ایــن میان، 
اضطــراب و خســتگی ســرمایه های متزلــزل 
آنــان را می زدایــد و از بیــن می بــرد. اگرچــه 
این نســخه ای عمومی نیســت، اما انباشتگی 
بیــکاری و اعوجاجــات اقتصــادی در جامعه 
ما، فشــار اصلی خــود را روی این دوره ســنی 

گذاشته است.
بــه ایــن صــورت، دوره عمــر، دیگــر آن دوره 
کاســیک جوانی، میانســالی و پیری نیســت. 
یک دوره پرکشــمکش و خســته کننده پس از 
پایان ســربازی یا دانشــگاه برای اغلب مردم 
شروع شده و تا رسیدن به سطحی از پایداری 
طول می کشد. برای افراد دارای سرمایه های 
انباشــته ایــن جایــگاه پایــدار بــدون نیــاز بــه 
کســب تجربــه و در ســنین جوانی دســت می 
دهــد، امــا به ازای ســن پاییــن همیــن افراد، 
تعــداد بــه مراتــب بیشــتری نیازمنــد مکلف 
بــه ســازگاری های پرکشــمکش در تجربه هــا 
مســیرهای  تغییــر  اثــر  در  آن هــم  هســتند، 
متعــدد ناشــی از تجربه آمــوزی ایــن جوانان 

کم تعداد.
از این رو، دوره مشــهور به میانســالی، می آید 
و مــی رود امــا رویارویــی بــا تعریفــی از آنکــه 
دوره ای از انباشــت و آمــوزش تجربــه باشــد، 
بــرای اغلب اعضای جامعه میســر نیســت و 
پیــام ایــن دوره  ســنی ســهمگین را اگر مرگ 
و بیمــاری مــردم عادی نرســاند، درگذشــت 
هنرمندان بســیاری چون حســن جوهرچی و 
پیام صابری که در این دوره از کوره زندگی در 

رفته اند فریاد می زند.

من یــک عقیــده، یــک بــاور شــخصی دارم که 
برای خودم حســابی جواب می دهد؛ نمی دانم 
حاا برای شما جواب بدهد یا نه. هیچ اجباری 
هم نیســت که قبولــش کنید؛ باور اســت دیگر، 
عقیده شــخصی اســت. اینکه احساس می کنم 
عمر آدم ها را، وضعیت روحیه آنها مشــخص 
می کنــد. بــاور کنیــد این هــا را بــرای دلخوشــی 

خودم نمی گویم؛ تجربه شان کرده ام.
حــاا اینکــه گفتــم بــه چه معناســت؟ بــه این 
مفهوم که ســن، یک عدد اســت، یک تفسیر و 
تعبیــر خاص نیســت. جوان هایــی را می بینیم 
کــه چون این روحیه زندگی، روحیه ســرزندگی 
و نشــاط و پیش رفتن و پیش تاختــن را ندارند، 
دســت کمی از پیرمردهای هفتاد، هشتاد ساله 
خســته و دست از زندگی شســته ندارند. اما در 
عــوض، پــا بــه ســن گذاشــته هایی را می بینیم 
که هــزار تا جوان پیش پای آنهــا کم می آورند. 
واقعاً چرا چنین اســت؟ من یکی که برداشتم 
این اســت که همه چیز به روحیه باز می گردد. 
نمی دانــم این حرف که منتســب اش می کنند 
بــه ناپلئــون درســت اســت یا نــه، ولــی جمله 
جالبی اســت. اینکه می گوید سه چهارم جنگ 

را، روحیه می سازد؛ روحیه تشکیل می دهد.
زندگی هم یک جنگ اســت؛ یک نبرد. به قول 
این عقای اقوام سرخپوست امریکای اتین و 
مکزیک و امثالهم نیز، هر نبردی هم می تواند 
آخریــن و مهم تریــن نبــرد آدمــی باشــد. پس 
بــه این تعبیر، مــا هر لحظه و هــر روزی داریم 
مهم ترین نبــرد زندگی مان را پیــش می بریم. 
پس به قول ناپلئون، باید ســه چهارم این نبرد 

مرگ و زندگی، روحیه باشد، نه؟
شــاید بپرســید ایــن روحیه کــه می گویــی، چی 
هســت؟  ســاده اســت؛ تعریف زیاد پیچیده ای 
نــدارد. همین کــه زندگی تــان حســاب  وکتــاب 
دارد و چیــزی بــرای شــما ختــم نیافته اســت. 
ایــن ختم یافتگــی، آفــت زندگی هــای امروزی 
اســت. اینکــه حــس می کنیــم دیگــر همه چیز 
تمام شــده اســت و دیگر نه حوصله ای مانده، 
نه فرصتی و نه ســن و ســالی. همین اســت که 
آدمی را حســابی زمین می زند و به خاک سیاه 

می نشاند.
احســنت؛ به کلمــه حوصلــه فکر نکــرده بودم 
و حــاا که دارم می نویســم، می بینم کــه دقیقاً 
قصد داشــتم به کلمــه حوصله برســم. روحیه 
و ســرزندگی، از همین حوصله داشتن می آید. 
کمــی هــم از جاه طلبی. ایــن کلمــه جاه طلبی 
هم از آن دســت کلمه هاســت که حسابی مورد 
ظلم قرار گرفته اســت. وگرنه من هم می دانم 
کــه آدم مقدار مشــخصی می توانــد غذا بخورد 
و لبــاس بپوشــد و خانه بخرد و ســفر بــرود و...؛ 
دیگر قرار نیست 24 ساعت 365 روز سال را که 
درگیر این مباحث باشــد. این را نیک می دانم. 
اما موضوع سر این است که باید آیینه ای داشته 
باشیم که پیشرفت ما را نشان مان بدهد. اینکه 
ورزش،  در  را  خودتــان  عضله هــای  پیشــرفت 
مــدام در آیینه بســنجید، دلیل بــر خودخواهی 
شــما نیست. هر کســی که در آیینه نگاه می کند 
که خودخواه نیســت؛ شــاید دلیلی داشته باشد 
و شــاید بخواهد چیزی را بســنجد. شــاید آیینه 

برای عده ای، نقش همان ترازو برای کم و زیاد 
کردن وزن یا متعادل نگه داشــتن آن را داشــته 

باشد. باید دقیق تر نگریست، نه؟
همــه این هــا را گفتــم تــا بــه این جــا برســم که 
ســن، یــک عــدد محــض اســت و بــه تنهایــی 
چیــزی را ثابــت نمی کنــد. اینکه آدم احســاس 
کنــد جوانــی اش دیگــر تمــام شــده و دارد بــه 
میانســالگی می رســد هم شــامل همین قاعده 
و قانــون اســت. البته این هــا را برای دلخوشــی 
هنــوز  کــه  مــن  وگرنــه  نمی نویســم؛  خــودم 
خــودم را جــوان می دانــم. نه بواســطه ورود به 
چهل ســالگی و تمــام کردن آن، بلکه بواســطه 
می بینــم،  جریــان  در  را  زندگــی  هنــوز  اینکــه 
هنــوز هدف هایــی مانــده، هنوز خیلــی راه های 
نرفته برای پیشــرفت و تکامل مانده. بواســطه 
و  می بینــم  جوانتــر  را  خــودم  کــه  این هاســت 
طبــق همان عقیده شــخصی که گفتــم، عمیقاً 
معتقــدم که این باور مؤمنانه، حتی روی ظاهر 
و کارکــرد بدن و رنگ موهــا و روحیه آدمی هم 

سخت اثرگذار است.
بگذاریــد یک بــار دیگر برای خودم مــرور کنم، 
تا ذهنم روشــن تر بشــود: ســن یک عدد است، 
میانســالگی هــم برچســبی اســت کــه عــده ای 
روی بازه ای از ســن و سال گذاشته اند تا بتوانند 
چیزهایــی را انــدازه بگیرنــد و ضرب و تقســیم 
کننــد. شــما در اوج جوانــی، می توانید نــه تنها 
میانســال، که حتی کهنســال هم باشــید؛ حتی 
دست شســته از زندگی و بی نشــاط، بی روحیه، 
بی هیــچ جاه طلبی ممدوح و تحسین شــده ای. 
می توانیــد  میانســالگی،  در  اینکــه  ضمــن 
جوانتریــن باشــید. ظاهــراً همــه چیــز از درون 

انسان ناشی می شود.
وقتــی که چنین باوری داشــته باشــید، دیگر در 
برابر میانســالگی و کم کم ســفید شدن موهای 
ســر و صــورت و تحلیــل رفتــن قــوای جســمی 
و حتــی دماغــی هــم غصــه دار نخواهیــد بود. 
هرچنــد کــه همــه این هــا به نظــر من افســانه 
اســت و ارتباطی به گذر ســن نــدارد. چیزی که 
از دانشــمندان شــنیده ایم، این است که فردی 
می تواند از شصت ســالگی هم کاراته را شروع 
کند و بعدتر کمربند مشکی بگیرد و به سطوح 
بااتــر هم برســد؛ چنانچــه نمونــه اش موجود 
ماراتــن  دوی  ســن باای  دونــدگان  یــا  اســت. 
یا.... شــاید هم مهم ترین ایــن یافته ها، همان 
 Deportes Cope اســپانیایی  نشــریه  ادعــای 
از قــول محققــان باشــد کــه: ســن بیولوژیــک 
رونالــدوی 33 ســاله،  23 ســال اســت، یعنــی 
10 ســال جوانتر. البته سی وســه ســال هم سنی 
نیســت؛ ولی بــه هر حــال حافظــه عضله های 
ایــن ورزشــکار بواســطه روحیه بــاا و تمرینات 
مــداوم او، به قــدری آکنده از خیــال و تصویر و 
عــادت پیشــرفت هســتند کــه در او، هیچ اثری 
از ختم یافتگــی را نمی توانیــم ببینیــم. چنیــن 
نگاهی که داشــته باشــید، دیگر مثل خیلی ها، 
در مقابــل میانســالگی مقاومت هــم نخواهید 
کــرد؛ چرا که می دانید ســن، یک عدد اســت و 
قرار نیســت این عدد تفســیر نشــده، میله های 
ذهن و جسم شما بشوند. من یکی که این طور 

فکر نمی کنم؛ شما را نمی دانم.

یکــی از معــروف ترین پژوهش هایی که درباره ســن و ســال و 
جوانی و پیری انجام شــده مربوط اســت به مطالعه مفصلی 
که دومنیک آبرامز ســال 2010 در اروپا انجام داد و تاش کرد 
با نمونه آماری باا )40 هزار نفر( نشان دهد مردم کشورهای 
مختلف از عدد ســن و سال چه برداشتی دارند. نتیجه کار در 
نهایــت این بود که مــردم به طور میانگین پایان ســن جوانی 
را حدود 30 ســالگی می دانند و آغاز پیری از نظرشــان حدود 
60 ســالگی اســت. به ایــن ترتیب ســال هایی که بیــن این دو 
عدد قرار می گیرند ســال هایی اند کــه در آنها آدم نه جوان به 
حســاب می آید و نــه پیر. ســال هایی که نامش را گذاشــته اند 

میانسالی.
ســال های میانســالی ســال هایی اند که ظاهــراً در آنها بحران 
رخ می دهــد. بحران ســی ســالگی، چهــل ســالگی و الی آخر. 
ســال هایی که در آنها ناگهان به خودمان می آییم و پشت سر 
را نگاه می کنیم و حس می کنیم اتفاق خاصی نیفتاده است. 
آن رؤیاها و آرزوها فقط دور از دسترس تر شده اند و به آدمی 
تبدیل شــده ایم که طبق قرارمان با خودمان نباید می شدیم. 
جوزف کمپبل این طور خاصه اش کرده که »میانسالی وقتی 
اســت که بــه باای نردبان رســیده ایم و آن وقــت تازه متوجه 

می شویم که نردبان را به دیوار اشتباهی تکیه داده بودیم.«
اما این روایت از میانسالی واقعاً درست است؟ این »بحران« 
چقدر اصالت دارد؟ چقدر واقعی اســت؟ پاسخ دادن به این 
ســؤال یا ااقل فکر کردن درباره اش بخصوص اگر در آســتانه 
میانســالی قــرار دارید مهم اســت. بنابراین اگر مشــغول فکر 
کردن به این ســؤال هســتید، در فکرهایتان این را هم در نظر 
بگیریــد: کان روایــت مســلط روزگار ما روایت ســرمایه داری 
اســت. روایتی کــه در آن چیزی که اهمیت دارد، ســود و زیان 

است. جهان جایی برای رقابتی بزرگ است که باید بکوشیم 
در دســته برنده ها قــرار بگیریم و نــه در دســته بازنده ها. این 
نــگاه آنچنــان قدرتمنــد اســت و آنقــدر در رگ و پــی زندگی 
امروزمان نفوذ کرده اســت که رها شدن از آن هیچ کار آسانی 
نیست. برعکس، کار آسان رها کردن و تن دادن به آن است. 
در این روایت قدرتمند و بزرگ، تکلیف چیزها از قبل روشــن 
اســت. برنامــه کودکی از پیش معلوم اســت، برنامه جوانی و 
دانشــگاه و مــدرک گرفتــن هم همین طــور. بعــدش برنامه 
کار پیــدا کــردن و قــرارداد داشــتن، بعــد ازدواج کــردن، بچه 
دار شــدن، خانــه و امکانــات خریــدن و در نهایت بازنشســته 
شــدن. از یک فاصلــه دور بخش عمــده ای از مردمان جهان 
بــا تفاوت های اندک درســت مثل هم زندگــی می کنند. مثل 
هــم جوانــی و پیــری می کننــد و مثل هــم می میرنــد. در این 
روایت اســت که سن وسال اهمیت حیاتی پیدا می کند. اگر تا 
فان ســن دانشگاه نرفته باشــی، امتیاز آن مرحله را از دست 
داده ای. رهــا کــن و بدو تا بــه امتیاز مرحله بعد برســی. داری 
عقب میفتی. رقیب  هایت، همسن و ساانت دارند »موفق« 

می شوند و تو نباید در این رقابت بازنده باشی.
میانســالی در واقع وقتی اهمیت پیدا می کند که ما در همین 
روایت ســرمایه داری در حال زیســتن باشیم. وقتی که رقابت 
و موفقیــت و برنده بودنی را که این شــکل از ازندگی برایمان 
تعریف می کند به رســمیت شناخته باشیم. اما حاا که دارید 
فکــر می کنید، این فرض را هم در نظر بگیرید که بشــود فارغ 
از این شــیوه رقابتی و مبتنی بر ســرعت )تا وقتی جوانی باید 
عــرق بریــزی تا بــرای آینده ات بــه اندازه کافــی ذخیره کنی( 
زندگــی کرد. حالتــی را در نظر بگیرید کــه نمی خواهید تن به 
این تقســیم  بندی ها بدهید. می خواهید در مقابل فشاری که 

این شکل از زیستن از همه طرف به شما وارد می کند بایستید 
و جــور دیگــری باشــید. از زندگــی لــذت ببرید، عمرتــان را به 
مراحل مشخصی که دیگران برایتان تعریف کرده اند تقسیم 
نکنیــد و جلوی آرزوهای جدیــد و رؤیاهای نوظهور را نگیرید. 

آن وقت چه؟
آن وقت تکیه دادن نردبان به دیوار اشــتباه به شــما اســترس 
نمی دهد. خونســردی تان را حفــظ می کنید و از نردبان پایین 
می آییــد تــا دیوار درســت را پیدا کنیــد. با این تفــاوت که حاا 
تجربــه بیشــتری داریــد، جهــان را از بــاا دیــده اید و شــانس 
اشتباه کردنتان کمتر شده. در این حالت دیگر بحرانی در کار 
نیست، چون مسابقه ای در کار نیست. از چیزی عقب نیفتاده 
اید. به روشــنی می دانید که رشــد کــردن و آموختن در جهان 
بدون خطا و اشــتباه ممکن نیســت. می دانید که جلو افتادن 
یا عقب ماندن مســأله نیســت، مســأله پیدا کردن آن چیزی 
اســت که به شــما شــور زندگی کردن می دهد و جست و جوی 
ایــن نیرو ربطی بســرعت نــدارد. محمد علی کلــی گفته بود 
»کســی که در50 ســالگی همان جوری به جهــان نگاه می کند 
کــه در 20  ســالگی، صرفــاً 30 ســال از زندگــی را تلــف کــرده 
است.« روایت ســرمایه داری که اصطاحاتی چون میانسالی 
را وارد ادبیات ما می کند، همان روایتی اســت که ما را تشویق 
می کند ســی ســال های زیــادی از زندگی مــان را در توهم یک 

رقابت تلف کنیم.
»میانســالی« ممکن اســت از 30 ســالگی آغاز شود و بحرانی 
را بســازد که ســال ها درگیرتان کنــد. اما اگر بشــود در برابر آن 
روایــت قدرتمند مقاومت کرد، آن وقــت می بینیم که جهان 
پر از روایت های کوچک شــخصی اســت کــه در آنها چیزی به  

نام میانسالی وجود ندارد.

شاعران ما در تاریخ ادبیات فارسی، »جوانی« را به »بهار« تشبیه 
کرده اند و »پیری« را به »زمســتان«. یکی ســروده: »افسوس که 
نامه جوانی طی  شد/ وآن تازه  بهار زندگانی دی  شد« و دیگری 
فرموده: »برف پیری می نشــیند برســرم«. گرچه این بزرگواران 
–تا آنجاکــه من می دانم- درباره دوران »میانســالی« ســکوت 
کرده اند و آن را به چیز خاصی شــبیه ندانســته اند، اما به قرینه 
تشبیه جوانی و پیری به بهار و زمستان، می توان »میانسالی« را 
که میاِن جوانی و پیری است، به ترکیبی از »تابستان« و»پاییز« 
-شــش ماهه میانی سال- تشبیه کرد. گذشتن از بهار عمر و در 
گرمای تابستانه و سرمای پاییزه اش، رفتن به سمِت زمستانی 

که برف پیری را بر سرمان خواهد نشاند و الفاتحه!
امــا اینکــه شــاعران قدیــم مــا میانســالی را بــه چیــزی تشــبیه 
نکرده اند، بدان معنا نیســت که درباره این دوران مهم از عمر 
آدمیزاد چیزی نگفته اند. اتفاقاً یکی از دســتمایه های شاعران 
کهن بــرای مضمون پردازی، همین دوره از زندگی بوده اســت 
که بعد از جوانی فرامی رسد. بنابراین، از یک سو برای بهاِر رفته 
عمر، دریغ می خورند و از سوی دیگر نهیب می زنند که: زنهار! 

خزان رسیده و زمستان در راه است.
اساساً »گذر عمر«، از مضمون های ویژه ای است که مورد توجه 
شــاعران پرشــماری بــوده؛ بــه توصیه یکــی، باید بــر لب جوی 
بنشــینی و ببینی اش و با تذکر دیگری، باید حواســت باشــد که 
»عجــب می گذرد«. خاصــه هنگامی که قافله عمــر به گذرگاه 
میانســالی شاعران رسیده، توجه ایشان به این مضمون بیشتر 
هم شــده و هرکدام به ســبک و ســیاق خود به آن پرداخته اند. 
بــه همیــن ترتیــب، اشــارات شــاعران بــه »چهل ســالگی« و 
»پنجاه ســالگی« و از ایــن قبیــل، می توانــد ذیــل نگاه شــان بــه 

میانسالی و حال وهوا و شرایط و مسائل این دوره قرار گیرد.
حاا برویم ســراغ شیخ اجل. ســعدی –علیه الرحمه- در باب 

نهم »بوســتان« که »در توبه و راه صواب« اســت، در میان یک 
حکایت چنین گفته:

»چو دوران عمر از چهل درگذشت
مزن دست وپا، کاب  از سرگذشت...

بباید هوس کردن از سربه  در
که دور هوس بازی آمد به سر«

و ابــد منظــورش از »دور هوس بازی«، دوران جوانی اســت که 
با رســیدن به چهل سالگی، به ســر آمده. حاا به قول شاعر، در 
دوره میانسالی، آب از سر گذشته است و دست وپازدن فایده ای 
ندارد. البته همین استاد غزل، از باب نهم بوستان که درمی آید 

و به باغ غزلیاتش قدم می گذارد، چنین می سراید:
»برف پیری می نشیند برسرم

همچنان طبعم جوانی می کند«
و ایــن هــم حکمــاً از بحران هــای میانســالگی اســت! آن جا که 
پای عشــق به میان می آید، سن وســال محلی از اعراب ندارد و 
کماکان طبع جوان، به رغم موی سپید، می کوشد که در میداِن 

عاشقی روسپید باشد. ببینید سعدی چه می گوید:
»من آن نیم که به جور از مراد بگریزم

به آستین نرود مرغ  پای بسته به دام
بسی  نماند که پنجاه ساله عاقل را

به پنج  روز به دیوانگی برآید نام
مرا که با توام از هرکه هست باکی نیست

حریف خاص نیندیشد از مامت عام
شب دراز نخفتم که دوستان گویند

به سرزنش، عجبا للمحّب کیف ینام«
یعنی کار عاشق پنجاه ساله تا بدان جا پیش می رود که حتی به 
بی خوابی تن درمی دهد مبادا محبتش زیر ســؤال برود و البته، 

گور بابای مامت اغیار!

اما چه کنیم که همین سعدی عزیز، باز به باب نهم بوستانش 
برمی گــردد و تا ســخن از»راه صواب« بگوید، پنجاه ســاله های 

خسته را صدا می زند، آن هم با چه لحِن ُپرعتابی!
»ای که پنجاه رفت و درخوابی

مگر این پنج  روزه دریابی
تا کی این باد کبر و آتش خشم؟

شرم بادت که قطره آبی!
کهل گشتی و همچنان طفلی
شیخ بودی و همچنان شابی

توبه بازی نشسته، وز چپ و راست
می رود تیرچرخ پرتابی

تا در این گله، گوسفندی هست
ننشیند فلک ز قصابی«

بلــه! حتی –بانســبت- پای گوســفند را هم به میان می کشــد 
تا به میانســال های باتکلیف بگوید که چه نشســته اید؟! یا چه 
خوابیده اید؟! پنج روزی بیشتر فرصت ندارید که کاری بکنید و 

خودتان را از این وضع اسفبار نجات بدهید!
»چو پنجاه سالت برون شد ز دست
غنیمت شمر پنج روزی که هست...

چو ما را به غفلت بشد روزگار
توباری، دمی چند فرصت شمار!«

آیا سعدی با میانسال ها شوخی دارد؟ آیا مخاطبانش را سر کار 
گذاشته است؟ چه عرض کنم! اما این را می توان گفت که خوِد 
حضرتش، فارغ از همه سن ها و سال ها، در بیتی مانیفست وار، 

در باب غنیمت شدن »فرصت« چنین فرموده:
»سعدیا، دورنیک نامی  رفت

نوبِت عاشقی ست یک چندی«.
فتأّمل!

عیسی محمدی جواد رسولی 
نویسنده

مجتبی احمدی

رها کنیم این عددبازی ها را

مرگ در میان سالگی

در جست وجوی دیوار درست

میانساانه های سعدی

محمد زینالی ُاناری
پژوهشگر فرهنگ 
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اری
نص

ی ا
 هان

رح:
ط

 سال بیست وچهارم  شماره 6965
 پنجشنبه  13 دی 1397

چند روایت از دوران عجیب و جذاب میانسالی

نه پیر هستی، نه جوان
میانسالی سن عجیبی اســت، نه شور و شوق و نشاط جوانی 
را دارد، نه خســتگی و کهولت ســالمندی  را. بیشــتر یک نوع 
پختگی همراه بــا آرامش را می توان در میانســاان پیدا کرد. 
بعضی هــا هــم معتقدنــد کــه آدم هــا در این ســن بــا بحران 
میانســالی مواجــه می شــوند. مثًا وقتی به ســن 40 ســالگی 

می رســند با نابــاوری به خــود می گویند که چطور 40 ســال از 
زندگی شــان گذشته اســت، آن هم به همین زودی! از طرفی 
میانســالی را باید اوج توانمندی و کارآیی یک فرد در جامعه 
دانســت، چون هم تجربه کافــی را در دوران جوانی کســب 
کرده و هم توان و قدرتش را به دلیل نرســیدن ســنین پیری و 

کهنسالی از دست نداده است. شاید به همین دلیل است که 
برخی می گویند یک فرد میانســال بــه باکیفیت ترین دوران 
زندگــی و روابــط اجتماعی خود می رســد. اینجــا می توانید 
چند روایت بخوانیــد از این دوران عجیب و البته جذاب؛ از 

دوران میانسالی.



 

ضد 
روایت

پرسه گردی و توزیع عادانه آرزو!
منطِق زیستن در کانشهر، همواره با نوعی بیگانگی همراه 
اســت. زیستن در کانشهر، هم عرض نوعی نفرین شدن 
اســت: نفرین شــدن تحت حکومت کاا، ناشناس بودن، 
دل زدگــی، هجــوم بی امان اصــوات، گم شــدن در انبوهه 

بدن ها و کرخت شدن.
حکمرانــی بــر زمــان، ذیــل بوروکراســی و مقوله بنــدی 
دقیــق ضرباهنگ هــای زمانــی و تنظیم جریــان حرکتی 
ایــن  از  اســت  دیگــری  ایــه  شــهر،  در  جمعیت هــا 
کرخت شــدگی. در ذهن مجســم کنید، مترو کهریزک به 
تجریش را که صبح هنگام انبوه بدن ها را به شمال تهران 
جابه جــا می کند تا نیروی کار آنها مــورد بهره برداری قرار 
گیرد و شــب هنگام از باا به پایین می آورد. البته در کنار قطارهای پرشــماری که 
صبح به ســمت شــمال تهران جاری اند هســتند تک و توک قطارهایی که از باا 
بــه پایین حرکــت می کنند اما آنها خلــوت، پر از جــا، آرامند. ایــن دو وضعیت، 
مصداق تاقی توأمان دو جهان است که یکی به باا می رود تا انرژی حیاتیش را 
به پول بدل کند و بقا پیدا کند و دیگری در جهانی آرام سکنی گزیده است البته با 

دغدغه های خیریه گرایانه و تفکر مثبت گرایانه و عرفانی با طعم نعناع.
در این میانه، پاســخ پرسش از منطق تجربه در کانشهر، در سازوکار فشل علم 
انســانی ایرانی به دوگانه ای پوک به نام ســنت-مدرنیته حواله داده می شود. به 
واقع، در منطقی فشل تصور می رود که ضرباهنگ زمان تاریخی در ایران معاصر 
از سنت آغاز شده و وضعیت کنونی در یک تعلیق است و قرار است به مدرنیسم 
برســد و در نهایت شاید پست مدرنیسم را از سر بگذراند. گویی نوعی پیشگویی 
و رمالــی تاریخ نگارانه وجود دارد که ضرباهنگ زمــان را از پیش در فهمی کج و 
معجوج متصلب می کند. اما واقعیت این است که تهران کنونی یک وضعیت 
یک ســر مدرن اســت. تهــران،  وضعیتی مدرن اســت در بطن تجربــه جهانی با 
خاص بودگی هایــش، ضرباهنگ بوروکراســی، هجــوم تصاویــر، در هم لولیدن 
بدن هــا، ترافیــک، آوار اصواتی که آدمی را چنان کر می کننــد که دیگر صدایی را 
نشنود. سال ها پیش ظریفی گفت: »کار تهران به عشوه است و رشوه. رشوه را مال 
ندارم. و عشــوه را جمال«. این وصف حال پرســه گرد است که از یک سو اتصالی 
بحرانی با شــهر دارد و از دیگر ســو از گردونه منطق سرمایه ســاار شهر به بیرون 
پرتاب شده است. پرسه گردان ها چیزی نیستند جز ناظرانی بر شهر که محصول 
درون ماندگار حیات کانشهرند: تجربه هایی منفک، جدا افتاده و مبتنی بر منطق 
نظاره کردن. پرسه گرد چیزی نیست جز جهان وارونه شهروند بهره مند تهرانی. 
پرسه گردی نه لزوماً یک شخصیت خاص، که نوعی منظر و چشم انداز است به 
شــهر که منطِق زیستن در کانشــهر آن را تولید می کند. بدل شدن به پرسه گرد 
محصول درونی نسبت فضا و سرمایه است. از این رو پرسه گردی نه لزوماً امری 
مختص به قشــری خاص یا شــخصیت یا فیگوری خاص که نوعی چشــم انداز 
حاکم بر زیستن در فضای شهر است که در ایه های مختلف اجتماعی اشکالی 
بــه خود می گیرد. البته هســتند اندیشــه هایی که تــاش دارند پرســه گردی را به 
تجربه پاساژگردی و خیابان گردی پیوند بزنند و آن را همچون نوعی مقاومت در 
برابر کرختی و منطق زیســت کانشــهری تئوریزه کنند. این نوع اندیشه ها توجه 
ندارند که پرسه گردی وجه درون ماندگار فقر تجربه در زندگی کانشهری مبتنی 
بر منطق سرمایه است. پرسه گردی به نظر من، نوعی تهی شدن از تجربه است، 
تقایی برای از سر گذراندن تجربه و مزمزه کردن نه بیشتر. از این رو پرسه گردی 
نوعــی منطق تجربه زیســته در کانشــهرهای مدرن اســت و نمونــه عینی تهی 
شــدن  زندگی از تجربه. در چنین فضایی پاســاژها بدل به معابدی می شوند که 
مریدانشان گرد آن پر پر می زنند. حائلی به نام ویترین که تماس با کاا )همچون 
شــیء مقــدس( را محدود می کند. می تــوان از دور آن را دید، به آن نگاه کرد و به 
معبــد بعــدی رفت و گرد پاســاژ طواف کرد و حس سرخوشــانه خیره شــدن در 
کاا را به تجربه درآورد. البته در پرســه گردی برابری و عدالتی برقرار اســت، شما 
می توانید از منظر شــهر و پاســاژ و ویترین بهره ببرید و به آن نگاه کنید اما قرعه 
رســتگاری به دســت آوردن کاا همچون طلســمی رســتگاری بخش تنها به نام 
حلقه ای خاص زده شده است. غریب است که انواعی از تفکرات مبتنی بر نوعی 
مطالعات فرهنگی غیرانتقادی در مواجهه با پدیده هایی این چنینی چنان مسأله 
را از سطوح ساختاری و کانش تهی می کنند که دست آخر برای توضیح پدیده 

به تجربه افراد و معنادهی آنها به عمل خویش متوسل می شوند. 

گزاره

پرسه گردان دیروز؛ پرسه گردان امروز
مطالعات پرسه زنی بخشی از مطالعات زندگی روزمره 
اســت و ذیل این مطالعــات، دوگونه تعریف می شــود. 
از ســویی، پرســه زنی را شــیوه ای از گذران اوقات فراغت 
تعبیــر می کننــد. در این معنــا، نه  فقط گشــت وگذار در 
شــهر، پاســاژها و اتومبیل گردی در خیابان ها، که گذران 
اوقــات فراغــت در شــبکه های اجتماعــی مجــازی نیــز 
شــکلی از پرســه زنی بــه شــمار می آیــد. از ســویی دیگر، 
می توان پرسه زنان را گروهی فرهنگی و نمایندگان نوعی 
ســبک زندگــی دانســت و پرســه زنی را عملــی فرهنگی 
تلقی کرد. با توجه به اینکه در ایران مراکز و خیابان های 
خریــد نقش مهمــی در گــذران اوقات فراغــت دارنــد، مطالعات انجام شــده در 
این خصوص پرســه زنی را بیشــتر نوعی گشــت وگذاِر بدون قصد خرید در چنین 
فضاهایی در نظر گرفته اند. اما نکته شــایان توجه اینکه شــیوه های پدیدار شــدن 
پرســه زنی در شــهرها صرفاً از خودشــان ســخن نمی گویند و فقط حاکی از تمایز 
بین فرهنگ رسمی و غیررسمی نیستند بلکه این شیوه های گذران اوقات فراغت 
امــوری جزئی انــد که با رجوع به آنها می توان شــناختی هرچند محــدود از کلیت 
وضعیت به دست آورد. همین نکته است که موضوع پرسه زنی را برای مطالعات 
زندگی روزمره به موضوعی مهم بدل کرده اســت.در همین چارچوب، پرسه زنی 
در گذشته ای نه چندان دور شکلی از باهم بودگی نوجوانان و جوانانی بود که جایی 
در فضای رسمی نداشتند و حتی برای وارد شدن به برخی پاساژهای محبوب هم 
باید از ترفندهای محیرالعقولی استفاده می کردند. در آن دوران، تمایزهای مبتنی 
بر سبک زندگی و فرهنگ از مرزهای بسیار مستحکمی برخوردار بودند که دستگاه 
قدرت در حراست از آنها با شدت  و حّدت عمل می کرد. این مرزهای عقیدتی که 
در فضای شهری هم متجّسد می شدند، در سرحّدات خود ایستگاه های نگهبانی 
و مرزبانانی داشــتند که وظیفه شــان جلوگیری از ورود اغیار بــه داخل قلمروهای 
فضایی مبتنی بر آن نظام عقیدتی بود. در چنین وضعیتی، پرسه زنان گروهی از 
نوجوانان و جوانانی بودند که از این مرزها عبور می کردند و وحدت موجود در آن 
سیســتم عقیدتی را به چالش می کشیدند. اما امروزه اساســاً از آن نظام عقیدتی 
و مرزهای مســتحکمش که در شــهر تجّسد یافته بودند نشانی نمانده است، مگر 
مجموعه ای از بازنمودهای رسانه ای که بیش از آنکه هولناک باشند مضحک اند. 
شــاید برخی تصور کنند هنوز در شــهر نگهبانانی وجود دارند که وظیفه شان پاک 
کردن شــهر از لوِث نابهنجاران فرهنگی است. ایشان احتمااً یا درکی از نگهبانان 
قدیمی ندارند یا از هولناکی شان بی خبرند که چنین نمایش تبلیغاتی کمدی ای 
را با شــکل تراژیک قبلی اش اشتباه گرفته اند. به جّد می توان گفت، امروزه فضای 
مصرف شهری در اختیار همان گروهی است که در گذشته ای نه چندان دور، شهِر 
ایده آل باید از وجودشــان پاک می شــد. این امر نشــان می دهد شــهری که منطق 
عملــش مبتنی بر نظامی از عقاید بود به گذشــته تعلق دارد و اگر نشــانه هایی از 
آن منطق هنوز قابل مشــاهده اســت در واقع باید آن را آخرین تقاهای آن نظم 
پیشین دانست که حاا دیگر در احتضار است. اما برعکس، باید فضاهای مصرف 
جدیدی را که در تضاد با نظام عقاید سابق شکل می گیرند، نشانه ای از زمان آینده 
در اکنــون دیــد؛ آینده ای که تمامی بندهای نظام عقاید ســابق، برحســب منطق 

اقتصادی چنین فضاهای مصرفی ای، دود می شوند و به هوا می روند.
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انســان از زمانــی کــه توانســت روی دو پایش بایســتد، 
پیــاده روی را آغــاز کــرده اســت. اگرچــه تــا مدت هــا از 
راه رفتــن بــرای پیداکردن غــذا و طی کــردن فاصله ها 
اســتفاده می کرده، امــا همزمان با پیچیده شــدن همه  
فعالیت هایش، پیاده  راه رفتن هم واجد معانی، انواع 
و کارکردهایی پیچیده و متفاوت شد. یکی از انواع خیلی 
مدرن پیاده روی برای مثال پرسه زنی است، که به لحاظ 
کارکرد و هدف، کاماً قطب مخالف هدف پیاده روی در ابتدای تاریخ راه رفتن است. 
گونه دیگر پیاده روی، راه رفتن به مثابه  راهی برای اندیشیدن است. اصاً تاریخ فلسفه 
به نوعی با راه رفتن همگام و همراه بوده اســت. مکتب مشائیون یا همان روندگان 
که نسبت آن به ارسطو می رسد گواه این ادعا است. شوِپنهاور، راه رفتن را »تعویق 
ســقوط« می داند و کانت پیــاده روی برای اندیشــیدن را تبدیل به بخشــی اینفک 
از زندگــی روزمره اش کرده بود. فردریک گروس نویســنده کتاب مشــهور »فلســفه 
پیاده روی«، هم در کتابش تأکید زیادی روی کارکردهای پیاده روی متفکرانه می کند. 
به نظر او پیاده روی، گونه غربی مدیتیشــن و معادل غربی چیزی است که آسیایی ها 
با نشستن به دست می آورند. او توضیح می دهد که چطور پیاده روی به مثابه مراقبه 
جایش را در سبک زندگی مردمان عصر جدید همزمان با رشد کانشهرهای مدرن در 
سراسر جهان باز کرده است. این ها را گفتم تا توضیح دهم چرا پیاده روی امری پیش پا 
افتاده نیست و نیازمند تحلیل و تفسیر فرهنگی است. ما با پیاده روی در شهر، با آدم ها 
و شــهر و بیش از همه با خودمان، به صلح می رســیم. پیاده روی و پرسه زنی، معانی 
دیگری هم دارد که در گفت وگو با دکتر حمیدرضا شعیری، معناشناس، نشانه شناس 
و عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس، ابعاد آن را مرور کردیم. برای بیشتر آشنا 

شدن با پدیده فرهنگی قدم زدن در شهر، این گفت وگو را در ادامه بخوانید.

گفت و گو با دکتر حمیدرضا شعیری، معناشناس، نشانه شناس و عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس درباره پیاده روی و راه  رفتن

قدم زدن در رگ های شهر

راه رفتن،چشم ادراکی شهر است. چشمی که 
سبب می شود امنیت به شهر برگردد.پرسه زدن 

مانند محافظ شهر و به مثابه چشم شاهدی 
عمل می کند که در مقابل او امکان جرم وجود 

ندارد. پرسه زدن یک انسان فیزیکی نیست بلکه 
یک نگاه یا شعور رفتاری است.

میترا فردوسی  
 پژوهشگر
 مطالعات فرهنگی

مــن هــم ماننــد خیلی هــای دیگــر، در کودکــی و 
نوجوانی دل خوشــی از پیاده روی نداشــتم. شاید 
چــون در محله شــمرون زندگــی می کردیــم و به 
اجبار بیشــتر رفت و آمد هایمان از طریق ماشــین 
بــود، تجربــه  هیجــان انگیزی درمــورد پیــاده روی 
کســب نکرده بــودم. برعکس من، مــادرم خیلی 
اهــل پیــاده روی بــود، اوایــل فکر می کــردم انگیزه 
اصلــی او ورزش کــردن و حفظ ســامت فیزیکی 
است اما بعدها فهمیدم که برای مادرم پیاده روی 
راهی برای دســت یافتن به حال خوب و احساس 
بهتر است. چندسال پیش که برای تحصیل از ایران رفتم، چون ماشین 
نداشتم مجبور شدم خیلی بیشتر از قبل پیاده روی کنم. شهری که در اون 
زندگی می کردم از زیرســاخت حمل و نقل عمومی خوبی برخوردار بود 
و خب این موضوع من رو ترغیب می کرد. کم کم مشــاهدات و دریافتم 
از اطراف بیشــتر شــد و مغزم ســریع تر شــروع به پردازش کرد. از طریق 
پیاده روی در شهر، روزمره شهر را می دیدم و بررسی می کردم. با آدم های 
جدید آشــنا می شــدم و زندگــی را از نزدیــک لمس می کــردم: زندگی با 

معناتر شده بود، ولی هنوز کلی جا داشت...
به شهرهای جدید مهاجرت و سفر کردم و با کشف هر شهر با پای پیاده، 
از نزدیک، بدون هیچ فاصله ای بین من و شهر، هر روز پخته تر می شدم. 

چون بیشتر می دیدم و بیشتر می شنیدم. آنالیز می کردم و تجربه جدید 
به دست می آوردم. دریافتم که کشف شهر با پای پیاده، بهترین راه است. 
بهترین راه برای رسیدن به تجربه های جدید، برای ارتباط گرفتن با دنیای 
اطراف. یاد مادرم افتادم، یاد کوچه های شــمرون و اینکه چقدر احتماًا 

پیاده روی در آن کوچه پس کوچه ها برای او لذتبخش بوده است.
پیاده روی پر از معنا و کارکرد اســت. پیاده روی، تســکین توأمان جســم و 
روح است و مکانیزم خوب و ارزانقیمتی است برای عزیمت از یک نقطه 
و رســیدن به نقطه ای دیگر. اما، من به این خاطــر پیاده روی نمی کردم! 
سال ها پرســه زنی کردم، فقط برای اینکه ببینم، بشنوم و جاهای جدید 
را کشــف کنم. از نظر من بزرگترین حسن پیاده روی، کشف فضا و کشف 
شــهر است. شهر را که کشف کنی، کم کم از او خیلی چیزها یاد می گیری 
و نســبت به آن حس تعلق پیدا می کنی تا جایی که شهر، تبدیل به یک 
دوست خوب می شود. دوستی که بودنش در کنار تو بزرگ ترین مرحمت 
اســت چون دیگه در کنار آن، نه تنهایی و نه آواره و بیکار. این گونه اســت 
که قدم زدن، یک دنیای جدید پیش روی انسان باز می کند و تفاوت ها را 
به او نشان می دهد. کافی است فقط راه بروید و راه بروید تا متوجه شوید 
که چطور راه رفتن در شهر گاهی اوقات، حتی دیدگاه انسان را نسبت به 
زندگی تغییر می دهد و جایگاه او را در جهان مشخص می کند. اگر از من 
بپرســید، پیاده روی، بهترین روش دوســتی با شــهر و بهترین روش پیدا 

کردن خود است.

تجربه 

لنا وفایی
 مدیر عامل سایت 
»پیاده«

پیدا کردن خود، با پای پیاده

ë  با شــکل گرفتن مفهوم خیابــان بعد از
انقاب صنعتی و همزمان با شــکل گیری 
دیگــر  خیابان هــا  مــدرن،  شهرنشــینی 
راهروهایــی بــرای گــذر صــرف و از مبدأ به 
مقصد رسیدن نبودند. آنها خودشان جایی 
برای زیســتن، فعالیت اجتماعــی، انواع 
تعامــات و... شــدند و مســیرهایی به روی 
خلق معنای جدیــد باز کردند. پیــاده روی 
هم همداستان با این تغییرات اسباب ابراز 
وجود شهرنشــینان در خیابان جدید شد. 
به نظر شــما پیاده روی چــه امکان هایی را 

روی انسان شهری باز می کند؟
انســان همواره راه رفته است و این راه 
رفتن به او کمک کرده  اســت تا رابطه او با 
جهان بیرون تنظیم شــود؛ پس راه رفتن 
یعنــی تنظیــم ارتباط انســان با هســتی. 
امــا در ادبیات این راه رفتن به پرســه زنی 
مشــهور شده اســت. بودلر شــاید از اولین 
کســانی اســت که از راه رفتن و پرسه زدن 
صحبت کرده اســت البته ژان ژاک روســو 
از فیلسوفانی بوده است که بسیار راه رفته 
اســت و در هنــگام راه رفتن و پرســه زدن 
بسیار فکر کرده اســت و کتابی هم دارد با 
عنــوان رؤیاهای یک گردشــگر تنها. بعد 
از بودلــر، والتر بنیامین کســی اســت که از 
راه رفتن و فلســفه آن بســیار سخن گفته 
اســت. بودلر اســم پرســه  زدن را انسان  - 
کودک می گــذارد. هیچ چیــزی از زندگی 
ســاده و پیش پا افتاده نیست؛ و به همین 
دلیل انســان وقتی راه مــی رود به کودکی 
خــود بازمی گــردد و همــه  چیــز بــرای او 
جذاب می شــود حتی یک ســنگ ریزه یا 
ریگ کــف خیابان. پرســه  زدن در ادبیات 
به کاشــف مشهور اســت، ناقد اســت، راه 
مــی رود، فکــر می کنــد، تحلیــل می کند، 
می یابــد، کشــف می کند و حتــی فرضیه 
می ســازد و فرضیه های خود را هنگام راه 
رفتن حل می کند. راه رفتن راهی است به 
سوی عبور از سدهایی که مانع فکر کردن 
هســتند. همان طــور که پرنده بــه هوا نیاز 
دارد و همان طور که ماهی بدون آب زنده 
نمی ماند، پرسه  زن نیز عنصرش جمع، 
جماعت و انســان ها هســتند. پرســه  زن 
در میان انســان ها نفس می کشد و امکان 
نفس کشیدن او فقط از این طریق تأمین 
می شــود: او در موج، در جمع، در تعدد و 
حرکــت در گم شــدن و دوباره پیدا شــدن 
و میــان انســان ها بــودن معنــا می یابد و 
همــه  جــا خانــه  اوســت. همه جــا محل 
تنفس اوست. اصاً می توان گفت هوش 
شــناختی پرســه زن از راه رفتن به دســت 
می آید و تأمین می شود. تن او با تن محیط 
آمیخته می شود و از این آمیختگی راه های 
تنفس پوست او باز می شوند. اندام وارگی 
او دیگر یــک اندام وارگی فیزیکی محض 
نیست، یک اندام واره انسان محور است؛ 
اندام واره زیست بومی و زیست محیطی 
اســت. اندام  واره ای اســت که اگر فقط در 
محیــط قــرار بگیــرد و اگر امــکان تنظیم 
ارتباط با فضاهای پیرامون را بیابد امکان 
تنفس نیز به او دســت می دهد. راه رفتن 
راهی است برای بهتر نفس کشیدن. این 
امکان هایی اســت که راه رفتن از گذشــته 
پیش روی انســان گذاشته است؛ حتی در 
جنگل های امریکای مرکزی نوعی از نخل 
وجــود دارد که به نخل راه رونده مشــهور 
است. می گویند که ریشه های این درخت 
حــدود یک متر پیشــروی در ســال دارند. 
این چه واقعیت باشــد چه افسانه نشان 
می دهد که راه رفتن زاییده طبیعت است.

ë  ،راه رفتن در شــهر به  جای مشــاهده آن 
توصیه دوسرتو، فیلســوف خیابان است. 

آنجا کــه توضیح می دهد عابر پیــاده با راه 
رفتن در شــهر به معابر، مغازه ها و خانه ها 
معنایی دوباره می بخشد و هویتی جدید. 
به تعبیر او قدم زدن، قــدرت بیانگری دارد 
و خنثی نیســت و قدم زدن در شهر، کشف 
شهر است. به نظر شما افراد چطور با قدم 

زدن، معنا خلق می کنند و چه معناهایی؟
کــه  باشــد  ایــن  معنــا  اولیــن  شــاید 
راه  رفتــن، منشــأ تولید امنیت اســت. راه 
رفتن ناامنــی را از بین می برد و اضطراب 
را پاییــن می آورد چرا که راه رفتن چشــم 
ادراکــی شــهر اســت. چشــمی که ســبب 
می شــود امنیت شهری به شــهر برگردد. 
پرسه  زدن مانند محافظ شهر و به مثابه 
چشم شاهدی عمل می کند که در مقابل 
او امکان جرم وجود ندارد. پس پرسه زدن 
یک انسان فیزیکی نیست بلکه یک نگاه 
یا شعور رفتاری اســت. شهر با همین راه 
رفتن هاســت که بیدار و هوشیار می ماند. 
شهر بدون پرسه زن های آن شهری مرده 
اســت. پرســه زنان باعث می شــوند شهر 
از آلودگی هــا پاک شــود یــا حداقل میزان 
آلودگــی تخفیــف یابــد؛ حتی پرســه  زنی 
غموارگی ساکنان و بدبختی آنها را پنهان 
می کند. زیرا پرسه زن حال و هوای شهرها 
را عوض می کند. آدم ها با نگاه به یکدیگر، 
یعنی با نگاه به پرسه زن های مشابه راهی 
به ســمت امید می یابند. پس پرســه زنی 
بازگرداندن امید به قلب شــهر است. اگر 
از من بپرسید ویژگی های مهم راه رفتن و 
قابلیت های اصلی آن چیست، در پاسخ 
می گویــم چهار ویژگی و کنش مهم برای 
پرســه زنی قابل بیان اســت. اولین کنش 
راه رفتــن، دوم دیــدن و مشــاهده کردن، 
ســوم فضــا را از حضــور خــود پر کــردن و 
چهارم تفسیر و تحلیل یا نقد کردن است. 
بنابرایــن مــن راه رفتــن را پــرده از غیاب 
برداشــتن می دانــم. با راه رفتن، شــهرها 

باز پردازی می شوند.
ë  امــا امــروز چه مشــکلی بر ســر راه  رفتن 

وجود دارد؟ شــهر مدرن چگونه در مقابل 
راه  رفتن قرار گرفته است؟

 فضــای شــهری جدید و مدرن رشــد 
و  خریــد  مراکــز  اســت؛  کــرده  عمــودی 
مجتمع هــای اداری - تجــاری جدیــد به 
ســمت آســمان ســر کشــیده اند. رابطــه 
افقی یا حرکت افقی جایش را به حرکت 
دلیــل  به همیــن  اســت.  داده  عمــودی 
پرســه   زن مدرن به جای ساختن روایت، 
اســتعاره می ســازد. او نمی توانــد در فضا 
به طــور افقی حرکت کنــد، چراکه راه های 
حرکــت افقی بــه روی او بســته شــده اند. 
بنابراین راه روایت بر او بســته شده است. 
او دیگــر روایت  ســاز لحظه ای نیســت. او 
فقط می تواند عناصر را جانشین یکدیگر 
کنــد و فرصــت روایت ســازی را به دلیــل 
ســاختمان ها  تهاجــم  و  تجاری شــدن 
بــه شــهر از دســت داده اســت. برج های 
عظیم الجثــه، مانند حجمــی غول پیکر 
راه حرکــت را بر پرســه زن می بندنــد؛ اما 
پرسه زن واقعی هیچگاه ناامید نمی شود. 
او همواره از میان همه ســدها راهی برای 

شکاف در فضا و شکستن موانع می یابد.
ë  چند صباحی است که جامعه شناسی زیر

سؤال است با این اتهام که حقیقت ماجرای 
جامعه، کف خیابان اتفاق می افتد و از باای 
برج عاج جامعه  شناســی متأخر نمی توان 
واقعیــت شــهر و آدم هــای درون آن را فهم 
کرد. به نظر شما فایده راه  رفتن روشنفکران و 

سیاستگذاران ما در خیابان ها چیست؟
پرسه زن واقعی متن شهر را می خواند 
و باز می خواند. او تاریخ شهر را می فهمد، 

شــهر در باای سر ما نوشــته نشده است؛ 
شــهر بــر کــف زمیــن جــاری اســت. امــا 
متأســفانه شــهر مــدرن و سیاســت زده 
حرکت را می کشــد و متن افقــی را از بین 
می بــرد و پرســه زن تحــت تأثیــر شــهر و 
فضاهای آن، مسیر حرکت خود را تغییر 
می دهد. او مجبور اســت به جای حرکت 
تجــاری  بــه درون مجتمع هــای  افقــی، 
بــرود و در حرکتــی عمــودی،  و برج هــا 
عناصــری را که می بینــد به جای یکدیگر 
بگــذارد و بنابرایــن در مســیر جانشــینی 
روابط یا روابط جانشینی استعاره بسازد. 
اگر سیاستگذاران و روشنفکران ما، فرصت 
راه رفتــن در خیابــان را داشــتند، شــاید 
در تنظیــم یــا بازتنظیــم روابط شــهری و 
روابط انسانی بسیار اثر گذار بودند. امروز، 
بســیاری از تصمیمات در پشــت درهای 
بســته گرفتــه می شــود؛ مشــکل چنیــن 
تصمیم گیری هایی این است که از نبض 
زنده شــهر دور می ماند. راه رفتن در شهر 
سبب می شود تا پوست ما با پوست شهر 
هماهنــگ و یکــی شــود. درد شــهر و نیاز 
شــهر تنها از طریق راه رفتــن در آن حس 
می شود. به همین دلیل است که روشنفکر 
ما اگــر می خواهد روشــنفکری همگام با 
جامعه باشــد، بایــد بیاموزد کــه راه برود؛ 
چــرا کــه در راه رفتن می بینیم، مشــاهده 
و تفســیر می کنیــم و ســپس  می کنیــم 
تفســیرهای خــود را در همان جــا، یعنی 

در فضای شــهری، به آزمون می گذاریم. 
شهر، میدان آزمایش اندیشه و فکر است؛ 

پرسه زن چشم شهر است.
ë  خیابان ها در شــهرها به نفع ماشــین ها

دارنــد مــدام عقــب نشــینی می کننــد و 
پیاده  رو ها مدام آب می روند. چه کسی باید 

از جغرافیای پیاده روی صیانت کند؟
پرسه زن مســئول شکل دهی حافظه 
هــم  او  اوســت.  ســازماندهی  و  شــهر 
جامعه شناسی شهری را در میدان عمل 
ســامان می دهد و روانشناســی شــهری را 
در فرایند درمان پذیری و معنابخشــی به 
حضور خود ایجاد می کند. پرسه زن نبض 
شهر را در دســت دارد. او حرکت خون در 
رگ های شــهر را آســان می کند. بنابراین 
بایــد مســئوان و سیاســتگذاران شــهری 
بکوشند تا از کور شدن بیشتر مسیرهای راه 
رفتن جلوگیری کنند و مســیرهای جدید 
راه رفتن را برای شهر ایجاد کنند، حتی اگر 
هزینه های گزافی وجود دارد باید دانست 
که این هزینه کردن، ســرمایه گذاری برای 
رونق ابعاد حضور انسانی و توسعه تفکر 
و اندیشه در شهر است. همه باید بکوشیم 
از ایــن مســیرها و جغرافیــای پیــاده روی 
صیانــت کنیــم. در بعضــی از کشــورها 
مسیرهای ویژه پیاده روی در مراکز شهر و 
جاهای شلوغ وجود دارد. راه رفتن در شهر 

یک حق است.
ë  این روزها هرچقدر بیشتر شهر میدانش 

را بر ورود مردم تنگ می کند و ترافیک امان 
ماشــین ها و ســاکنانش را می ربایــد مردم 
سعی می کنند با خلق راه هایی با شهر قهر 
کرده، آشــتی کنند. یکی از این راه ها، اقبال 
زیاد به پیاده روی در جای جای شهر، بافت 
قدیمی و محله های زیباست. این موضوع 
حتی به خلــق چنــد اســتارتاپ مبتنی بر 
پیــاده روی انجامیده اســت. آیا می شــود 
اینجا از سیاســِت پیــاده روی به مثابه یک 

نوع مقاومت نام برد؟
بلــه، راه رفتن نوعی مقاومت اســت. 
گفتمــان  برابــر  در  مقاومــت  رفتــن  راه 
قدرتی اســت که ســعی کرده اســت شهر 
را تک بعدی کند. یعنی شــهر را به مثابه 
ســاختمان، ســنگ، یــا بناهــای حجیــم 
معرفی کند و این عمل نبض شهر را از بین 
می برد. در این وضعیت، راه رفتن مانند 
قلبی است که به شهر هدیه می کنیم. پس 
راه رفتن تنظیم کننده نبض شــهر است؛ 
چراکه از طریــق راه رفتن به معنا درمانی 
می رســیم. راه رفتن یــا پرســه  زدن راهی 
اســت برای خــود را بهتر احســاس کردن 
چراکه در راه رفتن من همواره پرســپکتیو 
بازی را در برابر خود مشــاهده می کنم که 
سبب می شــود تا من فرصت اندیشیدن 
به آینده را داشته باشم. پرسه زن بی آنکه 
بداند، در پی درمان بخشی از حاات خود 
است که هیچ داروی دیگری بجز راه رفتن 
بــرای آن وجــود نــدارد؛ چرا کــه راه رفتن 
تطبیق یا هم آیی تن با فضا به نفع ایجاد 
حضــور کیفی و گریز از بی معنایی اســت. 
پرســه زن های دیروز شاید بدون هدف راه 
می رفتنــد و راه بر آنها تنگ نمی شــد. اما 
پرســه زن امروز، چــون دیگر جای حرکت 
ندارد، چون شــتابان اســت و عجلــه دارد 
و چــون پیرامونش را نمی بینــد و فضای 
تنگ شــهری و هجوم حلقه های تجاری 
و صنعتی قدرت باعث کور شدن خیابان 

شده اند با پرسه زن دیروز فرق می کند.
پرســه  زن امــروز پرســه زنی اســت که 
می خواهــد راه بــرود امــا در مقابــل همه 
نیروهــای قدرتمندی که راه رفتــن را بر او 
ســد کرده اند قرار می گیــرد. بنابراین باید 
مقاومت کند و برای این کار گاهی مجبور 
می شود مکان راه رفتن خود را از خیابان به 
پارک یا بیرون از شهر، تغییر بدهد یا اینکه 

به مجتمع های تجاری پناه ببرد.
ë  خبــری می خواندم مبنــی بــر اینکه در 

ژاپن بســیاری از مردم در سال های اخیر به 
سنت های کی کوموری توجه نشان داده اند 
و ماه ها خود را در اتاق خانه شــان حبس و 
ارتباطشان را با جامعه قطع می کنند. حال 
پدیده ای به  نــام پیاده روی دقیقــاً ضد این 
فرهنگ و نوعی درهم آمیختگی با دیگران 
را نشــان می دهد. چقدر فکر می کنید قدم 
زدن در فضا - مکان های مختلف به مثابه 
پلی اســت از درون به بیــرون و از بیرون به 
درون و راهی است برای نجات بشر کز کرده 

در خود؟
راه ر فتــن چــه راه حلــی بــرای نجات 
بشــر امروزی کز کــرده در خود اســت؟ در 
نظام معناسازی، دو نوع ارتباط انفصالی 
و اتصالی وجود دارد. در ارتباط انفصالی، 
ســوژه ها از خــود و از فضایــی کــه در آن 
هستند جدا می شوند. خود را در فضاهای 
دیگــر می یابند یا فضای دیگــر را در خود 
جای می دهند. در ارتباط اتصالی مطلق، 
سوژه همواره در خود حبس می شود و این 
صــدا او را به تــک صدایی تبدیل می کند. 
راه رفتن از این جهت بشــر را از مونولوگ 
یــا تک صدایی نجات می دهــد. راه رفتن 
راهی اســت برای آمیختن صدای خود با 
صدای دیگری و راه رفتن همواره دیگری 
را فراخواندن و خود را به دیگری رساندن 
است، هرچند که این حرکت رفت و آمدی 
در ذهن شکل بگیرد. راه رفتن، آشنا شدن 
بــا مدل هــای گوناگــون و متنــوع حضــور 
اســت. راه رفتــن حضــور مــا را گســترش 
می دهد چراکه ما را از پوســت خود خارج 
و به فضای دیگری پرتاب می کند. پس راه 
رفتن ســبب هم حضوری می شــود و این 
هم حضوری اندیشــه را ترمیم می کند و 
این ترمیم ســبب بازیابی ما می شــود. با 
این تعبیر، راه رفتن یعنی خــود را دوباره 
یافتــن یا بازیافتــن، اما همراه بــا دیگری. 
پس راه  رفتن همواره آشتی است؛ آشتی 
با فضا، با دیگری و با حضورهای متکثر و 
متنــوع. راه رفتن یعنی تکثیر من در خود 
و در دیگری و از طریق این تکثیر است که 
فرد بهتر تنفس می کند. از نظر بهداشتی 
راه رفتــن ماســاژ چشــم اســت، از نظری 
معنایی، توســعه ادراک و فهم اســت، از 
نظــر ذهنــی تمرین هوشــیاری اســت؛ از 
نظر روحی تجدیدی انرژی اســت؛ از نظر 
فیزیکی بازیابی قدرت جســم اســت. راه 

رفتن خروج از حصار بسته خود است.



 پســـابرجام برای هر کس در ایران صدای 
خاصـــی دارد بـــرای نفت صـــدای فروش 
محدود برای طا و ارز نوسانات لحظه ای 
قیمت و برای عده کثیری از مردم صدای 
رفتـــن... رفتنی کـــه این روزهـــا تبش داغ 
اســـت و بازارش پـــر رونق. همـــه می روند 
که زندگی شـــان را بهتر کنند اما این روزها 
عده کثیری می روند که فقط رفته باشـــند 
اما نمی دانند کســـی که در کشـــور خودش 
هدف و منظـــوری برای زندگـــی ندارد در 

هیچ کجـــای دنیا هم نمی تواند برای خود 
زندگی بهتری بسازد. 

همه باید بدانند رفتن تمام ماجرا نیست 
و بـــا رفتن تازه مشـــکات ســـربازمی کند و 
شـــروع تمـــام مشـــکات هـــم از بی زبانی 
و البتـــه نگاه هـــای ســـرد و ســـنگین مردم 
اســـت که راه فراری برای آن نیست. پس 
اگـــر در هـــوای مهاجرت پـــرواز می کنید از 
کسانی بپرســـید که حقیقتش را یافته اند و 
بـــا واقعیتش هر روز زندگـــی می کنند. اگر 
رفتن در نظر خیلی از افراد ترجیحی مهم 
بر ماندن در شرایط ســـخت کنونی است، 
بایـــد گفت کـــه رفتن به مراتـــب از ماندن 

ســـخت تر و غم انگیزتر است اما اکثر افراد 
مصداق بارز »نه در غربت دلم شـــاد و نه 
رویی در وطن دارم« هســـتند، پس ماندن 
با شـــرایط رنجورش را به آمدن و شنیدن 

سرزنش های احتمالی ترجیح می دهند. 
درگام بعـــد اگـــر توانســـتید نگاه هـــای 
و  کنیـــد  تحمـــل  را  بیگانـــه  مهاجرســـتیز 
خم بـــه ابرو نیاوریـــد باید بدانیـــد که یک 
مهاجـــر بـــدون پـــول در هیچ کجـــای دنیا 
روزگار خوشـــی نـــدارد و تا رســـیدن به حد 
مالـــی مناســـب روزگار را نفس نفس زنان 
سپری می کند، پس به عکس های فضای 
مجازی و صورت هایی که با ســـیلی ســـرخ 
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 گزارش» ایران« از نوع ارتباط کودکان با شــبکه های اجتماعی 

 هدیه شوم فیلترینگ 
به کودکان ایرانی!

این روزها با همان ســـرعتی که اپلیکیشن ها تولید می شـــوند تلفن های همراه و 
تبلت ها به زندگی کـــودکان و نوجوانان ایرانی وارد شـــده اند. آنچنان که کمتر 
کودک و نوجوانی اســـت که به محض آشـــنایی با نحوه کار گوشی ها و تبلت ها 
آرزوی داشتن یکی از آنها را نداشته باشد. ازآن سو والدین هم که درگیر روزمرگی 
هستند خیلی زودتســـلیم این خواسته کودکان کم سن و ســـال خود می شوند. 
حتی بســـیاری از والدیـــن ایرانی ترجیح می دهنـــد که از این وســـایل به عنوان 
خاموش کننده فرزندان خود استفاده کنند. کودکان کم سن و سال کنجکاو هم 
به محض دسترسی به اینترنت ها به دنیای ناشناخته وب وارد می شوند. دنیایی 
که در مرحله اول برای آنها نقش یک تأمین کننده انواع و اقسام اپلیکیشن های 
بازی را ایفا می کند. این در حالیست که به مرور زمان همه کاربران کم سن وسال 

بشدت به نصب و پیوستن به شبکه های اجتماعی عاقه پیدا کنند.

رضافرخی
روزنامهنگار

حمیرااعایی

نگه داشـــته اســـت هم توجه نکنید. تمام 
اینها در حالی اســـت که اگر همان مهاجر 
در کشـــور خـــودش بـــا انگیـــزه ای کـــه در 
کشـــور مقصـــد دارد می ماند نـــه غرورش 
را بـــه خاطر دل نســـپردن به مشـــکات و 
مســـائل کشـــورش از دســـت می داد و نه 
ته مانـــده پول هـــای وطنـــی اش را. از روی 
ســـکه ناخوش مهاجرت که بگذریم روی 
دیگـــرش اینقدرها هم ســـیاه نیســـت چه 
بســـا در طـــرف خـــوش مهاجـــرت تمام 
کســـانی هســـتند که با هدف از شـــهر خود 
به شهر یا کشـــوری دیگر هجرت می کنند، 
همان هایی که برنامه ریزی دارند و صرف 
شنیده ها به هر قیمتی بار سفر نمی بندند. 
هجرت زمانـــی ارزشـــمند و تعالی بخش 
خواهد بود که برنامه ریزی داشـــته باشد و 

صرف فرار از مشکات نباشد. 
به قول یکی از دوســـتان کـــه می گفت 
اگر کســـی در شـــهر خودش معتبر نشـــد 
در هیچ کجای دنیا هـــم اعتبار ندارد چرا 
کـــه هیچ کجای دنیـــا برای افراد ســـربار و 
بی مســـئولیت فـــرش قرمـــز پهـــن نکرده 
اســـت و هیچ کجا برای کســـی که دیارش 
را بـــه خاطر مشـــکات رها کرده ارزشـــی 
قائل نیست اما هســـتند مهاجران ایرانی 
که در آن ســـوی دنیـــا هم زندگـــی خوبی 
خارجـــی  کشـــورهای  مردمـــان  و  دارنـــد 
هـــم آنها را مهـــم می پندارند. ایـــن افراد 
همان هایی هســـتند که در کشور خودشان 
ایران هم دســـتی بر آتش موفقیت دارند 
رهســـپار  موفقیت هـــا  از  کوله بـــاری  بـــا  و 
جایـــی بهتر برای آبادانی و تعالی خویش 
شـــده اند. ســـخن آخر اگـــر کوله بار ســـفر 
بســـته اید خوب فکر کنید که در کدام روی 

سکه هجرتید؟

اندر احوال مهاجرت 

 روانشناسان به این مسأله اشاره دارند که اولین پیامد های 
حضور فیلتر شکن ها در تبلت کودکان گشودن پنجره 

محتوایی است که ذهن کم سن و سال آنها به هیچ وجه 
آمادگی تحلیل درون مایه آن را ندارد!به نحوی که خیلی 

زود می تواند بلوغ زودرس جنسی را برای کودکان و نوجوانان 
کم سن و سال به همراه داشته باشد. این کارشناسان منزوی 
شدن کودکان و نوجوانان را پیامد دیگر این مسأله می دانند. 

چرا که آنها در مواجهه با این محتواهای هنجارشکنانه 
احساس نوعی سردرگمی و شاید گناه می کنند و همین مسأله 

باعث درگیری های ذهنی بیهوده در میان آنان می شود.
درگیری هایی که در اولین گام تأثیرات خود را بر کیفیت 

تحصیلی و روابط اجتماعی کودکان نشان می دهد

سندروم کار من از همه بهتره!

چند ســـالی است بیماری در ایران شیوع 
پیدا کـــرده که ویروس آن هم بســـرعت 
بـــه دیگـــران انتقال پیـــدا می کنـــه، البته 
نمی دونم این بیماری در سطح جهانی 
هم هســـت یا فقـــط مختـــص ایرانه، اما 
هرچـــی کـــه هســـت بیمـــاری اعاجیه 
چراکه هیچ راه درمانی تا اان براش پیدا 

نشده.
این ویروس محیط شـــرکت ها، ادارات و 
ســـازمان ها را بدجور آلوده کرده، چراکه 
نـــه تنها دیگـــه خبری از مناعـــت طبع و 
فروتنـــی بیـــن افـــراد مجرب و باســـابقه 
دیده نمی شه بلکه این افراد تازه به مدد 
سابقه شـــان امر برشان مشـــتبه شده که 
محل کارشـــون فقط به اونـــا تعلق داره 
و فقط اونا هســـتن که حـــق دارن و فقط 

کار اوناســـت که خوبه. بیمـــاران مبتا به 
»سابقه من از همه بیشتر« به این واسطه 
بـــرای خودشـــان امتیاز می خـــرن و فکر 
می کنن تو هـــر چیزی،از مرخصی گرفته 
تا پاداش اولویت با اوناست و افرادی که 
در محیط های کاری تازه وارد هستن حاا 
حااها نباید تو چیزی مدعی باشن حتی 
تو کار هم باید سعی کنن افراد با سابقه تر 
خسته نشن و زیاد کار نکنن آخه این گروه 
از بیماران معتقدند که چون ســـابقه کار 
زیادی دارن پس کارشونم از همه بهتره 
و نبایـــد زیـــاد کار کنـــن اگر کار بیشـــتری 
بهشـــون محول بشـــه دادشـــون درمیاد 
البته حقم دارنا! ما که از قدیم شـــنیدیم 
»درخـــت هر چـــه پربارتر افتاده تـــر« اما 
انـــگار این روزها دیگـــه این ضرب المثل 
مصداقـــی نـــداره و همیـــن امـــر باعث 
ایجاد کدورت و شـــکاف میـــان کارمندان 
شده، اما آیا واقعاً این حرفا ماکی برای 

خوب بودن یک کارمند محسوب میشه! 
تازه یه گروه دیگه هســـتن که از این گروه 
باحال تـــرن اونا بـــه مریضـــی کار من از 
همه بهتره هم مبتا هســـتن، این افراد 
بر اســـاس معیارایی که خودشون دارن و 
تعاریف متملقانه ای که ســـایرین انجام 
می دن بیشـــتر به خودشـــون غره هستن 
و هر جا که می شـــینن از کارشون و سابقه 
درخشانشـــون تعریف می کنن، اما یکی 
نیســـت بگه دیگه دوره این حرفا گذشته 
و همه باید سعی کنیم به دور از هر گونه 
خودشـــیفتگی و غرور کنار هم کار کنیم. 
چه فرد با ســـابقه چه فرد تازه کار و افراد 
مجرب باید ســـعی کنن در کنـــار انتقال 
تجربیاتشـــون با رفتارهای متواضعانه و 
عاری از هرگونه غـــرور جوی صمیمی و 
دوســـتانه  رو در محیط هـــای کاری ایجاد 
کنن نه اینکه بدتر محیط های کاری رو با 

حرفای آزاردهنده مسموم کنن.

الههزارعی
خبرنگار

ë فیلترشکن، همسایه فیلترینگ
ــتیاق،  ــ ــــت همزمان با همین اش درس
روز  ــه  ــ ب روز  ــــگ  فیلترین ــای  ــ حوزه ه
ــه  ــ ــوری ک ــ ــد. به ط ــ ــدا می کن ــ ــترش پی ــ گس
ــــن  تأمی ــع  ــ مناب ــــی  برخ ــه  ــ ب آن  ــه  ــ دامن
ــبکه های  ــ ش ــــن های  اپلیکیش و  ــا  ــ بازی ه
ــــت.بر  ــرده اس ــ ــدا ک ــ ــد پی ــ ــــی رش اجتماع
ــال  ــ ــــن و س ــــاس کودکان کم س همین اس
ــان به این  ــ ــــب گجت ها به مرور زم صاح
ــــی بهتر به  فکر می افتند که برای دسترس
ــــن های بازی و شبکه های  منابع اپلیکیش
ــــکن نصب کنند.  اجتماعی باید فیلتر ش
فیلتر شکن هایی که میان آنها به صورت 

ــد! والدین  ــ ــــت می چرخ ــه دس ــ ــــت ب دس
ــــبت به وجود آنها در گوشی های  هم نس
ــودکان و نوجوانان  ــ همراه و تبلت های ک
ــتند. بی اطاعی که  ــ ــــاع هس خود بی اط
ــتناک  ــ ــــب و غریب و وحش ــات عجی ــ تبع

برای خانواده و جامعه ایرانی دارد.
ــأله توجه  ــ ــد به این مس ــ در گام اول بای
ــان حوزه  ــ ــاور کارشناس ــ ــه ب ــ ــــت که ب داش
ــــگ  ــه فیلترین ــ ــدر دامن ــ ــر چق ــ ــاوری ه ــ فن
ــتن  ــ داش ــه  ــ ب ــــل  تمای ــد،  ــ یاب ــترش  ــ گس
ــدا خواهد  ــ ــــم افزایش پی ــــکن ه فیلتر ش
ــــی  ــرار برخ ــ ــــب اص ــــن ترتی ــه ای ــ ــرد! ب ــ ک
ــتفاده  ــ ــوزه فرهنگ بر اس ــ ــان ح ــ کارشناس

بیشتر از فیلترینگ و فیلتر کردن گسترده 
ــایت ها حتماً به نتیجه مطلوب منجر  ــ س
ــیاری از  ــ ــــکلی که بس ــد. به ش ــ نخواهد ش
ــاهده  ــ ــال با مش ــ ــــن و س ــــم س ــران ک ــ کارب
ــتفاده از  ــ ــــم از فیلترینگ به اس ــــن حج ای
ــــرعت تر  پرس و  قوی تر  ــــکن های  فیلتر ش

بیشتر ترغیب می شوند.
ë  به کودکان  هدایـــت  کانال  فیلترینگ، 

دنیای درون فیلترشکن ها
ــا برخی  ــ ــه متفاوت ب ــ ــانی ک ــ کارشناس
فیلترینگ  ــــی  حام ــــی  سیاس جریان های 
ــد که کودکان  ــ ــد، براین باورن ــ فکر می کنن
ــــگ به  ــاهده فیلترین ــ ــا مش ــ ــــی زود ب خیل
ــا هدایت  ــ ــــکن ب ــــب فیلترش ــــمت نص س

دوستان می روند. 
این گونه استفاده از این فیلترشکن ها 
ــــن و سال را در مواجهه با  مخاطب کم س
ــرار می دهد ۱- تبلیغات  ــ چند موضوع ق
ــه صورت  ــ ــه ب ــ ــتهجن ک ــ ــایت های مس ــ س
ــــکن ها قرار  ــر ش ــ ــــک وار روی فیلت اتوماتی
ــته کاربر را به  ــ ــورت ناخواس ــ دارد و به ص
ــتهجن هدایت  ــ ــایت های مس ــ ــــمت س س
ــــکن ها گاهی  ــر ش ــ ــــن فیلت ــد 2- ای ــ می کن
ــــم  حری ــه  ــ ب ــــی  کامل ــــی  دسترس ــات  ــ اوق
ــأله ای که  ــ ــــی افراد می دهد. مس خصوص
کاربران کم سن و سال کامًا با آن ناآشنا 
ــــبب می شود  ــأله س ــ ــتند. همین مس ــ هس
ــران مجازی به  ــ ــتفاده گ ــ که برخی سوء اس
ــــت  ــا و محتویات خانوادگی دس ــ عکس ه
ــأله می تواند تبعات  ــ پیدا کنند و این مس
خطرناکی برای کل خانواده داشته باشد 
3- به باور همین دست صاحبنظران در 
ــــکن ها  ــات وجود این فیلتر ش ــ برخی اوق
ــودکان  ــ ک ــازی  ــ سرگرم س ــای  ــ گجت ه در 
ــته  ــ ــا را به صورت ناخواس ــ ــد آنه ــ می  توان
ــــمت بخش هایی از فضای مجازی  به س
ــادی امکان  ــ ــــت کند که در حالت ع هدای
ــــن  ــــت. از همی ــا نیس ــ ــه آنه ــ ــــی ب دسترس
ــان  ــ ــر روانشناس ــ ــاه اخی ــ ــد م ــ روی، در چن
ــــبت به تبعات وجود فیلتر شکن های  نس
ــدار  ــ ــتگاه های اندرویدی کودکان هش ــ دس

داده اند.
ë محتوایی غیر قابل درک برای کودکان

ــاره  ــ ــأله اش ــ ــه این مس ــ ــان ب ــ روانشناس
ــور  ــ حض ــای  ــ پیامد ه ــــن  اولی ــه  ــ ک ــد  ــ دارن
ــــکن ها در تبلت کودکان گشودن  فیلتر ش
ــــن کم  ــه ذه ــ ــــت ک ــــی اس ــره محتوای ــ پنج
ــه آمادگی  ــ ــال آنها به هیچ وج ــ ــــن و س س
ــــل درون مایه آن را ندارد!به نحوی  تحلی
ــوغ زودرس  ــ ــــی زود می تواند بل ــه خیل ــ ک
ــان  ــ ــودکان و نوجوان ــ ک ــرای  ــ ب را  ــــی  جنس
ــته باشد.  ــ ــال به همراه داش ــ کم سن و س
ــــدن کودکان  ــان منزوی ش ــ ــــن کارشناس ای
ــأله  ــ ــد دیگر این مس ــ ــان را پیام ــ و نوجوان
ــرا که آنها در مواجهه با این  ــ می دانند. چ
محتواهای هنجارشکنانه احساس نوعی 

ــردرگمی و شاید گناه می کنند و همین  ــ س
مسأله باعث درگیری های ذهنی بیهوده 
ــود.درگیری هایی که  ــ در میان آنان می ش
ــرات خود را بر کیفیت  ــ در اولین گام تأثی
ــــی کودکان  ــــط اجتماع ــــی و رواب تحصیل

نشان می دهد.
ــد مواجهه  ــ ــان بر این باورن ــ روانشناس
ــــی می  تواند  ــا این محتواها حت ــ کودکان ب
ــونت های کامی و  ــ ــروز خش ــ ــه ب ــ منجر ب
ــه این  ــ ــود. هم ــ ــار آنها ش ــ ــــی در رفت عمل
ــــت که ذهن  ــات به دلیل آن اس ــ موضوع
ــــل مجازی  ــــی ادراک و تحلی ــا توانای ــ آنه
ــــی بودن  ــر واقع ــ ــــری غی ــه تعبی ــ بودن ب

ــــن اتفاق در  ــــی را ندارد.ای چنین محتوای
شرایطی برای کودکان و نوجوانان ایرانی 
ــیاری از کشورهای  ــ رخ می دهد که در بس
ــــل توجهی بر  ــارت قاب ــ ــر والدین نظ ــ دیگ
روی  ــر  ــ ب ــده  ــ ش ــــب  ــــن های نص اپلیکیش
ــود دارند. مهم تر  ــ گجت های فرزندان خ
ــره فیلترینگ  ــ ــورها دای ــ ــه دراین کش ــ آن ک
ــــت که کاربران برای  ــترده نیس ــ آنقدر گس
ــازی، نیاز به  ــ ــر منبع مج ــ ــــی به ه دسترس
ــــب برنامه های عبور از محدودیت ها  نص

داشته باشد.
ë راه حل، گسترش فیلترینگ است؟

ــؤال  ــ حال با توجه به این ابعاد این س
ــــل در فیلتر  ــا راه ح ــ ــه آی ــ ــــت ک مطرح اس
ــــت؟  ــــکن های جدید اس ــردن فیلتر ش ــ ک
ــای دیگری  ــ ــاره کار را در ج ــ ــد چ ــ ــا بای ــ و ی
ــاور صاحبنظران  ــ ــــت وجو کرد؟ به ب جس
ــان  ــ ــاوری اطاعات، تجربه نش ــ ــوزه فن ــ ح
ــر کردن همه  ــ ــــت که امکان فیلت داده اس
ــدارد و در  ــ ــود ن ــ ــــکن ها وج ــــن فیلترش ای
ــــوی مقابل والدین ایرانی هم به دلیل  س
نظارت  امکان  فراوان  ــــغولی های  دلمش
ــودکان خود  ــ ــر گجت های ک ــ ــتمر را ب ــ مس

ندارد.
ــائل در  ــ ــع این مس ــ ــه به جمی ــ ــا توج ــ  ب
ــوی  ــ ــأله از س ــ ــاه اخیر به این مس ــ ــد م ــ چن
ــــی و تربیتی از زاویه  ــان اجتماع ــ کارشناس
ــته شده است. آنها بر این  ــ دیگری نگریس
ــــگی  باورند که باید بر خاف رویه همیش
ــتر، این بار  ــ یعنی ایجاد محدودیت بیش

به دنبال راه های ایجابی بود.

ــوزه فیلترینگ  ــ ــــن گام نباید ح در اولی
بر فضای مجازی و شبکه های اجتماعی 
ــراد برای  ــ ــه اف ــ ــترش داد ک ــ ــدر گس ــ را آنق
ــــی هم  ــای معمول ــ از برنامه ه ــتفاده  ــ اس
ــند.  ــ ــــکن باش ــتن فیلتر ش ــ مجبور به داش
ــال  ــ ــــن و س ــه کودکان کم س ــ ــژه این ک ــ بوی
همیشه به دلیل وجود اشتیاق ذهنی به 

دنبال آسان ترین راه حل هستند! 
راه حلی که برای آنها در این موضوع 
ــــت.به این ترتیب  نصب فیلتر شکن اس
ــــترش دامنه فیلترینگ به صورت  با گس
ــال را به  ــ ــــن و س اتوماتیک وار افراد کم س
ــــکن سوق دادیم. سمت نصب فیلتر ش
ــــوی  س از  ــنهادی  ــ پیش ــکار  ــ راه ــــن  دومی
ــــگی تولید  ــان، به بحث همیش ــ کارشناس

محتوا برمی گردد.
ــــاس  اس ــر  ــ ب ــد  ــ بای ــه  ــ ک ــــی  محتوای
ــــن و  ــر کم س ــ ــای این قش ــ عاقه مندی ه
ــود و آنها را جذب  ــ سال جامعه تولید ش
ــــی خارج  ــال محتوای ــ ــا آنها به دنب ــ ــد ت ــ کن
ــازی ایران  ــ ــای فضای مج ــ از چارچوب ه
ــان  ــ ــند. در راهکار دوم هم کارشناس ــ نباش
ــوای طرف  ــ ــه نباید محت ــ ــد ک ــ ــد دارن ــ تأکی
ــــمت  ــود بلکه باید به س ــ مقابل حذف ش
ــوای داخلی  ــ ــد محت ــ ــــت تولی ــــی رقاب نوع
ــــل محتوای  ــازی در مقاب ــ ــای مج ــ در فض

خارجی گام برداشت. 
موضوعی که تا به امروز سازمان های 
آن  ــرای  ــ ب ــــل  طوی و  ــــض  عری ــــی  مدع
ــــت کرده اند،  ــیاری دریاف ــ بودجه های بس
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یکی از تازه ترین کتاب هایی که در گروه ســـنی نوجوان 
خوانـــده ام و آن را بـــه مخاطبـــان این ســـن پیشـــنهاد 
می دهم جلد نخســـت از ســـه گانه »دروازه مردگان« 

نوشته حمیدرضا شاه آبادی است. 
البته از این ســـه گانه تنها جلد نخست آن با همراهی 
نشـــر افق اواخر تابســـتان منتشر شـــده که حدود 280 
صفحه اســـت و »قبرستان عمودی« نام دارد. داستان 
رمان در بستری تاریخی و در زمان حکومت قاجار رخ 

می دهد که ماجرای آن را می توان تلفیقی از واقعیت 
و فانتـــزی دانســـت. نویســـنده بـــه خوبی توانســـته در 
دنیایی وهم انگیز به مسائل ماورایی بپردازد و فضایی 
جذاب و گاه تکان دهنـــده را پیش روی مخاطبان قرار 

دهد.
 از این جهت این رمان را پیشـــنهاد دادم که به گمانم 
در نوع خود اثری خواندنی اســـت، از طرفی ما در این 
ژانر کمتر آثـــاری در زمینه تألیف داریـــم که مبتنی بر 
فرهنگ و ویژگی های مخاطبان خودمان نوشـــته شده 

باشد. 
بـــا وجود تمـــام ویژگی های مثبتی که بـــرای این رمان 
می توان برشمرد معتقدم : درک اصطاحات قدیمی 
آن روزگار بـــه احتمال بســـیار بـــرای نوجوانـــان امروز 
ســـخت خواهد بود. یکی از ویژگی های قابل توجه آثار 
شاه آبادی تاشی است که در عرصه تاریخ پژوهی به 
خرج می دهد، این تنها رمانی نیســـت که در بســـتری 
از تاریخ نوشـــته و پیش از این هم شـــاهد انتشار آثاری 
از این دســـت به قلم وی بوده ایم. تـــا جایی که مطلع 
شـــده ام جلد دوم این سه گانه آماده شـــده و تا اواخر 
ســـال جاری در دســـترس عاقه منـــدان قـــرار خواهد 

گرفـــت.» مـــرگ در آند« عنـــوان رمان دیگری اســـت 
کـــه آن را به عاقه مندان ادبیات داســـتانی پیشـــنهاد 
می دهـــم، البتـــه ایـــن رمـــان از آنجایی که بـــر مبنای 
مبارزات چریکی کشورهای امریکای اتین نوشته شده 

مناسب مخاطبان بزرگسال است. 
نکته قابل توجه در نوشـــته های نویسندگان این بخش 
از قاره امریکا استفاده آنان از رئالیسم جادویی است، 
»مـــرگ در آنـــد« از رمان هـــای پرطرفـــدار در عرصه 
جهانی ادبیات است که به ترجمه بسیار خوب عبداه 
کوثری و از ســـوی نشر آگاه در اختیار عاقه مندان قرار 
گرفته است. »ماریو بارگاس یوسا« نویسنده این رمان 
از نویسندگان اثرگذار امریکای اتین است که همچون 
دیگـــر نویســـندگان این کشـــورها تحت تأثیر ســـبک و 

ساختار داستان نویسی مارکز قرار دارد. 
نکته قابل توجهی که در این رمان به آن برمی خورید 
ناتوانی در تشخیص مرز میان خیال و واقعیت است. 
از این نویســـنده برگزیده نوبل ادبیات تـــا به حال آثار 
متعددی در کشـــورمان ترجمه و منتشـــر شـــده که به 
تصور مـــن این رمان را می تـــوان از جمله آثار بســـیار 

خواندنی او دانست.

جمعه که می شـــود از خود و دوســـتان می پرسم »کجا برویم؟« 
چه کار کنیم که قانونی باشـــد، جذاب و ســـرگرم کننده باشـــد و 
مزاحمتی برای کسی نداشته باشد؟ سینما و تئاتر جزو سالم ترین 
و جذاب ترین تفریحات مردم ایران به شمار می آیند؛ چرا که نه 
خاف شرع است و نه هزینه اش به قدر رستوران و دیگر تفریحات 
زیاد اســـت حتی برای فضاهای مجازی هم خوب اســـت و ما را 
آدمی فرهنگی و هنردوســـت نشـــان می دهد. فقط در رقابت با  
تفریح جذاب پیاده روی کمی اعیانی و پرهزینه تر به نظر می رسد. 
البته بدون طعنـــه و با کمی طنازی اینهـــا را خدمت تان عرض 
می کنم. ســـال ها پیش، از کنار عکاسی بزرگی در نزدیکی میدان 
آزادی عبور می کردم؛ همان که برای اولین بار بزرگ نوشته بود: 
»چاپ عکس رنگی در 17 دقیقه« و پوســـتر کوچکی روی شیشه 
در ورودی نصـــب بـــود که تصویر »لئوناردو دی کاپریـــو« روی آن 
آمده و نوشته بود فیلم تایتانیک رسید. بعدتر روی پوسترهایی 
که در میادین بساط می شد، یا روی تی شرت ها، دفترهای مشق، 
لـــوازم التحریر و حتی بشـــقاب جهیزیه تـــازه عروس ها عکس 
دی کاپریو و در مواردی کیت وینســـلت هم دیده می شد. بعدتر 
نسخه »وی اچ اس« فیلم طعم گیاس عباس کیارستمی دست 
به دست شـــد. جایزه کن را گرفته بود و موضوعی غیر از تقابل و 
دشمنی ملت ما را در جهان سر زبان ها انداخته بود. یادم است 
که در مجله فیلم خواندم خود کیارستمی هم از توجهی که مردم 
عادی و هنرمندان به فیلم داشـــته اند تعجب کـــرده بود. فیلم 
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فرید اورهان پاموک ، یا چنان که شهره است اورهان 
پاموک، نویسنده 66 ســـاله ترک را حاا دیگر ایرانی 
ها به خوبی می شناسند. این نویسنده و رمان نویس 
بعـــد از آن کـــه جایزه نوبل ادبیات را در ســـال 2006 
ازآن خـــود کرد، به چهره ای جهانی تبدیل شـــد و در 
ایران نیز شـــناخته شـــد. نویســـنده ای که آثارش به 

بیش از 50 زبان دنیا ترجمه شده است.
عمده کتـــاب هـــای او بخصوص شـــاهکارهایش به 
فارســـی ترجمه شـــده و خوانندگان پروپا قرصی نزد 
کتابخـــوان های ایرانـــی دارد. ازجمله کتـــاب های او 
می توان به جودت بیک و پسران، قلعه سفید، کتاب 
ســـیاه، زندگی تازه، نام من ســـرخ، برف اســـتانبول: 

شهر و خاطره ها و موزه معصومیت اشاره کرد.
مـــن و مـــادرم، پـــدرم، بـــرادر بزرگـــم، مـــادر پدرم، 
عموهایـــم و عمه هایم در یـــک آپارتمان پنج طبقه 
زندگی می کردیم. تا یک ســـال قبـــل از آنکه به دنیا 
بیایـــم، تمـــام اعضـــای خانـــواده مانند بســـیاری از 
خانواده هـــای عثمانـــی، در عمارتی بـــزرگ زندگی 

می کردند.
 اما مدتی بعد آن را به یک دبستان خصوصی اجاره 
دادنـــد و به آپارتمانـــی رفتند که با افتخـــار نامش را 
»آپارتمـــان پاموک« گذاشـــتند. مـــا در طبقه چهارم 
زندگی می کردیم اما وقتی ســـنم به اندازه ای رســـید 
که توانســـتم خـــود را به روی پاهای مادرم برســـانم، 
در یـــک طبقه آرام و قـــرار نگرفتم و کل ســـاختمان 
زیـــر پایـــم بـــود. در هـــر طبقه دســـت کم یـــک پیانو 
وجود داشـــت. پس از ازدواج تنهـــا عموی مجردم، 

او همســـرش را به طبقـــه اول آورد و زندگی شـــان را 
آغـــاز کردند. زن عموی جدید هم پیانویش را با خود 
بـــه آپارتمان ما آورد اما هیچکـــس کاویه های آن را 
به صـــدا در نیـــاورد؛ در واقع هیچکـــدام از پیانوهای 

ساختمان ما به صدا در نیامدند.
یکـــی دیگـــر از چیزهایـــی کـــه در هـــر طبقـــه پیـــدا 
می شـــد، کابینتی شیشـــه ای بود که انواع بشقاب ها، 
شکرپاش ها، ســـت های نقره، فنجان ها و ... درونش 
چیده شـــده بود و دســـت زدن به آنهـــا حکم گناهی 
کبیره داشـــت. صرفنظر از این اشتراک ها، هر طبقه 

داستان خودش را داشت. 
وقتی بـــه خانه مادر بـــزرگ می رفتیم، اگر درســـت 
روی صندلی های دســـته نقره ای اش نمی نشســـتیم 
بدون معطلی گوشزد می کرد: »صاف بشین!« اتاق 
نشـــیمن مادربزرگ شـــبیه موزه های تاریخی بود که 
نمی توانســـتی در آن احســـاس راحتی کنی. در خانه 
عمو ام کـــه بعـــد از گرفتن مـــدرک پزشـــکی اش به 
ترکیه بازگشته بود، کتابخانه ای وجود داشت که روی 

هر قفســـه اش دو وجب خاک نشســـته بود. در عالم 
کودکی گاهـــی فکر می کـــردم این اتـــاق، اتاق مرگ 

است و از آن می ترسیدم. 
اوایـــل دهـــه هفتـــاد  از آمـــدن تلویزیـــون در  بعـــد 
میـــادی، اوضـــاع آپارتمـــان ما کمـــی تغییـــر کرد. 
حـــاا دیگر کشـــف کـــرده بودیـــم که چقـــدر دور هم 
نشســـتن و تماشـــای اخبـــار عصرگاهـــی لذتبخـــش 
اســـت و کم کم شـــکل اتاق های نشـــیمن ساختمان 
از مـــوزه بـــه ســـینما تغییر کاربـــری مـــی داد. البته از 
گوشـــه و کنـــار می شـــنیدیم کـــه دیگـــر خانواده های 
فامیـــل کمتـــر از مـــا به ایـــن لـــذت بهـــا می دهند و 
تلویزیون هایشان را توی راهروها گذاشته اند و درهای 
 اتـــاق نشیمن شـــان را فقط برای میهمانان شـــان باز 

می کنند.
همـــان طور کـــه گفتـــم، واحـــد مادربزرگـــم مملو از 
وســـایل گرانقیمـــت و زینتی بـــود که اغلـــب به هنر 
و تمـــدن غـــرب مربـــوط می شـــدند. اگـــر از خودش 
می پرســـیدید به احتمال فـــراوان می گفت به خاطر 
ارادتش به آتاتورک و سیاست های غربگرای اوست 

که این وسایل را خریده است.
 اما ما بخوبی می دانستیم که او هم مانند اهالی شهر 
نه به شرق اهمیت می دهد نه غرب. او زن شجاعی 
بود و در دوران نامـــزدی اش با پدربزرگم کاری کرده 
بود که کمتر دختری در اســـتانبول دل انجام دادنش 
را داشـــت: در ســـال 1917 همـــراه بـــا پدربزرگـــم به 
رستورانی رفته بود و روی صندلی روبه روی او نشسته 
و به خوردن و نوشـــیدن مشغول شده بود. اغلب سر 

میز شام شـــب ســـال نو، یکی این خاطره را تعریف 
می کرد و مادربـــزرگ همچنان با صدای بلند و از ته 

دل به آن خاطره می خندید. 
البته چنـــد دقیقه بعد هم به خاطـــر مرگ ناگهانی 
مردی که من فقط از روی عکس ها می شناســـمش، 
چند قطره اشـــک می ریخت. پرده هـــای توری خانه 
مادربزرگ همیشـــه افتاده بود. قاب عکس ها تمام 
ســـطح دیوارهای خانه را پوشـــانده بودند و پرتره ای 
از مادربزرگ و پدربزرگم مانند پادشـــاه و ملکه های 
اروپایـــی در مرکزشـــان قـــرار گرفته بـــود. هرکس به 
محض دیدن عکس ها متوجه می شـــد که داســـتان 
ایـــن خانـــواده پرجمعیـــت از این دو نفر آغاز شـــده 

است.
پس از مرگ پدربزرگم در سن 64 سالگی، مادربزرگ 
»رئیس« خانواده شـــد. اولین بار بکیر خانم دوست 
قدیمـــی مادربـــزرگ، به خاطـــر دســـتور دادن و گله 
کردن هـــای دائمـــی اش این لقـــب را بـــه او داد. اما 
قلمروی فرمانروایی مادربزرگ از چهارگوشـــه خانه 

تجـــاوز نمی کرد. وقتی پـــدر و عمو کارخانـــه به ارث 
بـــرده را بـــه ورشکســـتگی کشـــاندند و بـــرای جبران 
بدهی ها دارایی های خانواده را فروختند، مادربزرگ 
تنها گریه کـــرد و گفت: »دفعه دیگر بیشـــتر مراقب 

باشید«.
عصرهـــا وقتی در واحـــد مادربـــزرگ دور هم جمع 
آغـــاز  را  تک نفـــره ام  و  خیالـــی  بـــازی  می شـــدیم، 
می کردم. خانه کشـــتی ام می شـــد و من ناخدایی که 
سرنوشـــت تمام مسافرینش – اعضای خانواده - در 

دستانش است.
 مـــن غرق در بازی هایـــم بودم و خانـــواده با زندگی 
روزمـــره اش ســـرگرم، غافـــل از آنکه پـــدر و عمویم 
قدم به قـــدم بـــه ورشکســـتگی نزدیـــک می شـــدند. 
بااخره تشـــت شکســـت های پـــدر و عمویـــم از بام 
ســـاختمان پنـــج طبقه مـــان افتـــاد و همـــه اعضای 
خانـــواده از جمله مـــن فهمیدیم که دیگـــر از ثروت 
خانوادگی چیزی برایمان باقی نمانده اســـت. هر بار 
که به واحد مادربزرگ می رفتم ســـایه غمی که روی 
زندگی او افتاده بـــود، را بخوبی می دیدم. گاهی فکر 
می کنم چقدر اوضاع آن ســـال های خانواده ام شبیه 
ســـقوط امپراطوری عثمانی بوده، رؤیایی دوردست 

و پرطمطراق.
ســـال ها بعد یک روز صبـــح مادربـــزرگ زیر لحاف 
و  کوچـــک  بالش هـــای  احاطـــه  در  و  ســـنگینش 
بـــزرگ تختـــش از دنیا رفت. تـــا پیش از ایـــن بکیر، 
دوســـت وفـــادار مادربـــزرگ هـــر روز بـــا تخـــم مرغ 
عســـلی و نان تســـتی کـــه توی ســـینی چیـــده بود به 

خـــوردن  از  پـــس  مادربـــزرگ  می آمـــد.  ســـراغش 
صبحانـــه اش و خوانـــدن روزنامـــه آمـــادٔه حضـــور 
اولیـــن میهمانـــش یعنی عمویم می شـــد کـــه هرگز 
 هیچ روزی بـــدون در آغوش گرفتـــن او خانه را ترک 

نمی کرد.
مادربزرگ طی این ســـال ها عادت و آیین شـــخصی 
نوشـــتن را حفظ کـــرده بـــود. آن دفتر جلـــد چرمی 
برای اعضـــای خانـــواده مانند گنجینه اســـراری بود 
کـــه همه شـــوق خواندنش را داشـــتند. امـــا من تنها 
کســـی بودم که خود مادربـــزرگ، در یکی از روزهایی 
که حوصله اش ســـرجا بود و خوب اســـتراحت کرده 
بود برایـــم از دفتـــرش خوانده بود: »نـــوه ام اورهان 
 بـــرای دیـــدارم آمـــده اســـت. او بســـیار باهـــوش و 

شیرین است. 
در دانشگاه معماری می خواند. به او 10 لیر دادم. به 
امید خـــدا، روزی او موفق می شـــود و بار دیگر مانند 
زمانی که پدربزرگش زنـــده بود، نام خانواده پاموک 

با احترام بر سر زبان ها جاری می شود.« 

یک نویسنده پیشنهادهایی دارد که می تواند یک  آخر هفته    غنی را  برای مخاطب رقم بزند
اصغر فرهادی یا تی شرت با عکس تایتانیک دوپیشنهاد برای کتاب دوستان
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 اورهان، مادر و برادرش در اوایل دهه 50 میادیپاموک و نمایی از شهر استامبول

مهدی جمشیدیان 
منتقد

هفتههنرمند
کریســـتوفر ادوارد نـــوان ســـال 1970 در لنـــدن  زاده شـــد. 
فیلمســـازی را از ســـن هفـــت ســـالگی و با دوربین هشـــت 
میلیمتری پـــدرش و با فیلمبرداری از اســـباب بازی  هایش 
آغاز کرد. کریســـتوفر نوان در حال حاضر یکی از مهم ترین 
کارگردانـــان دنیاســـت و فیلم  هایـــش عمدتـــاً با اســـتقبال 
فراوان و مثبت تماشـــاگران ومنتقدان همراه است. آثارش 
تاکنـــون بیش از چهـــار میلیارد دار فروختـــه و 26 نامزدی 
جایزه اســـکار بدســـت آورده  اند؛ امـــا چرا نـــوان کارگردان 
مهمـــی اســـت؟ نقدهـــای مختلفـــی تاکنـــون بر آثـــار این 
کارگردان 48 ســـاله نوشته شده و دایل موفقیت این آثار از 
دیدگاه  های مختلف بررسی شده است. به گمانم این نبوغ 
از جایی خارج از قدرت فیلمســـازی نوان نشأت می  گیرد و 
پشـــت تمام موفقیت  های نوان کارگردان، نوان نویسنده 
قراردارد. بـــرای درک بهتر این ایده می  تـــوان به فیلم  های 
شـــوالیه تاریکی و اینتر اســـتار)میان ســـتاره ه ا(، اینسپشن و 

ممنتو نگاهی دوباره انداخت.
شـــوالیه تاریکـــی، فیلـــم میانـــی ســـه گانه بتمن اســـت 
کـــه کارگردانـــان مطرحـــی همچـــون تیـــم برتـــون و جوئل 
شـــوماخر نیـــز بـــدان پرداخته  اند. نقطـــه اتـــکا در این گونه 
فیلم  ها، کاراکتـــری خـــاص با توانایی  هـــای منحصر به فرد 
است که شـــهررا از شـــر تبهکاران نجات می  دهد. اما بتمن 
نـــوان در شـــوالیه تاریکی، بـــا بتمن  های دیگـــر کارگردانان 
متفاوت بوده و این تفاوت در روایت است. جایی که فیلمی 
از ژانر ســـرگرمی، مفاهیمی فلســـفی را، نه بـــا بیان منزجر 
کننده و شـــعاری، بـــه خورد تماشـــاگر می  دهـــد. این ذهن 
خاق نوان اســـت که می تواند در سکانِس بازجویی بتمن 
از جوکر، ضد قهرمان را مقابل قهرمان داســـتان بنشـــاند و 

چالشی شگرف در برابرش قرار دهد.
ســـه فیلم دیگری که در ادامه از آنهـــا صحبت به میان 
می  آید، بـــر پایه ایده دنیاهـــای موازی )کـــه مبحثی مابین 
فلســـفه، متافیزک و فیزیک است( شـــکل می  گیرند. میان 
ســـتاره ه ا فیلمی خوش ســـاخت و پرخـــرج در ژانر علمی 
تخیلی است. تفاوت این اثر با آثار مشابه اش و دلیل توفیق 

چاقویی برای جراحی ذهن
چرا کریستوفر نوان هنوز مهم است؟

تحشیه
تا آنجا که به یاد دارم کســـی به ســـیاهی زال در کودکی اشاره 
نکرده است اما چنانکه از متن شاهنامه برمی آید تصوِر سیاهی 
پیکر زال در کودکی نباید چندان غریب باشد؛ و البته بیتی هست 
حـــاوی این معنی که ســـام و دیگـــران تنها عیبی کـــه بر کودک 
می گذارند همانا سپیدی موست؛ هرچند سام با نفرت به سیاهی 

پیکِر زال و بچه دیو بودنش اشاره می کند:
ازین بچه چون بچه اهرمن

سیه پیکر و موی سر چون سمن
اما شاعر پیشتر به توصیف زیبایی زال پرداخته است و پس از 

این نیز خواهد پرداخت:
تنش نقره پاک و رخ چون بهشت

بروبر نبینی یک اندام زشت
از آهو همان کش سپیدست موی

چنین بود بخش تو ای نامجو
و گویا این سیاهی پیکر به  مرور به سپیدی و سرخی می گراید 
و این ویژگی از ابیـــات دوره نوجوانی زال برمی آید؛ یا به تعبیری 
رنِگ زال پس از سپری شدِن دوراِن نوزادی برگشته و به سپیدی 
و ســـرخی گراییده اســـت. زال در ابیات زیر همچنین چشمان و 

مژه هایی سیاه دارد:
بر و بازوی شیر و خورشیدروی

دل پهلوان دسِت شمشیرجوی
سیاهش مژه دیده ها قیرگون

چو بّسد لب و رخ همانند خون
باری، درباب ســـپیدی موی زال، جهانگیـــر کورجی کویاجی 
در کتاب »بنیادهای اسطوره و حماسه ایران«، افسانه های حول 
زادن ائوتسه، حکیم چینی را شـــاهد می آورد. در افسانه چینی 

سرخ رویی زال

سهند آقایی 
پژوهشگر زبان و 

ادبیات فارسی

در »تحشیه« یادداشت هایی در باب زبان، ادبیات و 



کمی با شـــناخت و دانش و مطالعه به دیدن 
تئاتـــر برویم.یـــا اگر هـــم به صورت مســـتقیم 
مطلع نیســـتیم کـــه چه تئاتری خوب اســـت؟ 
از کســـانی کـــه از مضمـــون اجراهـــا اطاعات 
بیشـــتری دارند بپرســـیم و بعد به دیدن تئاتر 
برویم. به دیدن نمایش هایی که ســـلبریتی ها 
یـــا چهره هـــای مشـــهور در آن بـــازی می کنند 
صرفـــاً بـــا این نـــگاه که فـــان بازیگـــر درفان 
نقـــش بـــازی می کند نبایـــد رفت. متأســـفانه 
در  اکچـــری  و  شـــیک  نمایش هـــای  اخیـــراً 
ســـالن های لوکس با قیمت هـــای باا در حال 
اجراســـت و من اصًا توصیـــه نمی کنم که به 
دیـــدن ایـــن تئاتر ها برویـــد. این نـــوع تئاترها 

عـــاری از کارگردانـــی، بازی و محتـــوای خوب 
اســـت و بیشـــتر چهره هـــای معـــروف باعـــث 
می شـــود کـــه پولدارهای شـــهر به دیـــدن این 
نـــوع تئاترها بروند. چون خریـــد بلیت تئاتر با 
آن مبالـــغ هنگفت برای مردم عادی ســـخت 
و دشوار اســـت. می شـــود با هزینه بسیار کم و 
مناســـب و حتی با بازیگرهای ناشـــناخته هم 
تئاتـــر خوب دید. من در دو هفته گذشـــته پنج 
نمایش دیدم چه در ســـالن های خصوصی و 
چه در ســـالن های دولتی. متأســـفانه اکثر آنها 
اجراهای بدی داشـــتند چه به لحاظ مضمون 
و محتوا و چه بازی.حـــال وزارت فرهنگ باید 
به این وضعیت هم سروسامانی دهد. در بین 

کارهایـــی که در دوهفته گذشـــته دیدم یکی از 
نمایش هایـــی که نظرم را جلـــب کرد، رضای 
رضوان بود که نوشته و کارگردانی هدی آهنگر 
بود.این نمایش که اولین کار ایشان بود چه به 
لحاظ محتوا و مضمون و داشـــتن دکورساده و 
مناسب توانســـته بود تماشاگران را با رضایت 
خاطـــر از ســـالن خارج کنـــد. ایـــن نمایش به 
تازگی در خانه نمایش اجرا شد و امیدوارم در 

سالن های دیگر هم به نمایش درآید.
باید بیاموزیم می شـــود تئاتر خـــوب هم دید. 
بخصوص آنهایی که با ســـنت های خودمان و 
آیین های ایرانی و با هزینه بسیار مناسب اجرا 

می شوند، کاری قابل تعمق و پذیرش باشد.
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»سنتوری« هم دچار همین اتفاق شد و خیلی ها که با فیلم 
»گاو«، »هامون«، »اجاره  نشین ها«، »پری«، »درخت گابی«، 
»بانـــو« مهرجویی را نشـــناخته بودنـــد، با عدم اجـــازه اکران 
»ســـنتوری« او را شـــناختند و از اثرش لذت بردند. فیلم های 
ریزودرشـــت دیگری هـــم بودند که با همین سرنوشـــت به 
مـــا فهماندند بعضی فیلم ها را باید بـــدون مجوز و در خانه 
دید. مثل فیلم »شـــعله« که فکر کنم با کمـــی اغراق تمام 
ایرانی های هم نســـل من دیده اند.تا اینکه نوبت به فرهادی 
رسید. با فرهادی از طریق سریال هایی که نوشته و ساخته بود 
آشنا شدیم. اما پیش از آن صدای فرهادی )و همسرش پریسا 
بخت آور( از تئاتر شنیده شد. فرهادی با اینکه آثار تئاتری اش 

کمیت چندانی نداشـــت اما کیفیت آنها از او یک شخصیت 
هنری خوشنام  و محترم بین تئاتری ها ساخته بود. او همدوره 
»علیرضا نادری« بود .همین پله، او را گام به گام در سطحی 
حرفه ای باا برد و از فیلم کوتاه سازی به دانشجوی نمایش، 
بعد نویســـنده تئاتر و رادیو، بعدتر فیلمنامه نویس، بعد تر 
فیلمساز و بااخره برنده جوایز ارزنده  جهانی همچون اسکار  
به پیش برد.البته همه می دانند که پشت هر هنرمند موفقی 
همسری شکیبا وجود دارد. چند ماه پیش با یاشار، دوستم که 
ایتالیا زندگی می کند، صحبت می کردم و جالب گفت: چند 
سال پیش اینجا به هر کس می گفتم ایرانی هستم بافاصله 
می گفت احمدی نژاد! و چندیست به هر کس می گویم ایرانی 
هســـتم می گوید اصغر فرهادی. فهمیدم ترجیح می دهد 
او را بـــا نام یک هنرمند بشناســـند تا یک سیاســـتمدار. آری 
یک هنرمند از شـــهری در حوالی اصفهان با پشتکار و تاش 
می آید و به قله های فرهنگی و هنری جهان دست می یابد و 
می تواند پرچمی برای معرفی فرهنگ مردم کشورش و از آن 
هم بلندتر نشـــانی از فرهنگ انسانی و بدون مرز را به دست 
بگیرد. حال آنکه وقتی جهانی او را می شناسند، کاش پشت 
سر نگویند همه جای دنیا فیلم تازه فرهادی را می توان روی 
صندلی و سالن تاریک و باشکوه سینما دید اما در اقلیمی که 
خودش به دنیا آمده، باید روی مانیتور 20 اینچی کامپیوتر و به 

دور چشم خانواده تماشا کنیم. 

پیک نیک
روایت یک کتابفروش از خاطرات و قصه های راسته کتابفروش ها 

راسته 
کتاب 

فروش ها

میاد ظریف
داستان نویس 

وکتابفروش

ــان رفته که  ــ ــــت که ملت یادش ــالی اس ــ چند س
ــردن و رفتن به  ــ ــال و کاه ک ــ ــه لذتی دارد ش ــ چ
ــه کتابفروشی ها لول  ــ ــــی و بین قفس کتابفروش
ــــی نگاه  ــا را یکی یک ــ ــــف کتاب ه ــوری و عط ــ بخ
ــا اینترنتی  ــ ــاد گرفتند که ی ــ ــــی، لمس کنی. ی کن
ــروز بود که در  ــ ــد کنند یا تلفنی. همین دی ــ خری
چرت پاییزی روی مبل سبز رنگ خوش نشین 
ــتری های تلفنی  ــ ــته بودم که همین مش ــ نشس

ــــت و  ــد تا کتاب می خواس ــ ــــم را پراند. چن چرت
ــــم. کتاب ها را  ــــش پیک کن ــه برای ــ آدرس داد ک
ــه کتاب ها  ــ ــــی جمع کردم از توی قفس یکی یک
ــــک را صدا  ــردم. پی ــ ــان لذت ُب ــ ــه جای ایش ــ و ب

ــد که  ــ ــد و کتاب ها را برد. قرار بر این ش ــ زدم آم
پیک پول کتاب ها را بگیرد و برایم بیاورد. یک 
ساعت شد خبری نشد دو ساعت سه ساعت. 
تماس گرفتم. جواب نداد. به پیک زنگ زدم 
ــــب شد و مغازه را  او هم جواب نداد. آن روز ش
بستم و رفتم خانه. فردا صبح اول وقت همان 
ــه کتاب ها را  ــ ــتری دیروز زنگ زد و گفت ک ــ مش
ــردم. زنگ  ــ ــاورده. تعجب ک ــ ــــش نی پیک برای
زدم به راننده پیک. جواب داد. سراغ مرسوله 
ــوراً خدمت  ــ ــــت که حض ــــم گف ــروز رو گرفت ــ دی
ــاعت بعد  ــ ــد توضیح می دهد. یک س ــ می رس
آمد. نه کاهی سرش بود و نه اصًا قیافه اش 
شبیه پیکی دیروز بود. کت و شلوار پوشیده بود 

و حسابی خوش تیپ شده بود. 
ــابی  ــ ــــم مرد حس ــــدم بگ ــا آم ــ ــرد و ت ــ ــــام ک س
کتاب های مشتری را چرا تحویل ندادی گفت: 
یکی از کتاب هایی که دیروز بردم منو دگرگون 
کرد. من دیگه تصمیم گرفتم پیک کار نکنم. 
ــته بود؟ گفت آره. بعد  ــ گفتم اینو تو کتاب نوش
ــلوار  ــ ــــن دیگه تصمیم گرفتم کت و ش گفت م
ــــم. گفتم اینم تو کتاب نوشته بود. گفت  بپوش
ــــم فقط کتاب  ــــت تصمیم گرفت ــد گف ــ آره. بع
ــه. بعد گفت  ــ ــــم این خیلی خوب ــــم. گفت بخوان
ــــی دارید؟ گفتم تو چه زمینه ای؟  کتاب تازه چ
ــــودک گرفته تا  ــه از کتاب ک ــ گفت: هر چی باش
ــال تو هر زمینه ای. چند تا کتاب بهش  ــ بزرگس

ــان بابا جیش  ــ ــردم حتی کتاب مام ــ معرفی ک
ــــت و گفت تلفن  ــه کتاب ها را برداش ــ دارم. هم
کتابفروشی چند است. بهش گفتم. موبایلش 
ــــی  ــــماره گرفت. تلفن کتابفروش را در آورد و ش
ــتم از آن ور خط  ــ ــــن را برداش ــــگ خورد. تلف زن
صدایی که صدای همان مرد پیکی بود همان 
ــــی را که چند لحظه پیش بهش داده  کتاب های
ــفارش داد. تمام مدت به مرد پیکی  ــ بودم  س
ــــش بود  نگاه می کردم که فقط موبایل رو گوش
ــده بودم که این  ــ ــــب از لب باز نمی کرد. مان و ل

صدا از کجا می آید.
ــای مرد پیکی را  ــ ــــن را قطع کردم و کتاب ه تلف
ــتم روی پیشخوان.  ــ ــته بندی کردم و گذاش ــ بس
ــه من خودم  ــ ــا را داد و گفت ک ــ ــه کتاب ه ــ هزین
ــــکتی  ــاب می کنم. بعد کاه کاس ــ با خودم حس
ــــم یکهو از کجا در  ــه آبی رنگ بود را نمی دان ــ ک
آورد و گذاشت روی سرش و رفت بیرون. یک 
ــکر کرد و  ــ ــــودش زنگ زد و تش ــاعت بعد خ ــ س
گفت که کتاب ها به دستش رسیده و چه لذتی 
ــد  ــ ــینی توی خانه و کتاب هایت برس ــ دارد بنش
ــــی کرد و  ــــودش را نیک معرف ــــتت.بعد خ دس
ــفارش داد تا آمدم  ــ ــد تا کتاب دیگه هم س ــ چن
ــه اش را چگونه پرداخت می کنید  ــ بگویم هزین
ــــوی رویم توی  ــا همان نیک جل ــ دیدم پیک ی
ــان نیک از  ــ ــتاده. پیک یا هم ــ ــــی ایس کتابفروش

پشت تلفن گفت: ممنون و قطع کرد.

تنهایی در حاشیه جاده

راهنمای تماشای نمایش خوب
خیلی در بند  هزینه کم و حتی بازیگران ناشناخته روی صحنه  نباشید؛ نمایش خوب دخلی به اینها ندارد

صحنه

حسین علی بینوایی
 کارگردان تئاتر

باران و ســـرما بر شـــنبه می بارید. در جاده بودیم و 
ترافیک و ســـرمای کشنده ای بیرون بود. از 5 صبح 
در جاده بودیم. هنوز تا صبح و روشنایی کمی مانده 
و تاریکی در آســـمان صبح باقی بـــود. مردی با قد 
افراشـــته، کاه و پالتوی مشـــکی و اندوه از آن سوی 
جاده می آمـــد. از دل تاریکی می آمـــد، بی خنده و 
لبخند می آمد. از شـــانه راســـت جاده، شـــبح آسا، 
زخمی و تنها می آمد. مرد از یک سوی تاریکی بیرون 
می آمد و به تاریکی دیگر می رفت. از سرما می آمد 
و به سرمای دیگر می رفت. با قد افراشته، سنگین و 
در سکوت می آمد و می رفت. به گمان ما مردی بود 
که حیران می رفت، مردی که سرشـــار پرسش بود. 
در گمان ما، مردی به جاده بود، با عشقی که خیره 
جنون بود. مردی که داغش را با خود برداشته بود، 
بـــا داغ و تنهایی اش زده بود به دل جاده. مردی که 
نه سرمای کشنده و سوز زمستانی اش را می فهمید، 
نه گام نهادن در تاریکی و رفتن به جاده کویر برایش 
معنا داشت. مردی با قد افراشته، با پالتوی مشکی، 
با کاه و عشقی که روزگارش را سیاه کرده بود. ما از 
کنار مردی گذشـــتیم که صبح شنبه، صبح تاریک 
شـــنبه، پیش از طلوع آفتاب، رد شانه راست جاده 

را گرفته بود و خاف مسیر حرکت خودروها به کویر 
می رفت. به گمانم تنهایی همین است. همیشه از 

شانه راست جاده می آید. 
تنهایی گاه از تاریکی گذر می کند، به جاده و سیاهی 
شب می رســـد و می افتد به جان پاهای بی قرار به 
قصد عزیمت به ســـوی کویر یا کوهستان. تنهایی 
گاه شبیه مردی است با کاه و پالتوی مشکی بلند 
که صبح تاریک شـــنبه از خانه آواره می شـــود تا به 
قصـــد عبور از خویـــش یا رهایی از بند آن ســـکوت 

محض، خود را به جاده برســـاند.به حاشیه جاده. 
تنهایی گاهی ناشـــی از داغ است، گاهی رؤیاست، 
گاهی سرنوشت و گاه یک روش برای آرام زیستن. 
تنهایی مردی که صبح شـــنبه از تاریکی شـــهر به 
تاریکی کویر می رود، از شـــانه راست جاده می رود، 
حزن است.ناشی از داغ است. مردی با قد افراشته، 
با کاه، با پالتوی مشکی بلند که بی خیال همه آن 
خودروهایـــی که نور به صورتـــش می انداختند، به 

جنون، به داغ عشق می رفت.تنها می رفت.

داوود پنهانی
داستان نویس

آن، بکارگرفتن ایده ه ای فلسفی یا مذهبی همچون وجود 
یا عدم وجود روح اســـت. فضانورد سابق و کشاورز فعلی، 
دیـــدی منطقی و علمـــی به تمام پدیده هـــا دارد اما دختر 
دوازده ســـال ه اش در اتاق، روحی دارد که سخت در تاش 
به ارتباط گرفتن با اوســـت. پدر در ابتدا تماشاگر را متقاعد 
می  کند که نســـبت دادن پدیـــده های بی جـــواب به ماوراء 
الطبیعه، تنها به دلیل عدم آگاهی ما از منشـــأ آنهاســـت. 
امـــا، نوان بـــا زیرکی، فرضیه وجـــود روح در اتاق دخترک 
را در ذهن تماشـــاگر پررنگ می  کنـــد و بیننده را با بخش-

 های هیجان انگیز و تخیلی فیلم سرگرم می  کند تا در یکی 
از ســـکانس  های پایانی)ســـکانس حیرت انگیـــز فضانورد 
در پشـــت کتابخانه(، تپانچه رها شـــده را به ذهن مخاطب 
شلیک کند و موضوع وجود یا عدم روح را به گونه  ای دیگر 
مطـــرح کند. تلقیـــن، تمی منحصر به فـــرد و خارق  العاده 

دارد.
 تیمـــی نخبـــه و تبهـــکار که شغل شـــان ورود بـــه رؤیای 
اشـــخاص و دزدیدن اطاعات ارزشمند از آن است. نوان 
در ایـــن فیلـــم از همان ابتـــدا دنیایی جدیـــد خلق می  کند 
و در خـــال دیالوگ  هـــا و تصاویـــر، قوانینی برای پیشـــبرد 
قصه و درک مخاطب وضع می  کند. داســـتانی پیچیده که 

اتصالش به فرامتنی فلسفی، بیننده را در عین لذت بردن 
از تصاویـــر و فرم خارق  العـــاده، درگیـــر محتوایی پیچیده 
می  کنـــد. پایان  بندی هوشـــمندانه و باز فیلـــم، مخاطب را 
همچنـــان درگیر قصـــه نگه مـــی  دارد. ممنتو)یـــادآوری(، 
زیرساختی روان شناســـانه دارد و شامل سکانس  هایی سیاه 
و ســـفید با روایت خطی و ســـکانس  های رنگی است که در 
آن ها وقایع از آخر به اول روایت می  شـــود و در آخر داستان، 
این دو نوع روایت به هم پیوند می  خورد. هنرپیشـــه اصلی 
داســـتان حافظـــه کوتاه مدتـــش را از دســـت داده و تنها از 
حافظه بلند مدت برخوردار است و 
با پایان هر روز و خوابیدن، وقایع آن 
روز را دیگـــر به خاطـــر نمی آورد. در 
ادامه متوجه مرگ همســـرش شده 

و به دنبال انتقام از قاتل است.
 پلیسی به ماجرا اضافه می شود 
کـــه می خواهـــد بـــه او بفهمانـــد که 
قاتـــل خـــودش اســـت. داســـتان از 
انتها به ابتدا و با فاش بک و فلش 
فوورواردهـــای فراوان روایت شـــده 
و ســـردرگمی مـــرد بـــدون حافظـــه 
کوتـــاه مـــدت، با ایـــن نـــوع روایت، 
و  می شـــود  منتقـــل  تماشـــاگر  بـــه 
حاوی این محتوای عجیب فلســـفی است که حافظه تنها 
برداشتی از واقعیت است، و ممکن است با خود واقعیت 

متفاوت باشد. 
نوان در این داستان دو جهان متفاوت را که با از دست 

رفتن حافظه ایجاد شده به تصویر می  کشد.
بـــا این مـــرور مختصر بر چهار اثر شـــاخص کریســـتوفر 
نـــوان در این مجال، شـــاید بتوان به این نتیجه رســـید که 
این کارگردان نویســـنده، وظیفه  ای بجز ســـرگرم ســـاختن 
مخاطـــب بـــر دوش خـــود می بینـــد و آن انتقـــال مفاهیم 
فلســـفی و روانشـــناختی در قالـــب فیلـــم و اهمیت دادن 

یکسان به فرم و محتوا است.

A
P

س : 
عک

آمده اســـت که ائوتســـه فرزانه بنیانگذار دائوباوری هفتاد و دو 
ســـال در زهدان مادرش ماند و ســـرانجام هنگامی  زاده شد که 
موهایش سفید شده بود. کویاجی در باب نام ائوتسه می افزاید: 
»درواقع نام ائوتسه خود به معنای کودک پیر است و احتمال 
بســـیار می رود که نام زال پهلوان سیستانی نیز همین معنی را 
داشته باشد.« به هرتقدیر، به نظر می رسد که در روایت شاهنامه 
زال بـــا موهای ســـپید در هیـــأت کودکی پیر و کمی ســـیاه چرده 
متولد می شود و رفته رفته رنگش به سرخی و سپیدی می گراید. 
همچنین سرخی روی زال در جوانی، نگارنده این یادداشت را به 

یاد سرخ رویی »شمن« در شاهنامه می اندازد:
خم آورده از بار شاخ سمن

صنم گشته پالیز و گلبن شمن
ë جوِز هندی و نارگیله 

از دیرباز از کوبیده دانه هسته »جوز هندی« یا درخِت »گردوی 
بویا« در آشـــپزی استفاده می شده است اما این واژه )گوز هندی 
یا معّربش جوز هندی( بیرون از این معنی، در فارســـی دیروز و 
در عربی، به معنای نارگیل اســـت؛ و نارگیل مفّرِس »ناری گِل« 
سانسکریت است. ناصرخسرو در ســـفرنامه  می گوید: »وایِت 
عمان هشتاد فرسنگ در هشتاد فرسنگ است و گرمسیر باشد 

و آن جا جوز هندی که نارگیل گویند روید.«
و امـــا نارجیلـــه، که در عربی امـــروز به معنی قلیان اســـت، 
معّرِب نارگیله است و وجه تسمیه اش آن است که کاسۀ قلیان 
را از پوست نارگیل می ساخته اند. جالب آنکه نارگیله )قلیان( از 
ایران به کشورهای عربی صادر می شود و پس از چندی در ایران 

غلیان خوانده  می شود و امای قلیان را می پذیرد.
 بر رخ کسی ماه دیدن

ماه نو را با چشـــم رصد کـــردن و آنگاه بی درنـــگ روی یار را 
دیدن یکی از موتیف های شعر فارسی است. حافظ می گوید:

عید است و آخر گل و یاران در انتظار
ساقی به روی شاه ببین ماه و می  بیار

در گرشاسب نامه آمده است:
چو مه گوی بفکند و چوگان گرفت

بر اسپ سیه سبزمیدان گرفت
بدیدند مه بر رخ پهلوان

وزآنجای دلشاد و روشن روان
به کوه دهو برگرفتند راه

چه کوهی بلندیش بر چرخ ماه
گویا در ســـنن و آداب درباری شخص شـــاه باید اولین کسی 

باشد که ماه نو را می بیند.
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ات و اسطوره های ایران را می خوانید که بد نیست درباره شان بدانید



کمی با شـــناخت و دانش و مطالعه به دیدن 
تئاتـــر برویم.یـــا اگر هـــم به صورت مســـتقیم 
مطلع نیســـتیم کـــه چه تئاتری خوب اســـت؟ 
از کســـانی کـــه از مضمـــون اجراهـــا اطاعات 
بیشـــتری دارند بپرســـیم و بعد به دیدن تئاتر 
برویم. به دیدن نمایش هایی که ســـلبریتی ها 
یـــا چهره هـــای مشـــهور در آن بـــازی می کنند 
صرفـــاً بـــا این نـــگاه که فـــان بازیگـــر درفان 
نقـــش بـــازی می کند نبایـــد رفت. متأســـفانه 
در  اکچـــری  و  شـــیک  نمایش هـــای  اخیـــراً 
ســـالن های لوکس با قیمت هـــای باا در حال 
اجراســـت و من اصًا توصیـــه نمی کنم که به 
دیـــدن ایـــن تئاتر ها برویـــد. این نـــوع تئاترها 

عـــاری از کارگردانـــی، بازی و محتـــوای خوب 
اســـت و بیشـــتر چهره هـــای معـــروف باعـــث 
می شـــود کـــه پولدارهای شـــهر به دیـــدن این 
نـــوع تئاترها بروند. چون خریـــد بلیت تئاتر با 
آن مبالـــغ هنگفت برای مردم عادی ســـخت 
و دشوار اســـت. می شـــود با هزینه بسیار کم و 
مناســـب و حتی با بازیگرهای ناشـــناخته هم 
تئاتـــر خوب دید. من در دو هفته گذشـــته پنج 
نمایش دیدم چه در ســـالن های خصوصی و 
چه در ســـالن های دولتی. متأســـفانه اکثر آنها 
اجراهای بدی داشـــتند چه به لحاظ مضمون 
و محتوا و چه بازی.حـــال وزارت فرهنگ باید 
به این وضعیت هم سروسامانی دهد. در بین 

کارهایـــی که در دوهفته گذشـــته دیدم یکی از 
نمایش هایـــی که نظرم را جلـــب کرد، رضای 
رضوان بود که نوشته و کارگردانی هدی آهنگر 
بود.این نمایش که اولین کار ایشان بود چه به 
لحاظ محتوا و مضمون و داشـــتن دکورساده و 
مناسب توانســـته بود تماشاگران را با رضایت 
خاطـــر از ســـالن خارج کنـــد. ایـــن نمایش به 
تازگی در خانه نمایش اجرا شد و امیدوارم در 

سالن های دیگر هم به نمایش درآید.
باید بیاموزیم می شـــود تئاتر خـــوب هم دید. 
بخصوص آنهایی که با ســـنت های خودمان و 
آیین های ایرانی و با هزینه بسیار مناسب اجرا 

می شوند، کاری قابل تعمق و پذیرش باشد.
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»سنتوری« هم دچار همین اتفاق شد و خیلی ها که با فیلم 
»گاو«، »هامون«، »اجاره  نشین ها«، »پری«، »درخت گابی«، 
»بانـــو« مهرجویی را نشـــناخته بودنـــد، با عدم اجـــازه اکران 
»ســـنتوری« او را شـــناختند و از اثرش لذت بردند. فیلم های 
ریزودرشـــت دیگری هـــم بودند که با همین سرنوشـــت به 
مـــا فهماندند بعضی فیلم ها را باید بـــدون مجوز و در خانه 
دید. مثل فیلم »شـــعله« که فکر کنم با کمـــی اغراق تمام 
ایرانی های هم نســـل من دیده اند.تا اینکه نوبت به فرهادی 
رسید. با فرهادی از طریق سریال هایی که نوشته و ساخته بود 
آشنا شدیم. اما پیش از آن صدای فرهادی )و همسرش پریسا 
بخت آور( از تئاتر شنیده شد. فرهادی با اینکه آثار تئاتری اش 

کمیت چندانی نداشـــت اما کیفیت آنها از او یک شخصیت 
هنری خوشنام  و محترم بین تئاتری ها ساخته بود. او همدوره 
»علیرضا نادری« بود .همین پله، او را گام به گام در سطحی 
حرفه ای باا برد و از فیلم کوتاه سازی به دانشجوی نمایش، 
بعد نویســـنده تئاتر و رادیو، بعدتر فیلمنامه نویس، بعد تر 
فیلمساز و بااخره برنده جوایز ارزنده  جهانی همچون اسکار  
به پیش برد.البته همه می دانند که پشت هر هنرمند موفقی 
همسری شکیبا وجود دارد. چند ماه پیش با یاشار، دوستم که 
ایتالیا زندگی می کند، صحبت می کردم و جالب گفت: چند 
سال پیش اینجا به هر کس می گفتم ایرانی هستم بافاصله 
می گفت احمدی نژاد! و چندیست به هر کس می گویم ایرانی 
هســـتم می گوید اصغر فرهادی. فهمیدم ترجیح می دهد 
او را بـــا نام یک هنرمند بشناســـند تا یک سیاســـتمدار. آری 
یک هنرمند از شـــهری در حوالی اصفهان با پشتکار و تاش 
می آید و به قله های فرهنگی و هنری جهان دست می یابد و 
می تواند پرچمی برای معرفی فرهنگ مردم کشورش و از آن 
هم بلندتر نشـــانی از فرهنگ انسانی و بدون مرز را به دست 
بگیرد. حال آنکه وقتی جهانی او را می شناسند، کاش پشت 
سر نگویند همه جای دنیا فیلم تازه فرهادی را می توان روی 
صندلی و سالن تاریک و باشکوه سینما دید اما در اقلیمی که 
خودش به دنیا آمده، باید روی مانیتور 20 اینچی کامپیوتر و به 

دور چشم خانواده تماشا کنیم. 

پیک نیک
روایت یک کتابفروش از خاطرات و قصه های راسته کتابفروش ها 

راسته 
کتاب 

فروش ها

میاد ظریف
داستان نویس 

وکتابفروش

ــان رفته که  ــ ــــت که ملت یادش ــالی اس ــ چند س
ــردن و رفتن به  ــ ــال و کاه ک ــ ــه لذتی دارد ش ــ چ
ــه کتابفروشی ها لول  ــ ــــی و بین قفس کتابفروش
ــــی نگاه  ــا را یکی یک ــ ــــف کتاب ه ــوری و عط ــ بخ
ــا اینترنتی  ــ ــاد گرفتند که ی ــ ــــی، لمس کنی. ی کن
ــروز بود که در  ــ ــد کنند یا تلفنی. همین دی ــ خری
چرت پاییزی روی مبل سبز رنگ خوش نشین 
ــتری های تلفنی  ــ ــته بودم که همین مش ــ نشس

ــــت و  ــد تا کتاب می خواس ــ ــــم را پراند. چن چرت
ــــم. کتاب ها را  ــــش پیک کن ــه برای ــ آدرس داد ک
ــه کتاب ها  ــ ــــی جمع کردم از توی قفس یکی یک
ــــک را صدا  ــردم. پی ــ ــان لذت ُب ــ ــه جای ایش ــ و ب

ــد که  ــ ــد و کتاب ها را برد. قرار بر این ش ــ زدم آم
پیک پول کتاب ها را بگیرد و برایم بیاورد. یک 
ساعت شد خبری نشد دو ساعت سه ساعت. 
تماس گرفتم. جواب نداد. به پیک زنگ زدم 
ــــب شد و مغازه را  او هم جواب نداد. آن روز ش
بستم و رفتم خانه. فردا صبح اول وقت همان 
ــه کتاب ها را  ــ ــتری دیروز زنگ زد و گفت ک ــ مش
ــردم. زنگ  ــ ــاورده. تعجب ک ــ ــــش نی پیک برای
زدم به راننده پیک. جواب داد. سراغ مرسوله 
ــوراً خدمت  ــ ــــت که حض ــــم گف ــروز رو گرفت ــ دی
ــاعت بعد  ــ ــد توضیح می دهد. یک س ــ می رس
آمد. نه کاهی سرش بود و نه اصًا قیافه اش 
شبیه پیکی دیروز بود. کت و شلوار پوشیده بود 

و حسابی خوش تیپ شده بود. 
ــابی  ــ ــــم مرد حس ــــدم بگ ــا آم ــ ــرد و ت ــ ــــام ک س
کتاب های مشتری را چرا تحویل ندادی گفت: 
یکی از کتاب هایی که دیروز بردم منو دگرگون 
کرد. من دیگه تصمیم گرفتم پیک کار نکنم. 
ــته بود؟ گفت آره. بعد  ــ گفتم اینو تو کتاب نوش
ــلوار  ــ ــــن دیگه تصمیم گرفتم کت و ش گفت م
ــــم. گفتم اینم تو کتاب نوشته بود. گفت  بپوش
ــــم فقط کتاب  ــــت تصمیم گرفت ــد گف ــ آره. بع
ــه. بعد گفت  ــ ــــم این خیلی خوب ــــم. گفت بخوان
ــــی دارید؟ گفتم تو چه زمینه ای؟  کتاب تازه چ
ــــودک گرفته تا  ــه از کتاب ک ــ گفت: هر چی باش
ــال تو هر زمینه ای. چند تا کتاب بهش  ــ بزرگس

ــان بابا جیش  ــ ــردم حتی کتاب مام ــ معرفی ک
ــــت و گفت تلفن  ــه کتاب ها را برداش ــ دارم. هم
کتابفروشی چند است. بهش گفتم. موبایلش 
ــــی  ــــماره گرفت. تلفن کتابفروش را در آورد و ش
ــتم از آن ور خط  ــ ــــن را برداش ــــگ خورد. تلف زن
صدایی که صدای همان مرد پیکی بود همان 
ــــی را که چند لحظه پیش بهش داده  کتاب های
ــفارش داد. تمام مدت به مرد پیکی  ــ بودم  س
ــــش بود  نگاه می کردم که فقط موبایل رو گوش
ــده بودم که این  ــ ــــب از لب باز نمی کرد. مان و ل

صدا از کجا می آید.
ــای مرد پیکی را  ــ ــــن را قطع کردم و کتاب ه تلف
ــتم روی پیشخوان.  ــ ــته بندی کردم و گذاش ــ بس
ــه من خودم  ــ ــا را داد و گفت ک ــ ــه کتاب ه ــ هزین
ــــکتی  ــاب می کنم. بعد کاه کاس ــ با خودم حس
ــــم یکهو از کجا در  ــه آبی رنگ بود را نمی دان ــ ک
آورد و گذاشت روی سرش و رفت بیرون. یک 
ــکر کرد و  ــ ــــودش زنگ زد و تش ــاعت بعد خ ــ س
گفت که کتاب ها به دستش رسیده و چه لذتی 
ــد  ــ ــینی توی خانه و کتاب هایت برس ــ دارد بنش
ــــی کرد و  ــــودش را نیک معرف ــــتت.بعد خ دس
ــفارش داد تا آمدم  ــ ــد تا کتاب دیگه هم س ــ چن
ــه اش را چگونه پرداخت می کنید  ــ بگویم هزین
ــــوی رویم توی  ــا همان نیک جل ــ دیدم پیک ی
ــان نیک از  ــ ــتاده. پیک یا هم ــ ــــی ایس کتابفروش

پشت تلفن گفت: ممنون و قطع کرد.

تنهایی در حاشیه جاده

راهنمای تماشای نمایش خوب
خیلی در بند  هزینه کم و حتی بازیگران ناشناخته روی صحنه  نباشید؛ نمایش خوب دخلی به اینها ندارد

صحنه

حسین علی بینوایی
 کارگردان تئاتر

باران و ســـرما بر شـــنبه می بارید. در جاده بودیم و 
ترافیک و ســـرمای کشنده ای بیرون بود. از 5 صبح 
در جاده بودیم. هنوز تا صبح و روشنایی کمی مانده 
و تاریکی در آســـمان صبح باقی بـــود. مردی با قد 
افراشـــته، کاه و پالتوی مشـــکی و اندوه از آن سوی 
جاده می آمـــد. از دل تاریکی می آمـــد، بی خنده و 
لبخند می آمد. از شـــانه راســـت جاده، شـــبح آسا، 
زخمی و تنها می آمد. مرد از یک سوی تاریکی بیرون 
می آمد و به تاریکی دیگر می رفت. از سرما می آمد 
و به سرمای دیگر می رفت. با قد افراشته، سنگین و 
در سکوت می آمد و می رفت. به گمان ما مردی بود 
که حیران می رفت، مردی که سرشـــار پرسش بود. 
در گمان ما، مردی به جاده بود، با عشقی که خیره 
جنون بود. مردی که داغش را با خود برداشته بود، 
بـــا داغ و تنهایی اش زده بود به دل جاده. مردی که 
نه سرمای کشنده و سوز زمستانی اش را می فهمید، 
نه گام نهادن در تاریکی و رفتن به جاده کویر برایش 
معنا داشت. مردی با قد افراشته، با پالتوی مشکی، 
با کاه و عشقی که روزگارش را سیاه کرده بود. ما از 
کنار مردی گذشـــتیم که صبح شنبه، صبح تاریک 
شـــنبه، پیش از طلوع آفتاب، رد شانه راست جاده 

را گرفته بود و خاف مسیر حرکت خودروها به کویر 
می رفت. به گمانم تنهایی همین است. همیشه از 

شانه راست جاده می آید. 
تنهایی گاه از تاریکی گذر می کند، به جاده و سیاهی 
شب می رســـد و می افتد به جان پاهای بی قرار به 
قصد عزیمت به ســـوی کویر یا کوهستان. تنهایی 
گاه شبیه مردی است با کاه و پالتوی مشکی بلند 
که صبح تاریک شـــنبه از خانه آواره می شـــود تا به 
قصـــد عبور از خویـــش یا رهایی از بند آن ســـکوت 

محض، خود را به جاده برســـاند.به حاشیه جاده. 
تنهایی گاهی ناشـــی از داغ است، گاهی رؤیاست، 
گاهی سرنوشت و گاه یک روش برای آرام زیستن. 
تنهایی مردی که صبح شـــنبه از تاریکی شـــهر به 
تاریکی کویر می رود، از شـــانه راست جاده می رود، 
حزن است.ناشی از داغ است. مردی با قد افراشته، 
با کاه، با پالتوی مشکی بلند که بی خیال همه آن 
خودروهایـــی که نور به صورتـــش می انداختند، به 

جنون، به داغ عشق می رفت.تنها می رفت.

داوود پنهانی
داستان نویس

آن، بکارگرفتن ایده ه ای فلسفی یا مذهبی همچون وجود 
یا عدم وجود روح اســـت. فضانورد سابق و کشاورز فعلی، 
دیـــدی منطقی و علمـــی به تمام پدیده هـــا دارد اما دختر 
دوازده ســـال ه اش در اتاق، روحی دارد که سخت در تاش 
به ارتباط گرفتن با اوســـت. پدر در ابتدا تماشاگر را متقاعد 
می  کند که نســـبت دادن پدیـــده های بی جـــواب به ماوراء 
الطبیعه، تنها به دلیل عدم آگاهی ما از منشـــأ آنهاســـت. 
امـــا، نوان بـــا زیرکی، فرضیه وجـــود روح در اتاق دخترک 
را در ذهن تماشـــاگر پررنگ می  کنـــد و بیننده را با بخش

 های هیجان انگیز و تخیلی فیلم سرگرم می  کند تا در یکی 
از ســـکانس  های پایانی)ســـکانس حیرت انگیـــز فضانورد 
در پشـــت کتابخانه(، تپانچه رها شـــده را به ذهن مخاطب 
شلیک کند و موضوع وجود یا عدم روح را به گونه  ای دیگر 
مطـــرح کند. تلقیـــن، تمی منحصر به فـــرد و خارق  العاده 

دارد.
 تیمـــی نخبـــه و تبهـــکار که شغل شـــان ورود بـــه رؤیای 
اشـــخاص و دزدیدن اطاعات ارزشمند از آن است. نوان 
در ایـــن فیلـــم از همان ابتـــدا دنیایی جدیـــد خلق می  کند 
و در خـــال دیالوگ  هـــا و تصاویـــر، قوانینی برای پیشـــبرد 
قصه و درک مخاطب وضع می  کند. داســـتانی پیچیده که 

اتصالش به فرامتنی فلسفی، بیننده را در عین لذت بردن 
از تصاویـــر و فرم خارق  العـــاده، درگیـــر محتوایی پیچیده 
می  کنـــد. پایان  بندی هوشـــمندانه و باز فیلـــم، مخاطب را 
همچنـــان درگیر قصـــه نگه مـــی  دارد. ممنتو)یـــادآوری(، 
زیرساختی روان شناســـانه دارد و شامل سکانس  هایی سیاه 
و ســـفید با روایت خطی و ســـکانس  های رنگی است که در 
آن ها وقایع از آخر به اول روایت می  شـــود و در آخر داستان، 
این دو نوع روایت به هم پیوند می  خورد. هنرپیشـــه اصلی 
داســـتان حافظـــه کوتاه مدتـــش را از دســـت داده و تنها از 
حافظه بلند مدت برخوردار است و 
با پایان هر روز و خوابیدن، وقایع آن 
روز را دیگـــر به خاطـــر نمی آورد. در 
ادامه متوجه مرگ همســـرش شده 

و به دنبال انتقام از قاتل است.
 پلیسی به ماجرا اضافه می شود 
کـــه می خواهـــد بـــه او بفهمانـــد که 
قاتـــل خـــودش اســـت. داســـتان از 
انتها به ابتدا و با فاش بک و فلش 
فوورواردهـــای فراوان روایت شـــده 
و ســـردرگمی مـــرد بـــدون حافظـــه 
کوتـــاه مـــدت، با ایـــن نـــوع روایت، 
و  می شـــود  منتقـــل  تماشـــاگر  بـــه 
حاوی این محتوای عجیب فلســـفی است که حافظه تنها 
برداشتی از واقعیت است، و ممکن است با خود واقعیت 

متفاوت باشد. 
نوان در این داستان دو جهان متفاوت را که با از دست 

رفتن حافظه ایجاد شده به تصویر می  کشد.
بـــا این مـــرور مختصر بر چهار اثر شـــاخص کریســـتوفر 
نـــوان در این مجال، شـــاید بتوان به این نتیجه رســـید که 
این کارگردان نویســـنده، وظیفه  ای بجز ســـرگرم ســـاختن 
مخاطـــب بـــر دوش خـــود می بینـــد و آن انتقـــال مفاهیم 
فلســـفی و روانشـــناختی در قالـــب فیلـــم و اهمیت دادن 

یکسان به فرم و محتوا است.
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آمده اســـت که ائوتســـه فرزانه بنیانگذار دائوباوری هفتاد و دو 
ســـال در زهدان مادرش ماند و ســـرانجام هنگامی  زاده شد که 
موهایش سفید شده بود. کویاجی در باب نام ائوتسه می افزاید: 
»درواقع نام ائوتسه خود به معنای کودک پیر است و احتمال 
بســـیار می رود که نام زال پهلوان سیستانی نیز همین معنی را 
داشته باشد.« به هرتقدیر، به نظر می رسد که در روایت شاهنامه 
زال بـــا موهای ســـپید در هیـــأت کودکی پیر و کمی ســـیاه چرده 
متولد می شود و رفته رفته رنگش به سرخی و سپیدی می گراید. 
همچنین سرخی روی زال در جوانی، نگارنده این یادداشت را به 

یاد سرخ رویی »شمن« در شاهنامه می اندازد:
خم آورده از بار شاخ سمن

صنم گشته پالیز و گلبن شمن
ë جوِز هندی و نارگیله 

از دیرباز از کوبیده دانه هسته »جوز هندی« یا درخِت »گردوی 
بویا« در آشـــپزی استفاده می شده است اما این واژه )گوز هندی 
یا معّربش جوز هندی( بیرون از این معنی، در فارســـی دیروز و 
در عربی، به معنای نارگیل اســـت؛ و نارگیل مفّرِس »ناری گِل« 
سانسکریت است. ناصرخسرو در ســـفرنامه  می گوید: »وایِت 
عمان هشتاد فرسنگ در هشتاد فرسنگ است و گرمسیر باشد 

و آن جا جوز هندی که نارگیل گویند روید.«
و امـــا نارجیلـــه، که در عربی امـــروز به معنی قلیان اســـت، 
معّرِب نارگیله است و وجه تسمیه اش آن است که کاسۀ قلیان 
را از پوست نارگیل می ساخته اند. جالب آنکه نارگیله )قلیان( از 
ایران به کشورهای عربی صادر می شود و پس از چندی در ایران 

غلیان خوانده  می شود و امای قلیان را می پذیرد.
 بر رخ کسی ماه دیدن

ماه نو را با چشـــم رصد کـــردن و آنگاه بی درنـــگ روی یار را 
دیدن یکی از موتیف های شعر فارسی است. حافظ می گوید:

عید است و آخر گل و یاران در انتظار
ساقی به روی شاه ببین ماه و می  بیار

در گرشاسب نامه آمده است:
چو مه گوی بفکند و چوگان گرفت

بر اسپ سیه سبزمیدان گرفت
بدیدند مه بر رخ پهلوان

وزآنجای دلشاد و روشن روان
به کوه دهو برگرفتند راه

چه کوهی بلندیش بر چرخ ماه
گویا در ســـنن و آداب درباری شخص شـــاه باید اولین کسی 

باشد که ماه نو را می بیند.
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ات و اسطوره های ایران را می خوانید که بد نیست درباره شان بدانید
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داستان یک رویداد

مردی برای تمام فصول
حاجعلی از رمان های داستايوفسکی بیرون نیامده

محمد معصومیان
گزارش نویس

ازم نیســـت برای ماقـــات با آدم هایی 
که ابعاد روحی و شخصیتی شـــان از هر 
سو به شـــکل اغراق گونه ای رشده کرده 
باشد، سری به رمان های داستایوفسکی 
بزنیـــم. من یکـــی از ایـــن آدم هـــا را در 
بندر گناوه بوشـــهر ماقات کردم؛ غریق 
نجـــات، ناخـــدای کشـــتی، دروازه  بـــان 
فوتبال، بازیگر فیلم، قهرمان شـــیرجه، 
غـــواص، هیـــأت دار، ســـازنده و نوازنده 
دمام و... چند ساعتی با علی زیارت  زاده 
خانـــه    در  و  می زنـــم  قـــدم  بنـــدر  در 
میهمانش می شوم تا پای خاطرات دور 
و درازش بنشـــینم. زیارت زاده با لهجه 
دلنشـــین جنوبـــی اش حـــرف می زند و 

می خندد و گریه می کند.
در بندر گناوه همه او را می شناســـند 
و از هر معبـــری که می گذریـــم، جلوی 
پایش بلند می شـــوند و سام می کنند و 
او مثل پهلوان های متواضع قدیم پاسخ 
همشـــهری ها را می دهـــد. اولین چیزی 
کـــه در حســـینیه  ماتم حاج اســـماعیل 
پدر حاجـــی زیارت زاده نظـــرم را جلب 
می کنـــد نظـــم و ترتیبی منحصـــر بفرد 
اســـت؛ قابلمه های خالی با کفگیرهای 
بـــزرگ بـــه صـــف شـــده و کتیبه هـــای 
عزاداری حتی یـــک میلیمتر هم عقب 
و جلـــو نیســـتند. نظمی وســـواس گونه 
که هیچ جا نظیرش را ندیده ام. گوشـــه 
دیگـــر هم قاب های متنوعی از مراســـم 
مختلف اســـت و عکس هـــای زیادی که 
حاج علی بـــا شـــخصیت های مختلف 
از فرمانـــدار و امـــام جمعـــه گرفتـــه تا 

کارگـــردان و فوتبالیســـت ها و لوح هـــای 
تقدیر زیادی که به پاس کارهای خوبش 

در شهر گرفته.
علی با قد بلند و چشـــمانی مهربان 
در حســـینیه قـــدم می زنـــد و از نظـــم و 
ترتیبـــی کـــه حاصـــل مدیریت اوســـت 
با لـــذت حرف می زنـــد: »اینجـــا را باید 
روزهای مراســـم ببینی که چقدر شلوغ 
اســـت. از همه جـــای ایـــران می آیند.« 
با او بـــه اتاقی پـــر از دمـــام می رویم که 
در روزهـــای عزاداری نواخته می شـــود. 
دمام هایـــی که چوب شـــان را خودش از 
هند آورده و ساخته و آنطور که می گوید، 
حاا هرکـــدام میلیون ها تومان می ارزد. 
زیـــارت زاده کـــه خـــودش هـــم نوازنده 
دمام اســـت هـــم ســـازنده آن می گوید: 
»ســـی و هفت سال است دمام می زنم. 
خودم هم دمام می سازم. برای درست 
کـــردن دمـــام بـــه اصفهـــان و شـــیراز و 
خوزستان و گچساران هم رفته ام. دمام 
را پیـــش مرحوم پدرم یاد گرفتم که هم 

می ساخت هم می زد.«
 بعد از دیدن حسینیه به خانه اش که 
چند متری آن طرف تر است می رویم تا 
آنجـــا مفصل  حرف بزنیـــم. داخل اتاق 
پذیرایی هـــم پر از لـــوح تقدیر و عکس 
است: »من 53 ساله هستم و پسر حاج 
اســـماعیل که آدم شـــناخته شده ای در 
هیأت هـــای قدیم گناوه بـــود. پدرم قبل 
از فوتش در ســـال 74 مجوز حســـینیه را 
گرفـــت اما یک آجر روی هم نگذاشـــته 
بـــود که به رحمـــت خدا رفـــت. بعد ما 
آستین ورکشـــیدیم و شـــروع کردیم به 
درســـت کردنـــش. اول بایـــد از خانمم 
تشکر کنم که همه طاهایش را فروخت 

تا خرج ساختن حسینیه کنم. بعد هم از 
همه مردم گناوه که خیلی کمک کردند 

و می کنند.«
او از پخش غذای نـــذری در روزهای 
عزاداری می گوید و از قیمه و قلیه ماهی 
و شـــکر پلو و قیمه بوشهری و همینطور 
که حرف می زند، خم می شـــود و پرزی 
وقتـــی  و  برمـــی دارد  فـــرش  روی  از  را 
می بیند نگاهـــش می کنم، می گوید این 
همـــه نظم و ترتیـــب را از پدرش و بعد 
هـــم از خدمت ســـربازی یـــاد گرفته. از 
او می پرســـم چـــه چیـــزی او را آنقدر به 
حســـینیه وابســـته می کند؟ حـــاج علی 
می گویـــد: »نشـــاطی کـــه امام حســـین 
)ع( به من می دهـــد، خانواده ام هم به 
من نمی دهـــد. دوماه جلوتـــر از محرم 
و دوماه محرم و صفردائم در حســـینیه 
هســـتم. هیچ خانه نمی آیم و همه چیز 
را تعطیل می کنم. عشـــق دارم به اهل 
بیـــت و امام حســـین )ع( و این دســـت 

خودم نیست.«
علی که شـــغل اصلـــی اش ناخدای 
لنـــج تجـــاری اســـت می گویـــد: »یـــادم 
نمی آید یک نمره بیســـت گرفته باشم. 
اصًا ذهن مدرســـه نداشتم و کًا درآب 
و دریا بودم. همیشـــه هم چســـبیده به 
کمـــر بابام و ســـکان به دســـت او بودم. 
بـــذار کمکـــت کنم. عاشـــق  می گفتـــم 
دریـــا هســـتم و خانم و ســـه دخترم هم 
شـــناگرند. برادرانـــم همه لنـــج دارند و 
ماهیگیر هســـتند. پســـرم هـــم ماهیگیر 
اســـت. راســـتش را بخواهی، هیچ کاری 
در شـــهر بلد نیستم؛ 100 میلیون پول به 
مـــن بدهی برای معاملـــه آخرش ضرر 
می کنـــم و نمی دانـــم چیـــکارش کنم. 

امـــا اگر اان که ســـاعت 6 غروب اســـت 
بگوینـــد یکی غرق شـــده بـــرو نجاتش 
بده یا پروانه لنـــج پیچیده و دارد از بین 
مـــی رود در جـــا حاضـــرم. عقیـــده من 
این اســـت که خدمت به مردم بااتر از 

عبادت است.«
او می گوید تا امـــروز بیش از 50 نفر 
مـــرده یا زنـــده را از آب بیرون کشـــیده: 
»یـــک قایق غـــرق شـــده بود، یکـــی را 
روز اول پیـــدا کردم، یکـــی دیگر را بعد 

از 10 روز پیـــدا کـــردم و یکـــی دیگر هم 
کـــه اهـــل داراب فـــارس بود، چنـــد روز 
بعدش. خانواده هرســـه 18 روز همین 
اتـــاق میهمان مـــا بودند. بچـــه جزیره 
خـــارک دانشـــجو بود و بـــا قایـــق که از 
خارک می آمده دریا طوفانی می شـــود 
و قایـــق غـــرق می شـــود. هر ســـه نفر از 
بیـــن می رونـــد. خانواده هـــا اینجا هیچ 
کس را نداشـــتند. خانمم دو ســـه هفته 
از آنها پذیرایی کرد و وقتی تعدادشـــان 

بیشـــتر شد، چند شـــبی هم در حسینیه 
خوابیدنـــد. تـــا روزی کـــه آخریـــن نفـــر 
را پیـــدا کـــردم شـــب و روز تـــوی دریـــا 
بودم. امـــا زمانی که پیدا کـــردم خیلی 
اوضاع شـــان ناجور بود. خانواده  ها هم 
نمی شـــناختند. تـــوی جیب یکی شـــان 
کارت تـــردد بود که از روی آن فهمیدند 
بچه شان است.« چشمانش پر ازاشک 
می شود و دائم می گوید: »خیلی ناجور 
بود... ببخشـــید.« بعد هم با خواســـت 

در عکس قدیمی روزنامه ای کاهی علی زیارت زاده را درون دروازه می بینم 
که با شیرجه بلندی از تیر افقی دروازه هم بااتر رفته. از او راجع به عکس 

می پرسم و متن زیر آن که نوشته در یک بازی توانسته چهار پنالتی را دفع کند و 
تیمش به قهرمانی برسد. خودش می گوید: فوتبال را از نوجوانی شروع کردم. 

با اینکه ذهنیت خوبی نداشتم اما هیکلم خوب بود و خوب پیشرفت کردم. 
البته شناگر بودن هم نقش داشت و خیلی پرش می زدم چون بدنم آماده بود

خانواده  آخـــری با لباس کثیف و خیس 
می رود فارس و خـــودش جنازه را کفن 

می کند و در قبر می گذارد.
از غریق دیگری هم می گوید که بچه 
گناوه بـــوده و با قایق برای ماهیگیری به 
دریا زده بوده که کوســـه حمله می کند: 
»کوســـه مـــرده را نمی زنـــد و اگـــر زنده 
خدایـــی  بنـــده  آن  دارد.  کارت  باشـــی، 
را کـــه پیدا کردم دســـت و پا نداشـــت و 
مـــادرش از روی دندان طای پســـرش 
شناخت.« بازهم چشمانش پر از اشک 
می شود: »خاطره زیاد است، اگر بگویم 
حالت گرفته می شـــود. غریق ها بیشـــتر 
خاطرات شـــان تلخ است تا شیرین. من 
پر از این خاطرات غمناکم.« حاج علی 
البته از کســـانی هم می گویـــد که بعد از 
نجات با او دوست شده اند و هنوز هم با 

او در ارتباطند.
در عکس قدیمـــی روزنامه ای کاهی 
علـــی زیـــارت زاده را درون دروازه مـــی 
بینـــم که با شـــیرجه بلنـــدی از تیر افقی 

ران
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دروازه هـــم بااتـــر رفتـــه. از او راجع به 
عکس می پرسم و متن زیر آن که نوشته 
در یـــک بازی توانســـته چهـــار پنالتی را 
دفع کنـــد و تیمش به قهرمانی برســـد. 
خودش می گوید: »فوتبال را از نوجوانی 
شـــروع کردم. بـــا اینکه ذهنیـــت خوبی 
نداشـــتم اما هیکلم خوب بـــود و خوب 
پیشـــرفت کردم. البته شـــناگر بودن هم 
نقـــش داشـــت و خیلی پـــرش می زدم 
چون بدنـــم آمـــاده بـــود. اان هم تیم 

پیشکسوتان بازی می کنم.«
او چنـــد عکس هـــم دارد بـــا محمد 
نـــوازی و مهـــدی رحمتـــی بازیکن های 
اســـتقال. چنـــد عکـــس دیگـــر هـــم از 
شـــیرجه های بلند او روی دیوار هســـت. 
همان شـــیرجه هایی که بـــرای اولین بار 
پایش را به فیلم »جنگ نفتکش ها« باز 
کرد و بعد از آن فیلم ها و مســـتندهایی 
دیگـــر: »زیـــاد فیلـــم بـــازی کـــرده ام اما 
اولینش جنـــگ نفتکش ها بود که نقش 
بدل را داشـــتم و از روی کشـــتی شیرجه 
زدم. فیلم هـــای دیگری هم بـــود که در 
جشـــنواره ها بـــه نمایـــش درآمـــد. اان 
هم یـــک گروه چند بـــار آمده اند و دارند 
مســـتندی درباره غریق هایـــی که نجات 
داده ام می ســـازند. رفته اند همه کسانی 
که گفته بودم نجات داده ام پیدا کرده اند 

تا ببینند من راست می گویم یا نه؟«
حرف هایـــش کـــه تمام می شـــود از 
روی گوشـــی فیلم های مختلفی از صید 
شـــیر ماهی و پـــرش بـــا لبـــاس از روی 
بلندترین نقطه لنج نشـــانم می دهد و 
به شـــوخی می گویـــد: »اینها را نشـــانت 
می دهـــم تـــا بفهمـــی خانه چه کســـی 
آمـــده ای« او از خاطرات جنگ و انتقال 
مجروحـــان می گوید و نوحـــه خوانی در 
مزار امام حســـین در دوره صـــدام... در 
یکی از فیلم ها می بینم با عینک دودی 
روی دماغـــه لنـــج ایســـتاده و همه داد 
می زنند حاج علی بپر! علی عینکش را 
برمی دارد و توی دریا می اندازد، درست 
مثـــل فیلم هـــا. کمـــی بعد با شـــیرجه 
بلندی در آب گم می شـــود. لحظه های 
نفس گیری اســـت اما چیزی نمی گذرد 
که او با عینک دودی روی چشم، سرش 

را از آب بیرون می آورد.
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داستان جهان 

شهادت علیه پدرخوانده
با شهادت فرزند خوانده یکی از جنایتکاران جنگی قتل عام در 1982 گواتماا، او به 5 هزار سال زندان محکوم شد

فرحناز دهقی
خبرنگار
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36 ســال پــس از زنده مانــدن در وخیم ترین 
قتــل عــام در جنگ داخلــی گواتمــاا، رامیرو 
اوســاریو در دادگاهی حاضر شد که باید در آن 
علیه یکی از قاتان شهادت می داد. شهادتی 
دشــوار؛ زیرا مردی که در آستانه محاکمه قرار 
گرفته بــود، فقط قاتل خانواده و همســایگان 

رامیرو نبود، او پدرخوانده اش هم بود.
رامیــرو کــه اکنون 41 ســاله اســت در ایــن باره 
می گویــد: »آیــا هنــوز از او می ترســیدم؟ بلــه 
می ترســیدم. امــا بایــد علیــه او حقیقــت را 
می گفتم. می خواســتم صدای کســانی باشم 

که نمی توانستند آنجا باشند.«

کابــوس رامیــرو از ششــم دســامبر 1982 آغاز 
شد. آن زمان او تنها پنج سال داشت و همراه 
پــدر و مــادر و شــش خواهر و بــرادرش خواب 
بود که ســانتوز لوپز و 50 عضو واحد عملیات 
ویــژه که تحت نظــارت امریکا آمــوزش دیده 
بودنــد وارد روستایشــان شــدند. پــس از آنکه 
نیروهای شورشــی، به یکــی از مقرهای ارتش 
حمله کردند و 21 ســرباز را کشــتند، نیروهای 
واحد عملیات ویژه به جنگل های شمال این 
کشور فرستاده شدند. این ارتش در لباس های 
چریکــی وارد دهکــده شــدند، خانه بــه خانه 
گشتند و درهای چوبی خانه های روستاییان را 
شکستند و با فریاد از کسانی که داخل خانه ها 
بودند، خواستند درها را بگشایند. پس از آنکه 
پدر هراسان رامیرو به دســتور آنها گوش داد، 

سربازان او را دستگیر کردند و با سیم دست و 
پایش را بســتند. بعد انتهای سیم را به گردن 
مادر رامیرو بستند و تمام خانواده را به سمت 
میــدان دهکــده بردند. تمــام زنــان و کودکان 
روســتا را در کلیســا جمــع کردنــد و مــردان و 

نوجوانان را به مدرسه بردند.
رامیرو یادش می آیــد که صدای جیغ و فریاد 
و گریه تمام روســتا را پر کرده بود. ســربازان با 
تمــام قوا مردان روســتا را می زدند و شــکنجه 
می دادند. پس از آن، تک تک آنها را با ضرب 
گلوله کشتند و بدن های صدمه دیده شان را به 
دیوار آویزان کردنــد. رامیرو می گوید: »بعد از 
آنکه کارشان با مردان تمام شد، به سراغ زنان 

و کودکان آمدند.«
متــرادف  روســتا  ایــن  نــام  ارس«  »دوس 

قتــل  عــام اســت و در آن 200 نفــر ســاخی 
شــدند. طــی جنــگ میــان ارتــش گواتمــاا و 
چریک هــای مارکسیســت، بیــش از 200 هزار 
نفــر کشــته شــدند. بســیاری از آنهــا از تمدن 
مایــا بودنــد، که ارتش بــه آنها اتهــام زده بود 
با شورشــیان ارتبــاط و همدلی دارنــد. پس از 
آنکه جنگ در سال 1996 به پایان رسید، عده 
کمی از ســربازان و افسران پایین رتبه را دولت 
مردمــی گواتمــاا اعــدام کرد. لوپز ششــمین 
مقــام کایبایلــس اســت کــه به دلیــل فاجعه 

دوس ارس در دادگاه محاکمه شده است.
رامیــرو همــراه با روانپزشــک خــود در دادگاه 
حاضــر شــد تا بهتر بتوانــد روند بهبــود روانی 
خــود را طی کنــد. او فهمیده بود لوپــز یکی از 
ســربازانی بوده که مــادرش را گرفته، موهای 

او را دور دســتش پیچیــده و تــا کلیســا کشــان 
کشــان بــرده اســت. رامیــرو و برادرانــش بــا 
ناامیدی و احساس بیچارگی پاهای مادرشان 
را در دســت گرفتــه بودنــد و بــی اراده جیــغ 
می زدنــد. مــادرش بی آنکه بــه درد خود فکر 
کند به ســربازان التماس می کــرد که کاری به 
بچه هایش نداشــته باشند. اما ناگهان یکی از 
ســربازها خواهر کوچکش را گرفــت و »مانند 
مرغ از پاهایــش آویزان کرد و بعد به درختی 

کوبید تا صدای گریه اش قطع شود.«
رامیــرو می گوید نمی دانســت چه بایی ســر 
مــادر و خواهــر و برادرانش آمده بــود. پس از 
مدتی از گریه کردن خسته می شود و به خواب 
فــرو مــی رود وقتــی بیــدار می شــود، می بیند 
بــه غیــر از او و دو کــودک دیگــر هیچ کــس در 
روســتا نیست. ســربازان پس از آنکه تصمیم 
می گیرند از روســتا بیرون برونــد، رامیرو، یک 
نوزاد و پســری سه ساله به نام اسکار را با خود 
می برند. رامیرو در ایــن باره می گوید: »وقتی 
داشــتیم از روستا بیرون می آمدیم، اجسادی 
را می دیدیــم کــه بــه درخت هــا آویزان شــده 
بودند، اجســادی که اعضای بدنشان تکه تکه 
شده بود، برخی سر هم نداشتند. یکی از آنها 
پدرم بود.« ســه روز قتل عــام در دوس ارس، 
بدتریــن قتل عامی بود کــه ارتش طی جنگ 
داخلی گواتماا مرتکب شــد. بافاصله پس 
از بازگشــت به پایــگاه کایبایلس، لوپز شــروع 
بــه بهره کشــی از رامیرو کرد. ســپس بر تن دو 
پســری که بــا خــود آورده بود، لبــاس نظامی 
کرد.رامیــرو کــه از رنج قتل عــام خانواده اش 
دچــار افســردگی و یــأس شــده بــود، تمــام 
حرف های او را گوش می داد. به همین خاطر 
بــود که لوپز به او گفت، تصمیم گرفته اســت 
او را با خود به خانه اش در جنوب غرب کشور 

ببرد تا با خانواده اش زندگی کند.
رامیرو می گوید اول از این خبر خوشحال شد و 
با خود فکر کرد: »من دوباره صاحب خانواده 
خواهم شــد و در محیط خانه زندگی خواهم 
کــرد.« امــا این رؤیــا بســرعت نابود شــد زیرا 
لوپــز از او انتظار داشــت کارهای طاقت فرســا 
بکنــد، او را بــدون صبحانــه و غذا به مدرســه 
می فرســتاد و تا ســر حد مرگ کتکش می زد. 
رامیــرو می گویــد: »او مــدام به مــن می گفت 
اگر از دســتش فرار کنم، مــن را پیدا می کند و 

می کشد.«
رامیــرو کــه یــاد گرفتــه بــود دربــاره  خانــواده 

اصلــی اش کامی هم صحبت نکنــد، آرام و 
بی صــدا بزرگ شــد اما طی ســال های رنج و 
تنهایی، هرگز خانواده اش را فراموش نکرد و 

مدام به یاد آنها بود.
هرچه زمان می گذشــت، او بیشــتر اطمینان 
پیــدا می کــرد، نمی تواند از دســت لوپــز که از 
او می خواســت پــدر صدایش کند، فــرار کند. 
ســرانجام او 22 ســاله شــد و تصمیــم گرفت 
بــه ارتش بپیونــدد، همان ســازمانی که پدر و 
مادرش را کشته بود. رامیرو می گوید: »خیلی 
سردرگم بودم. نمی دانستم چه کسی هستم 
و چه می خواهم. تصمیم بســیار سختی بود، 
امــا باید فــرار می کــردم زندگی کــردن با آنها 
بسیار سخت بود. هر بار که لوپز را می دیدم یاد 

بدن قطعه قطعه شده والدینم می افتادم.«
ســال 1998 جنــگ داخلی بــه پایان رســید و 
شورشــیان در سودای تشکیل احزاب سیاسی 
بودنــد. دولتــی ملــی روی کار بــود امــا ارتش 
همچنــان قــدرت بزرگی محســوب می شــد. 
رامیرو سرسختانه به دنبال کسی بود که خبری 
از اعضــای زنــده مانــده خانــواده اش داشــته 
باشــد. همان سال اشــخاصی از یک سازمان 
حقــوق بشــری در پی یافتــن او بــه خانه لوپز 
آمدند. آنها مشغول تحقیق درباره قربانیان 
آن قتل عام بودند و شنیده بودند، او و اسکار از 
این قتل عام جان سالم به در برده اند. اسکار 

در امریکا در میــان خانواده ای از کایبایلس ها 
موجــودش  وضعیــت  از  و  می کــرد  زندگــی 
راضی بود. اســکار زمان روی دادن آن فاجعه 
آنقدر کوچک بود که نمی دانســت چه بر سر 
خانواده اش آمده اســت. لوپــز که غیرقانونی 
وارد امریکا شــده بود، از این کشــور اخراج شد 
تــا در دادگاه گواتماا محاکمه شــود. طی این 
مــدت، رامیرو با خود کلنجــار می رفت که آیا 
باید علیــه او در دادگاه شــهادت بدهــد یا نه. 
او می گوید: »به رغــم تمام مصیبت هایی که 
لوپز بر ســرم آورده بــود، برایش احترام قائل 
بودم. اما به این فکر کردم که وظیفه ام است، 
کمک کنم او محاکمه شود. بنابراین در دادگاه 
حاضر شدم و خطاب به قاضی گفتم، اکنون 
وقت برقراری عدالت برای همه کسانی است 
که نتوانستند اینجا باشند؛ کسانی که مشعلی 
از حقیقــت خواهــی در دســت داشــتند، نــور 
مشــعلی که آنها در دست داشتند، خاموش 
شــد اما در این میان همچنان یک نور روشن 
است و آن نور در دست من است. من از شما 
می خواهم کســانی را که باعــث این ظلمات 

شدند، به جزای اعمالشان برسانید.«
لوپز به دلیل همه جنایاتی که در این قتل عام 
خونبار انجام داده بود، به 5 هزار سال حبس 

محکوم شد.
منبع: بی بی سی

رامیرو یادش می آید که صدای جیغ و فریاد و 
گریه تمام روستا را پر کرده بود. سربازان با تمام 
قوا مردان روستا را می زدند و شکنجه می دادند. 

پس از آن، تک تک آنها را با ضرب گلوله کشتند و 
بدن های صدمه دیده شان را به دیوار آویزان کردند
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گفت وگوی »ایران« با الهه منصوریان؛ ستاره ووشو جهان

در جام جهانی طا گرفتم، چون عصبانی بودم!
در ورزش ایــران نمونه های زیادی وجود دارند که با آنها می توان عشــق و اســتقامت 
را معنا کرد. ورزشــکارانی که از هیچ و ســختی مفرط به نام هایی جهانی تبدیل شدند. 
همان حکایت صفر تا ســکو! این شــاید توصیف کوتاه و درســتی درخصوص زندگی 
»خواهران منصوریان« باشــد. نامی که برای فیلم مستندگونه این 3 خواهر گذاشته 
شــد و بازتاب زیادی هم در ســینمای ایران داشــت. خواهران ووشــوکاری که روزهای 
سختی را در زندگی خود سپری کردند اما آنقدر جنگیدند تا به ستاره های ورزش ایران 
تبدیل شدند و افتخارات زیادی را در مسابقات جهانی و بین المللی به دست آوردند. 
نمونه این موفقیت ها، قهرمانی اســت که اخیراً شــهربانو و الهه منصوریان در جام 
جهانی ووشو در  هانژو چین به دست آوردند و صاحب مدال طا شدند. این موضوع 
باعث شد تا به سراغ الهه منصوریان برویم و او در گفت وگویی که با خبرنگار »ایران« 

داشت، درباره این قهرمانی و شرایطی که در ووشو داشته، صحبت کرد.

ë  درباره مسابقات جام جهانی که در آن به مدال
طا دست پیدا کردید، صحبت می کنید؟

من در حالی در این مسابقات شرکت کردم که 
از لحاظ روحی در شــرایط خوبی قرار نداشتم، 
چون در بازی های آســیایی نتوانستم به هدفم 
که قهرمانی بود، برســم. البتــه خیلی ها آرزوی 
همین مــدال نقره ای که من گرفتم را داشــتند 
ولــی من از خودم ناراضی بــودم. به خاطر این 
فشــار روحی، بیشــتر تمریــن و تاش کــردم تا 
اینکــه قهرمان شــدم. این قهرمانی بــرای من 
خیلی لذتبخش بود و خستگی را از تنم بیرون 
آورد. البتــه برخــی گفته بودند که ســطح جام 
جهانی پایین است ولی به نظر من سطح جام 
جهانی خیلی بااست و همه قهرمان های دنیا 
در آن شرکت می کنند. این رقابت ها، هر 2 سال 
یک بار برگزار می شود و کسانی که در آن شرکت 
می کنند، باید مدال جهانی داشته باشند. البته 
یک موقع هم پیش می آید که 2 بازیکن خوب 
به هم می خورند و یکی از آنها حذف می شــود 
اما خدا را شــکر این رقابت ها پایان خوبی برای 

من داشت.
ë  این دومین مدال طای تان در جام جهانی بود

و یک بار هم در سال 2010 به قهرمانی 48 کیلوگرم 
رسیده بودید.

بلــه همیــن طــور اســت. راســتش را بخواهید، 
مدال گرفتن در سبک وزن خیلی سخت است. 
خیلی از ایرانی ها بیشتر از کشتی اطاع دارند و 
می دانند گاهی که برای حمید سوریان مشکلی 
پیش می آمد، به خاطر وزن پایینش بود. همین 
اتفاق برای ما هم می افتد. البته آقای ســوریان 
کلــی مــدال دارد و الگــوی مــا هم هســت ولی 
ایشــان خودشــان هم می داند که در وزن پایین 

مسابقه دادن خیلی سخت است.
ë .اان که در وزن 52 کیلوگرم هستید

بله. البته وزن 52 و 56 کیلوگرم هم جزو 3 وزن 
پایین به حساب می آید.

ë  به بازی های آســیایی اشــاره کردید. در جاکارتا
همه انتظار داشتند که مدال طا بگیرید ولی این 
اتفاق نیفتاد و آن اشک هایی که شما و خواهرتان 

ریختید، همه را تحت تأثیر قرار داد.
من بعد از آن شرایط، راجع به این اتفاق با هیچ 
کسی صحبتی نکردم ولی حاا آرام تر هستم و 
فکــر می کنم که می توانم راجع به این موضوع 
حرف بزنم. ما از نظر بدنی خیلی آماده بودیم و 
به نظرم یک چیزی اتفاق افتاد که عملکردمان 
پاییــن آمــد و آن انتظــار بود. مــن فکر می کنم 
کــه این انتظارات به ما صدمه زد. من دوســت 
نــدارم راجع بــه برخی اتفاق هــا صحبت کنم 
ولی به طور مثال، من دوســت داشــتم که یکی 
از پرچمدارها بودم. من الهه احمدی را خیلی 
دوســت دارم و همیــن طــور کیمیا علیــزاده را 
ولی دوست داشتم که ما هم جزو کاندیداهای 
پرچمداری باشــیم. دوســت داشتیم بیشتر به 
ما احترام گذاشته شود. ما خیلی سال است که 
در ورزش زحمت می کشیم و توقع داشتیم که 

اتفاق های بهتری برایمان بیفتد ولی نشد. البته 
مــردم خیلی بــه ما انــرژی و قــدرت دادند. اگر 
مردم نبودند، شــاید خیلی وقــت پیش ورزش 
را کنار گذاشته بودم. به هر حال، همه می دانند 
آن حمایت هایی که در ورزش آقایان می شود، 
در ورزش خانم هــا نمی شــود. جوایــزی کــه به 
آقایان می دهند به خانم ها نمی دهند و خیلی 
چیزهای دیگر ولی لطف مردم و اینکه همیشه 
حامی ما بوده اند باعث شده که همیشه انرژی 
بگیریــم و جلو برویم. مردم توقع ما را باا برده 
بودنــد و خــودم هــم فقــط بــه مدال طــا فکر 
می کردم. همه اینها دست به دست هم داد تا 
این نتیجه را نتوانیم بگیریم. مقصر اصلی هم 
خودم هستم و دیگر یاد گرفته ام که دیگر از هیچ 
کسی و هیچ چیزی انتظار نداشته باشم و فقط 

ورزش کنم.
ë  این دوران ریکاوری شما از بازی های آسیایی تا

جام جهانی چگونه سپری شد؟
اتفاقاً بعد از بازی های آسیایی یک اتفاق دیگر 
افتــاد و مــا را به هم ریخت ولــی تنها چیزی که 
حال من را بعد از عصبانی شدن خوب می کند، 
تمرین اســت. چون بــه من آرامــش می دهد. 
دلیل اینکه در جام جهانی نتیجه گرفتم، همین 
عصبانیت بود. وقتی عصبانی می شوم، بیشتر 

تاش می کنم.
ë  این قهرمانی در جام جهانی برای اولین بار به

صورت تیمی برای ایران هم به دست آمد.
بله. این نهمین دوره اش بود. 8 دوره چینی ها 
قهرمان شــده بودند و ما برای اولین بار بود که 

قهرمان جهان می شدیم.
ë  چطور شــد کــه توانســتید ایــن قهرمانــی را از

چینی ها بگیرید؟
فکــر می کنــم یکدســتی تیــم و رئیســی کــه در 
فدراسیون داریم، باعث شد تا به این موفقیت 
دســت پیدا کنیم. به نظر من، آقــای علی نژاد 
بهترین رئیس فدراســیون های ورزشی است و 
ما خودمان دوست نداریم که فدراسیون را رها 
کند ولی در عین حال، دوســت داریم که چنین 
مدیرانی جایگاه های بااتری هم داشته باشند 
و بــه کل ورزش ایــران کمــک کننــد. رئیس ما، 
این یکدســتی را در تیم ملی آورد و همین طور 
مربیان، حســین اوجاقــی و بازیکنــان. ما هیچ 
حاشــیه ای در تیم مان نداریــم و همه چیز آرام 
پیش مــی رود. حتی در بازی های آســیایی هم 
می توانستیم بیشــترین مدال ها را بگیریم و در 
بخــش آقایــان و خانم ها می توانســتیم 5 طا 
کســب کنیم. دلیلــی هم که این اتفــاق نیفتاد، 
جو سالن بود. به هر حال این ورزش، برای خود 
چینی هاســت ولــی در جام جهانــی همه چیز 
آرام تر بود. فشــار روحی کمتر بود و مربیان هم 

خوب توانستند این فشار روحی را کنترل کنند.
ë .خواهرتان شهربانو هم مانند شما طا گرفت

بله شهربانو هم در این مسابقات خیلی آماده 
بــود. او در بازی هــای آســیایی هــم بــا اختاف 
یــک امتیــاز به حریــف چینی اش باخــت.  من 

اگر به گذشــته برگردم، شــاید دوباره شکســت 
بخورم ولی شهربانو می توانست و اگر داور هم 
کمی مهربانانه تر رفتــار می کرد و طرف چینی 
را نمی گرفت، شــهربانو صاحب مــدال طای 

بازی های آسیایی هم می شد.
ë  اینکه هر دوی شــما در بازی های آســیایی نقره

گرفتید و بعد در جام جهانی طایی شدید، خیلی 
جالب توجه است!

همــان طــور کــه گفتــم، مــا وقتی که شکســت 
تــاش  بیشــتر  موفقیــت  بــرای  می خوریــم، 
می کنیــم. یــک جاهایــی شکســت بــرای مــن 
و خواهرهایــم خــوب اســت. اینکــه می گوینــد 
»گرخدا خواهد که صد سلطان که هیچ« همین 
قضیــه ماســت و اگر خدا یاری کنــد، می توانیم 

خیلی چیزها را به دست بیاوریم.
ë  این عصبانیت که به آن اشــاره داشــتید بعد

از بازی هــای آســیایی بــه وجــود آمد، بــه همان 
مصاحبه تان برمی گردد کــه راجع به چادر در آن 

صحبت کردید و حاشیه ساز شد؟
یک موضــوع آن بود و موضوع هــای دیگر هم 

دخیل بود. به هــر حال انتظار می رود که توجه 
بیشــتری به ووشو شــود. مثاً در موضوع چادر، 
منظــور مــن چیــز دیگــری بــود و جــور دیگری 
برداشــت شــد. مــا 2 روز بــود کــه از بازی هــای 
آســیایی برگشــته بودیــم و تا خواســتیم حال و 
هوایمان عوض شــود، یک موضوع دیگر پیش 
آمــد و دوبــاره حــال روحی مان به هــم ریخت. 
باور نمی کنید که من در عمر و زندگی ام اینقدر 
تحت فشــار نبودم و دوســت داشــتم ورزش را 
کنار بگذارم و در یک کشور دیگر زندگی کنم که 
درآمدم بیشــتر هم باشــد. ولی این عصبانیت 
دوبــاره اینقــدر مــن را عصبی کرد که بــا خودم 
گفتــم کــه نــه من بایــد برگــردم و همه چیــز را 
درست کنم و طا بگیریم و همین باعث شد تا 

بیشتر تاش کنم.
ë  شما و خواهران تان کم حاشیه هستید. چه شد

که آن صحبت ها را انجام دادید؟

آن قضیه کاماً یک سوء تفاهم بود. چون مادر 
من هم چادر می پوشد و با چادر بیگانه نیستم. 
ضمــن اینکــه هــم مــا در یک کشــور اســامی 
زندگی می کنیم و خیلی ها هم به چادر احترام 

می گذارند. منظور من چیز دیگری بود.
ë  آخر بعد از آن هم فیلمی از شما منتشر شد که

چادر سرتان می کنید اما در مصاحبه حرف های 
دیگری زدید!

زیــاد دوســت نــدارم که راجــع به ایــن موضوع 
صحبــت کنــم. فقــط بعضی هــا زود قضاوت 
کردنــد و ســوء تفاهم به وجود آمــده بود. به هر 
حــال، خواهران مــن هم چادر می پوشــیدند و 
خیلی هــا هم اان چادر ســر می کنند. یکی هم 
هســت یک روز چادر می پوشــد یک روز هم نه 
و یا یکی چادری نیســت و چادری می شود و هر 
دو ایــن اتفاق ها می افتد. من احترام می گذارم 
و مــن هم زمانی حرفــم را به مردم می زنم که 

بتوانم خوشحال شان کنم.
ë  از ایــن بحث کــه بگذریــم، چرا ســهیا دیگر

خواهرتان در جام جهانی حضور نداشت؟

همــان طور کــه گفتم کســانی در جــام جهانی 
کــه در مســابقات جهانــی  شــرکت می کننــد 
مدال گرفته باشــند ولی ســهیا در این 2 ســال 
در مســابقات ملی حضور نداشــت و به همین 

خاطر در این مسابقات هم نبود.
ë  ،شما لژیونر هم هســتید. این حضور در چین

چه تأثیری روی کار شما گذاشته است؟
همــان طــور کــه می دانید، چیــن مهد ووشــو 
دنیاســت و علمــش را دارنــد و خیلــی هــم 
بــه روز هســتند. ولــی در عیــن حال، مــا را هم 
می شناســند و می توانیــم رقیــب سرســختی 
برای شــان باشــیم. ما هــم با آنها بــه صورت 
تــن به تن مبارزه می کنیم و خیلی از قلق های 
چینی ها دســت مان می آید. هم ما از مسابقه 
بــا آنها اســتفاده می کنیــم و هم آنهــا. من در 
لیگ چین و در تیم شانگهای ، با همین رقیبم 
در بازی هــای آســیایی، مبــارزه کــرده بــودم و 

شکستش دادم.
ë  زندگــی در چین بــا فرهنگ متفــاوت و غذای

متفاوتی که دارند، سخت نیست؟
بله، زندگی در چین واقعاً ســخت اســت و من 

دوست ندارم زیاد در این کشور زندگی کنم!
ë چقدر در طول سال، در ایران و چین هستید؟

6 ماه تقریباً در چین هستم و 6 ماه هم در ایران 
و زمانی هم که می خواهم به ایران برگردم، جزو 
روزهای خوب زندگی من اســت. یک چیزی در 
چین خیلی من را ناراحت می کند، این است که 
به ما آن طور که باید، احترام نمی گذارند! البته 
باشگاه خیلی احترام می گذارد اما مثاً در بانک 

به من پول نمی دهند!
ë چرا؟

بــه خاطــر تحریم ها و بــه همین خاطــر من از 
کشورشان خوشم نمی آید. ما یک کشور اصیل 
هســتیم و تمــدن زیــادی داریم. حتــی من در 
چین با یکی از بازیکنان دعوایم شد و به او گفتم 
می دانستی یک بخشی از چین برای ایران بوده 

است؟

ë  چنــد روز پیــش هــم خبــر آمــد کــه یکــی از
ووشــوکاران چینی بــه تو بــی احترامی کــرده و 

بحث تا ن شده است. 
بلــه، قبل از بازی حریفم بــا زبان چینی به من 
توهیــن کرد. من هم تا حــدودی چینی متوجه 
می شــوم و ناراحت شــدم. بــه او گفتم جوابت 
را در زمیــن مــی دهــم. او در ابتــدای مســابقه 
هــم کارت گرفــت و ناراحت شــد و بعد هم که 
مسابقه تمام شد، باز هم دعوا کرد و می گفت 

مسابقه ناعادانه بود! 
ë مثل این که دوباره تو را به مبارزه دعوت کرده؟ 

 بلــه. او ووشــو کار خوبی اســت ولــی بی اخاق 
است. با این حال، فکر می کند اگر یک مسابقه 
دیگر بدهیم من را شکســت می دهد. من هم 
دوســت ندارم اگر کسی من را به مبارزه دعوت 

می کند، عقب بکشم. 
ë  اما چین جزو کشــورهایی اســت که بــا ایران

مــراودات بازرگانــی زیــادی دارد! چــرا چنیــن 
برخوردهایی با تو می شود؟

بلــه ولی مــن در ایــن قضیه خیلی به مشــکل 
خــوردم و پــول مــن را بــه صــورت نقــد به من 
می دهند. حتــی در بانک های آنجــا، یوآن من 
را تبدیل به دار نمی کنند. یوآن هم بسته های 
زیــاد پــول اســت ولــی دار و پول هــای دیگــر، 
حجمش کمتر اســت. به غیر از آن، ما از لحاظ 
غذایی هم در چین دچار مشکل هستیم. چون 

آنها هر چیزی را می خورند و عادت کرده اند.
ë شما خودتان غذای چینی می خورید؟

بله من غذاهای دریایی شان را می خورم. چون 
حال تر اســت ولــی ادویه های خاصــی دارند و 
بیشــتر غذاهایشــان هم به صورت آب پز است 
و با ســلیقه ایرانی ها زیاد جور درنمی آید. برای 
همین بیشتر سعی می کنم که در خانه خودم 
غذا درست کنم. من در هتل زندگی نمی کنم و 
سختم است و برای همین در خانه غذا درست 

می کنم.
ë دوست چینی خوب هم دارید؟

از  حتــی  دارم.  زیــادی  خــوب  دوســتان  بلــه 
تاجیکســتان و کشــورهای دیگــر هــم دوســتان 
خوبی دارم. حتی تعدادی از هم باشگاهی هایم 

برای گردش به ایران آمده اند.
ë  اولین بار که چین رفتید، برایشان تعجب آور

نبود که یک خانم ایرانی آمده تا مسابقه بدهد؟
بله. چون خودشان فکر می کردند آنقدر خوبند 
که فقط باید خودشان باشند. تعجب کردند که 

یک ایرانی کنار آنهاست و مسابقه می دهد. 
ë  از لحاظ مالی حضور در چین برایتان چند برابر

نسبت به لیگ ایران بهتر بوده است؟
طبیعتاً من نسبت به زمان حضور در ایران چند 
برابر بیشتر حقوق می گیرم. در ایران، قراردادها 
خیلی کم اســت و اگر در یک کشــور دیگر بازی 

کنیم، خیلی بهتر است.
ë  اما مثل اینکه خواهرتان شــهربانو زیاد تمایل

ندارد به چین بیاید و مسابقه بدهد!
شهربانو بیشتر به خاطر همسرش نمی خواهد 
که به چین بیاید و دوست دارد بعد از اردوهای 
تیــم ملــی کنــار همســرش باشــد. مــا اولویت 
اول مان باشــگاه ســپاهان اســت. چــون همان 
طــور که می دانید ما هم آنجــا بازی می کنیم و 
هم باشــگاه ســپاهان. ووشو هم مثل بسکتبال 
می ماند. اینجا که لیگ تمام می شود، تازه لیگ 
چین شروع می شود. حاا هم تمام تاش مان 
را می کنیم که شهربانو را هم بتوانیم با خودمان 
ببریــم. آنهــا پیشــنهاد داده بودند که محســن 
محمد ســیفی و احســان آهنگران هم به چین 
بیایند. آنها در بازی های آســیایی مدال گرفتند 
و حضورشــان باعث می شــود که راه برای بقیه 

هم باز شود.
ë دیگر خواهرتان سهیا چطور؟

ســهیا که هســت. هم پارســال در چیــن بود و 
هم امســال و با هم یک جــا زندگی می کردیم 
اما از وقتی از چانگ چونگ جدا شــدیم و او به 
تیم چانگ شــاه رفت و من به شانگهای با هم 

زندگی نمی کنیم.
ë  اتفاق جالبی که درباره شما و خواهران تان رخ

داد، اکران فیلم »صفر تا سکو« بود. بازتاب هایی 
که دیدید، چطور بود؟

صفرتــا ســکو اتفــاق خیلــی خوبــی بــود. چون 
زندگی شــخصی مــا روی پــرده ســینما رفت و 
دوست داشتیم که همه مردم ببینند و جوان ها 
اگــر می خواهنــد الگوبــرداری کننــد و ســبک و 
شــرایط زندگی مــا را ببینند. البته صفر تا ســکو 
می توانســت بهتر از این هم باشــد چون خیلی 
از مســائل بــه دلیــل اینکــه تایم فیلم کــم بود، 
نمایش داده نشد و 80 دقیقه از زندگی ما زمان 
کمی بود. ولی در کل فیلم خوبــی از آب درآمد 
و خیلی هــا، مخصوصاً در چین از آن اســتقبال 
کردنــد. البتــه مــا به بخــش مالی فیلــم فکری 
نکردیم و نمی خواستیم از آن پولی دربیاوریم. 
فقط هدف مان این بود که ورزش زنان را نشــان 
دهیم. فقط من نیســتم کــه فعالیت می کنم. 
من در شــرایطی معروف شــدم و مــردم من را 
می شناسند ولی خیلی ها آرام و بی سر و صدا در 
گوشه ای ورزش می کنند و مدال می گیرند و اصًا 
هم معروف نیستند و کسی آنها را نمی بیند ولی 

صفر تا سکو خیلی به ما کمک کرد.
ë  در ایــن مدت دوســتی ویــژه ای هم بــا مهتاب

کرامتی پیدا کردید.
بلــه. البته ما قبل از این فیلــم هم با هم رفیق 
بودیــم و اصــاً به خاطر همین مجاب شــدیم 
کــه فیلــم زندگی مــان را بســازند. قبــل از آن 
ذهنیت مــان این بود که کســی نبایــد از زندگی 
ما خبردار شــود. احساس می کردیم که سخت 
زندگــی کرده ایــم ولی آنها بــه ما نشــان دادند 
کــه شــما بــد زندگــی نکرده ایــد. ایــن رفاقت و 
حرف هایی که به ما زدند، باعث شد تا این فیلم 
ساخته شود. من مهتاب را خیلی دوست دارم و 
او در زندگی من تأثیرگذار بوده و خیلی چیزها از 
او یاد گرفته ام. در واقع باید بگویم که فیلم صفر 

تا سکو، روابط ما را بیشتر و بهتر کرد.
ë پیشنهاد بازی در فیلم سینمایی نداشته اید؟

چــرا اتفاقــاً یــک فیلــم ســینمایی هم بــه من 
پیشنهاد شده بود که اکشن بود ولی چون نقشم 
کــم بــود، قبول نکــردم. مــن دوســت دارم  که 
وارد ســینما شــوم ولــی اولویتم ورزش اســت و 
نمی خواهــم ورزش را از دســت بدهم ولی اگر 
بخواهــم ایــن کار را انجام بدهــم، باید فیلمی 
باشــد که خوب و تأثیرگذار باشد و طراحی های 
رزمی آن هم با خود ورزشــکار باشــد. البته من 
یک تله فیلم هم بازی کرده ام که اکشن است و 

تمام طراحی های رزمی آن را هم خودم انجام 
داده ام.

ë  البته کاً فیلم های رزمی و اکشن، جزو ژانرهایی
اســت که در ســینمای ایران به آن کــم پرداخته 

می شود.
درست است. به نظر من، هم مشکل فیلمنامه 
وجود دارد و هم مســأله دیگر این اســت که کار 
را بایــد بــه کاردان ســپرد. متأســفانه از کســانی 
کــه خودشــان می تواننــد صحنه هــای رزمی را 
طراحــی کنند، اســتفاده نمی شــود. من خودم 
طراحی هایی می توانم انجام دهم که می تواند 
عالی باشــد یا محســن احمدی طراح دوئرین 
ماســت. دوئرین فرمی است که در آن حرکات 
ووشــو کــه بــه صــورت دو نفری بــا هم مبــارزه 
می کننــد، نمایــش داده می شــود. از ایــن افراد 
استفاده نمی شود و مردم هم دو تا فیلم رزمی 
ببینند که خوب نیســت، دیگر نمی آیند. با این 
حال، مــن اگر در فیلمی همکاری کنم و خوب 

شود، مردم بیایند و آن فیلم را ببینند.
ë .پس به نظرتان می توانید بازیگر خوبی شوید

بله مــن می توانم در فیلم های اکشــن، خیلی 
خوب بازی کنم.

ë  کنار مهتاب کرامتــی هم دوســت دارید بازی
کنید؟

بلــه چرا کــه نه. البتــه خیلــی دوســت دارم در 
یک فیلم کنار جمشــید  هاشــم پور بــازی کنم. 

)می خندد(
ë  اتفاقاً جمشید  هاشم پور جزو معدود بازیگران

سینمای اکشن ایران است.
بله همین طور است. ایشان خیلی بازیگر بزرگی 
است که در فیلم های اکشن ماندگاری هم بازی 

کرده  است.
ë  در ورزش یــا ســینما، دوســتان دیگرتــان چه

کسانی هستند؟
ما بعد از صفر تا ســکو با خیلی از ورزشــکاران و 
هنرمندان بیشــتر آشنا شدیم و دوستان خیلی 
خوبی هــم داریم. مثل بهاره کیان افشــار و اگر 

بخواهم اسم ببرم، ممکن است جا بمانند.
ë  شــما انواع و اقســام مدال هــا را در مســابقات

آســیایی و جهانی به دســت آورده ایــد و به نظر 
می رســد یکــی از آرزوهای شــما هم حضــور در 

المپیک باشد، درست است؟
بلــه. می توانــم ایــن کار را هــم انجــام دهــم و 
تصمیم هایی هم گرفته بودم که تغییر رشــته 
بدهم و در رشــته ای شــرکت کنم که نزدیک به 

ووشو باشد.
ë .مثاً کاراته

بله کاراته یا تکواندو. البته کاراته را دوست ندارم. 
من ورزشی را دوست دارم که خیلی در آن کتک 
کاری شود و همدیگر را بزنیم! ولی کاراته بیشتر 
نمایشــی اســت. تکواندو خوب اســت ولی من 
عاشق ووشو هستم و برایم سخت است که دل 
بکنــم. اگر از تیم ملی مرا بیــرون می انداختند، 
خیلــی راحت می توانســتم رشــته های دیگر را 
انتخــاب کنم یا این که دکتر علی نژاد می رفت. 
رئیــس فدراســیون مــا آنقــدر خــوب اســت که 
دوست داری بمانی و کار کنی و درسته که ووشو 
المپیکی نیست ولی همان مدال های آسیایی و 

جهانی را بگیری.
ë  خیلی کم پیش می آید که ورزشکاران از رئیس

فدراسیون شان تعریف کنند.
دقیقــاً. مــن آن مشــکاتی هــم کــه در ابتــدای  
صحبت هایم گفتــم، منظورم افــراد دیگر بود 
ولــی رئیــس فدراســیون مــا وحشــتناک خوب 

است. اگر نبود، من رفته بودم تکواندو.
ë  گفتید عاشق کتک کاری هستید ولی دخترها

کمتر چنیــن روحیــه ای دارند. چه شــد شــما 3 
خواهر سمت ووشو رفتید؟

ووشو تقریباً ترکیبی از بوکس، کشتی، تکواندو و 
جودو بود. ما هم چون عاشق جنگیدن هستیم 
و در زندگــی شــخصی مان هــم جنگیده ایــم، 
کارهــای راحــت را دوســت نداریــم و کارهــای 
ســخت برایمــان لذتبخش تر اســت. خیلی ها 
رشته هایی را انتخاب می کنند که راحت تر باشند 
ولی ووشو تنها رشته ای است که در آن مشت در 
صورت خیلی محکم می خورید! چون خانم ها 
که بوکس ندارند. ما هم ترسی نداریم و نترس 
هســتیم و شــرایط زندگی مــان، طــوری بــود که 

دوست داشتیم بجنگیم. حتی در ورزش.
ë  آن تصویری که از شــما منتشــر شد که مشت

خورده بودید و چشــم تان کبود شده بود، خیلی 
بازتاب داشت.

مــن وقتــی بــا ایــن ســؤال مواجــه می شــوم و 
می خواهم آن لحظه را توضیح دهم، می گویم 
کــه آن لحظــه در مقابل ســختی هایی کــه ما در 
کودکی مان کشیده ایم، چیزی نبود. آنها می گویند 
نه خیلی سخت بود. چون ممکن بود زیبایی ات 
را از دســت بدهــی. بلــه مــن واقعاً ممکــن بود 
بینایی ام را از دســت بدهــم ولی گفتم که اوکی 
هستم و مسابقه ام را ادامه دادم و باز هم اگر این 
اتفاق برایم بیفتد، ادامه می دهم. من اگر جایی 
هم شکســت خــوردم، کــم کاری نکــرده ام و در 
بازی های آسیایی هم کم نگذاشتم و اگر به عقب 

برگردم، شاید شکست بخورم ولی در کل نشد.
ë  پس بــا این روحیه تان فیلم های بــروس لی را

هم زیاد می دیدید.
بله من فقط فیلم های رزمی دوســت داشــتم 

ببینم.
ë برنامه بعدی تان چیست؟

برنامه بعدی من حضور در لیگ ایران و چین 
است و همچنین حضور در مسابقات جهانی. 
ســهمیه ایران در این مسابقات 3 تاست و من 

امیدوارم هر 3 خواهر به این مسابقات برویم.

حامد جیرودی
خبرنگار

از راست سهیا، الهه و شهربانو منصوریان 3 خواهر قهرمان ووشو ایران و جهان

آور
زم 

ر ر
: خب

س
عک

- در بانک های چین، به من پول نمی دهند
 - مهتاب کرامتی در زندگی من، تأثیرگذار بوده

 - دوست دارم کنار جمشید  هاشم پور در یک فیلم بازی کنم
 - ورزشی را دوست دارم که خیلی در آن کتک کاری شود و همدیگر را بزنیم

- دوست داشتم در بازی های آسیایی پرچمدار بودم



شــاردن)1643-  ژان 
جهانگــرد،  1713میــادی(  
بــازرگان و جواهرســاز فرانســوی 
بــود. وی با آنکــه در یک خانواده 
پروتستان به دنیا آمد اما در یک 
جامعه  متعصب کاتولیک رشد 
کــرد. در جوانی به دلیل فشــارهای مذهبــی زادگاه 
خود را ترک کــرد و به منظور تجارت و جهانگردی 
به ســرزمین های دوردست سفر و بیشتر سال های 

جوانی را در مشرق زمین سپری کرد.
نخســتین سفر ژان شاردن به شــرق بین سال های 
1664 تا 1670 اتفاق افتاد. گوهرشــناس فرانســوی 
در نخستین بازدید خود از ایران، شیفته و دلباخته 
این ســرزمین شــد و از آن پــس همه تــوان خود را 
صــرف معرفــی این کشــور بــه اروپایی ها کــرد. در 
جریــان نخســتین ســفر شــاردن به ایــران بــود که 
شــاه عباس دوم درگذشــت و فرزندش با نام شاه 

سلیمان )1( بر سریر سلطنت ایران جلوس کرد.
شــاردن پــس از بازگشــت بــه پاریــس بخشــی از 
خاطــرات خــود را به رشــته تحریــر درآورد و کتابی 
در ارتبــاط بــا انتقال قــدرت در ایــران و تاجگذاری 
در  وی  اقامــت  کــرد.  منتشــر  ســلیمان)2(  شــاه 
زادگاهش بسیار کوتاه بود و در سال 1671 بار دیگر 
عازم ســفر شرق شــد. ســفر دوم او تا ســال 1677 
ادامــه یافــت و بیشــتر این ســال ها را نیــز در ایران 
اقامــت داشــت. شــاردن از ایــران به هندوســتان و 
سرانجام به انگلستان رفت و در آنجا با یک دختر 
فرانســوی پروتســتان که همچون خود او در تبعید 
خود خواســته به ســر می بــرد ازدواج کرد. شــاردن 
در مجمــوع حــدود نیــم قــرن جهت جمــع آوری 
اطاعــات از ایــران و تدوین ســفرنامه اش کوشــید 
و نهایتــاً در ســال 1713 در ســن هفتاد ســالگی در 

انگلستان درگذشت.
جواهرساز فرانسوی که به دلیل فشارهای مذهبی، 
فرانســه را ترک کــرده بود، برخــاف زادگاهش در 
ایران شــیعه مذهب، از شــرایط مناسبی برخوردار 
شــد و بســرعت مراحل ترقی را طی کــرد، به دربار 
ایــران راه یافــت و همنشــین درباریــان و شــاهان 
صفــوی شــد. ایرانیان بــدون توجه بــه تفاوت های 
دینــی و نــژادی ارتبــاط صمیمانه ای بــا وی برقرار 
بیگانــه  را  بــازار شــاردن  و  مــردم کوچــه  کردنــد. 
نمی شــمردند و بــا او رفتــار گــرم و صمیمانــه ای 
داشتند، شاردن نیز به دلیل آشنایی با زبان فارسی 
بخوبــی با مردم ایران ارتباط برقرار کرد و با اقشــار 

مختلف جامعه در رفت و آمد بود.
شاردن با آثار دیگر اروپایی ها که پیش از او به ایران 
ســفر کرده بودند نیز آشنایی داشت و گزارش های 

آنــان را به دلیل بی اطاعی ایشــان از زبان فارســی 
و کلــی گویــی ناقص می دانســت. به همیــن دلیل 
ســفرنامه خود را بر مبنای ذوق و توانایی شخصی 
و بــا هــدف جبــران ضعف هــا و کاســتی های آثــار 
پیشــینیان تدوین کــرد. هرچند نیت اولیه شــاردن 
از ســفر به شــرق تجارت بود، اما با نگاهی تیزبین 
و دقیــق همــه مشــاهدات خــود از ابعــاد مختلف 
زندگــی ایرانیــان را به ثبــت می رســاند و داده های 
جمــع آوری شــده را بــا مهم تریــن منابــع تاریخی 
می ســنجید. او در ایــن کار از نکته ســنجی و دقــت 
نظــر کافــی برخــوردار بــود، از این رو ســفرنامه وی 
بسیار جامع و دقیق و نزدیک به معیارهای علمی 
اســت. از ســوی دیگر شــاردن ســفیر و مأمور هیچ 
کشــوری نبــود و بــه همین دلیــل نگاهی مســتقل 
و عاری از ســوگیری به ایران داشــت کــه این نیز بر 
اعتبار نوشــته های او می افزود. آشنایی وی با زبان 
فارسی و ارتباط نزدیک و بدون واسطه با ایرانیان و 
نیز دقت نظر او در ثبت مشاهداتش، سفرنامه ژان 
شــاردن را به یکی از مهم ترین منابــع تاریخ ایران 
درباره وضعیت  با نیمه دوم قرن یازدهم هجری 
تبدیل کرده است. این سفرنامه حاوی جامع ترین 
اطاعــات از دوره مذکور بوده و از مهم ترین منابع 

دست اول در تاریخ نگاری ایران به شمار می آید.
ژان شــاردن در ســفرنامه خود اطاعات فراوانی از 
تاریــخ کهن ایران، تاریــخ و جغرافیای بخش های 
سیاســی،  مناســبات  و  ســاختار  کشــور،  مختلــف 
قضایــی،  دســتگاه  اجتماعــی،  پیچیدگی هــای 
تشــکیات  نظامــی،  قــوای  اقتصــادی،  ســاختار 
دربــار، زندگــی روزمــره طبقات مختلــف جامعه، 
شــاخه های مختلف هنر، آداب و رســوم، آموزش 
و پــرورش، شــرایط اقلیمــی، زیبایی هــای طبیعی 
و دیگــر جنبه  هــای حیــات ایرانیان را بــه دقت و با 
در نظــر گرفتــن جزئیات آنهــا روایت کرده اســت. 
او مشــاهدات خــود را با شــرایط کشــورهای غربی 
مقایسه و با تصاویری بسیار ارزشمند)3( سفرنامه 
خــود را تکمیــل کــرده اســت. لــذا بــدون اغــراق 
می توان ســفرنامه شــاردن را یک »دایرة المعارف 
ایران شناسی« دانست که اطاعات تاریخی دست 
اول را در اختیار پژوهشگران قرار داده و به فهم ما 
از همه  ابعاد سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ایران 
در ســال های زوال حکومــت صفوی غنا بخشــیده 

است.
هرچنــد شــاردن در ســال های ســکونت در ایــران 
بیشتر با درباریان ارتباط داشت اما هرگز نمی توان 
ســفرنامه او را یک اثر درباری دانست. شاردن طی 
ســال ها بــا کنجــکاوی سرتاســر پایتخــت صفویان 
را بــه گشــت و گــذار پرداختــه و آزادانــه از کوچه ها، 

مســاجد  بازارها، 
زیارتگاه هــای  و 
بازدید  اصفهــان 
در  اســت.  کــرده 
ی  فت هــا ضیا
و  دربــاری 
عمومی  مراســم 
داشــته  شــرکت 
ایــن  تمــام  در  و 
مراحــل خواننده  
ش  مه ا نا ســفر
در  شــاردن  روش  می ســازد.  همــراه  خــود  بــا  را 
جمع آوری اطاعات، ثبت دقیق مشاهدات عینی 
و گفت و گــوی بدون واســطه با همه اقشــار جامعه 
ایــران )از شــاه تــا گــدا( بــود، از ایــن نظــر می توان 
خرســند بود که اطاعاتی کامًا دســت اول، دقیق 
و بدون واســطه از آن دوران توســط شاردن ثبت و 

ضبط شده است.
ســفرنامه ژان شــاردن تا زمان خودش مهم ترین 
و جامع تریــن اثر اروپایی ها در مورد ایران بود و تا 
امروز نیز در زمره بهترین آثار پژوهشــگران غربی 
دربــاره ایــران بــه شــمار می آیــد و می تــوان آن را 
آیینه تمام نمای ایران در نیمه دوم قرن یازدهم 
هجــری )همزمــان بــا ســال های زوال حکومــت 
صفوی( دانســت. سفرنامه شاردن الهام بخش و 
چراغ راه بســیاری دیگر از شــرق شناسان اروپایی 
نویســندگان  و  اندیشــمندان  از  بســیاری  اســت. 
غربی از جمله مونتســکیو، روســو، گیبون، براون، 
مینورســکی و بســیاری دیگر با ســفرنامه شــاردن 
مأنــوس بودنــد و از ایــن کتــاب ارزشــمند تأثیــر 

گرفتند و در خلق آثار خود از آن بهره جســتند. از 
این رو ژان شــاردن تأثیر بســزایی در تکوین و رشد 
نظریات مورخان و فاســفه داشــته است. برخی 
از صاحبنظــران به این دلیل که ژان شــاردن پرده 
از رازهای دوره ای از تاریخ ایران برداشــته اســت، 
محتوای بی نظیر ســفرنامه شــاردن را در کنار آثار 
هــرودوت و گزنفون و معــدودی از دیگر مورخان 
بــزرگ جهــان برمی شــمارند و برخی دیگــر او را 
با عناوینــی چون »محقق و جهانگرد فیلســوف« 
یــا »معتبرتریــن مورخ بــزرگ اروپایــی در روزگار 
صفــوی« می نامنــد و بــه علــت اهمیــت اثــرش 
او را بــا »حکیــم فردوســی« و ســفرنامه اش را بــا 

»شاهنامه« مقایسه می کنند.
متــن کامل ســفرنامه شــاردن با ترجمــه »محمد 
عباســی« در10 جلــد منتشــر شــده و خاصه هایی 
از ســفرنامه شــاردن نیــز بــا حجــم کمتر بــه  طبع 
رســیده است. متن کامل ســفرنامه شاردن و حتی 
کتاب هــای تلخیــص شــده از ایــن ســفرنامه برای 
متخصصــان تاریخ ایران و نیز عموم عاقه مندان 
بــه تاریــخ و فرهنــگ ایــن ســرزمین مفیــد و حائز 

اهمیت است.
پانویس:

1- پس از مرگ شــاه عبــاس دوم، فرزندش شــاه صفی دوم به 

سلطنت رسید. مدتی بعد به دلیل آشفتگی اوضاع کشور، شاه 

صفی دوم با نیت دور کردن نحســی، مجدداً تاجگذاری کرد و 

نام خود را به شاه سلیمان تغییر داد.

2- شــاردن در هر دو مراســم تاجگذاری شاه ســلیمان حضور 

داشته و هر دو مراسم را شرح داده است.

3- شــاردن جهت تهیه تصاویــر یک نقاش انگلیســی به نام 

»گرات« را با خود همراه ساخت.

اولیــن  جملــه  از  کوبــا  کشــور 
مناطقــی بــود کــه اروپایی هــا به 
رهبری کریستف کلمب دریانورد 
ایتالیایــی که بــرای دربار اســپانیا 
کار می کــرد، کشــف شــد. کلمب 
در وصــف کوبــا چنین گفــت: »از 
ســرزمین کوبا زیباتر هرگز ندیده 
اســت.«)1( ایــن کشــور تــا ســال 
1898 مستعمره اسپانیا بود. کوبا 
از این سال که جنگ های اسپانیا 
و امریــکا درگرفــت تا ســال1902 تحــت قیمومیت 
ایاات متحده بود و در سال 1902 به صورت رسمی 
مســتقل شــد و نام جمهــوری کوبا به خــود گرفت 
و قانون اساســی این کشــور تدوین شــد. این کشــور 
کوچــک امریکای مرکــزی در اوایل نیمــه دوم قرن 
بیســتم، کانــون اصلی توجهــات بین المللی شــد. 
انقاب کوبا به سال 1959به رهبری افرادی همچون 
فیدل کاســترو و ارنســتو چه گوارا و ســپس درگیری 
این کشور در بحران های جنگ سرد میان دو بلوک 
شرق و غرب )بواسطه موقعیت سوق الجیشی این 
کشــور و نزدیکی بــه امریکا( از جملــه دایل اصلی 
این توجه بود. کشور کوبا بین سال های 1902 تا سال 
1934 زمامداران مختلفی را تجربه کرد تا اینکه در 
این ســال ژنرال ارتش کوبا، فولخنثیو باتیستا زمام 
امــور را در دســت گرفت. باتیســتا از ســال 1952 به 
کمک امریکا ســعی در تحکیم قدرت خود در کوبا 
داشــت؛ این زمان دورانی اســت کــه جنگ جهانی 
دوم به پایان رســیده و جنگ سرد به رهبری امریکا 
و شوروی آغاز شده است و هر کدام از این دو بلوک 
ســعی در یارگیری در عرصه بین المللی دارند. در 
سال 1952 باتیســتا که در جریان انتخابات ریاست 
جمهــوری کوبــا، بخت و اقبــال کمی داشــت و نفر 
ســوم انتخابات بود، با کمک امریکا دست به کودتا 
زد و قــدرت را در دســت گرفــت. وی تا ســال 1959 
کــه انقاب این کشــور به پیــروزی رســید، دیکتاتور 
و فرمانــروای خودکامــه کوبــا بــود. اما باید بررســی 
کرد کــه چه عواملی باعــث انقاب کوبــا و روی کار 
آمدن فیدل کاسترو در این کشور شد. ژان پل سارتر 
فیلســوف فرانســوی کــه اندکی بعــد از انقــاب به 
کوبا ســفر کرد و با رهبران اصلی انقاب این کشــور 
ماقــات کرد، در خصوص شــرایط اقتصــادی کوبا 
پیــش از انقــاب و دوران باتیســتا چنیــن می گوید: 
»ثروت در کوبا عبارت اســت از زمین. زمین اســت 

کــه به چند خانــوار محدود، میلیاردرهــا و مقامات 
اشرافی، اعتبار بخشیده است. بورژواها به ماحظه 
ارضــی  کــه ســودهای  انگاشــته اند  ظاهــر، چنــان 
ثبــات بیشــتری در بــر دارد و از آنجــا کــه زمیــن به 
حد کفایت وجود نداشــت، به اراضی شــهرها روی 
آورده انــد و چــون نمی توانســتند روی آن زمین هــا 
کشــت کنند، دســت به ساخت مســتغات زده اند 
و ثبــات فریب دهنــده اجاره گیــری را بــر صناعــت 
ترجیــح داده انــد... پولدارهــای کوچــک این کشــور 
فقیر، به تحریک باتیســتا و سفته بازانی که دور و بر 
او بوده انــد بــدون عاقبــت کار، دیوانــه وار به رقابت 
بــا میامی امریــکا برخاســته اند و امــروز آن بناهای 
عالی، روی دستشــان مانده است... در امریکا ابتدا 
ماشین وارد میدان شد و بر اثر آن، سبک معماری 
اینگونه ســاختمان ها پدیــد آمد. در کوبا، مســابقه 
آسمانخراش سازی تنها این معنی را در بر دارد که 
بورژوازی محافظه کار ســخت پافشاری می ورزیده 

است تا کشور صنعتی نگردد.«)2(
بیــن ســال های 1937 تــا 1944 حــزب کمونیســت 
کوبــا توانســت رهبــری اتحادیه های مهــم کارگری 
آن کشــور را در دست گیرد و به برکت سیاست های 
اصاح طلبانه این حزب و مماشــات با دولت های 
اتحادیه هــا،  در  یافتــه  ســازمان  کارگــران  وقــت، 
امتیازاتی به دست آوردند. شورش های دانشجویی 
و کارگری سال 1939 منجر به تحرکاتی در مجلس 
کوبا شــد که نتیجه آن تدوین قانون اساســی جدید 
بــود که به قانون اساســی ســال1940 موســوم شــد. 
بــر طبق ایــن قانون، ایجاد پســت نخســت وزیری، 
نظــام پارلمانــی چنــد حزبــی، حداقل دســتمزد و 
حداکثــر ســاعات کار، تســاوی حقوقــی زن و مرد و 
ملی شــدن منابــع زیرزمینی پیش بینی شــده بود. 
در یازدهــم مارس ســال 1952 باتیســتا کودتا کرد؛ 
در پی این کودتا قانون اساســی 1940 و فعالیت قوه 
مقننه معلق شــد. اعتراضات دانشــجویان بشدت 
توســط ارتش ســرکوب شــد و فعالیت اتحادیه ها و 
مطبوعات نیز محدود گشــت. این شرایط به عاوه 
اســتعمار  از دوران  بازمانــده  مناســبات فئودالــی 
اسپانیا بر کوبا و همچنین همان طور که عنوان شد، 
رقابت دو بلوک شــرق و غرب، شــرایط برای وقوع 
انقاب در کوبا را فراهم کرد. قدر مسلم انقاب کوبا 
و انقابیــون آن، الهامبخــش بســیاری از انقابیون 
سراســر جهان بودند که در قرن بیســتم رخ داد. به 
جز فیدل کاســترو، مهم ترین و شناخته شــده ترین 

شــخصیت انقابــی کوبا، ارنســتو چه گوارا پزشــک 
آرژانتینــی بــود کــه شــخصیت کاریزماتیــک وی و 
نحــوه مــرگ او، تبلــور ویــژه ای در بیــن انقابیون، 
عرصه هنر)ســینما، موسیقی، شــعر، گرافیک و...( 
و تولیدکننــدگان بزرگ محصواتی نظیر پوشــاک، 
کیف، لیوان و سایر ملزومات با تصویر »چه« حتی 
در کشــورهای غربی شد که این امر همچنان تداوم 

دارد.
چه گــوارا در اوایل دهه1950 به مســافرت در نقاط 
مختلــف امریــکای اتیــن پرداخــت و از نزدیک با 
رنج هــا و آام مردم امریکای اتین آشــنا شــد؛ این 
مسأله از او یک انقابی تمام عیار ساخت. چه گوارا 
در ســال1954 بــا برادران کاســترو )فیــدل و رائول( 
آشــنا شــد و به انقابیون کوبایی پیوســت. چه گوارا 
در حالــی با بــرادران کاســترو در پایتخــت مکزیک 
ماقات کرد که ایشان قصد تدارک حمله ای فراگیر 
بــه کوبــا را داشــتند؛ از ایــن ماقــات و همراهــی در 
تاریخ با عنوان جنبش 26جوای نام برده می شود.
از سال 1955 فیدل کاسترو و ارنستو چه گوارا تاش 
خــود را بــرای برانــدازی حکومــت دســت نشــانده 
امریکا یعنی باتیســتا آغاز کردند، ایشــان به همراه 
80 تــن دیگــر وارد ســواحل کوبا شــدند اما اکثریت 
ایشــان توسط ارتش باتیستا )به جز 16نفر از جمله 
چه گوارا و کاســترو( قلع و قمع شــدند. با این حال 
انقابیون کوبایی به تاش خود ادامه دادند تا آنکه 
باتیســتا در ژانویــه 1959 فــرار کرد و کاســترو بر کوبا 

مسلط شد.)3(
امروزه با گذشــت چندین دهه از انقاب کوبا، بهتر 
می توان در خصوص عملکرد انقابیون کوبا اظهار 
نظر کرد؛ اختاف نظر چه گوارا و فیدل و درنهایت 
کشــته شــدن او در بولیوی توســط نیروهای نظامی 
آن کشــور با راهنمایی ســازمان ســیا و اینکــه آیا اگر 
چــه گــوارا زنــده می ماند چقــدر با اقدامــات فیدل 
همراهی می کرد؟ خود موضوع مفصلی اســت که 
در ایــن مقــال نمی گنجد، اما باید گفت کشــور کوبا 
در ســال های بعــد از انقــاب خود تاکنــون، اگرچه 
پیشرفت هایی در زمینه پزشکی و آموزش همگانی 
و حتی در مقطعی جهانگردی و صنعت توریســم 
داشــت، به طور کلی در عرصه هــای دیگر از جمله 
صنعتــی، اقتصادی، افزایش درآمد ســرانه و مهار 
فقــر در این کشــور تک محصولــی، توفیق چندانی 
حاصل نکرد که اصاحات انجام شده در این کشور 
طی سال های اخیر و دگرگونی برخی اصول انقاب 
1959، در راســتای جبران همیــن عقب ماندگی ها 

است.
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ادهــم  لقمــان  محمدحســین 
متولــد 1258 در تبریــز، ملقــب بــه 
لقمان الدوله و معین ااطبا، طبیب 
مخصوص احمدشاه، در سال 1295 
بــه ریاســت بخش طــب دارالفنون 
را  پزشــکی  دانشــکده  برگزیــده، 
پی ریزی و کاس  طب را از دارالفنون 
مجزا و به مدرســۀ طب تبدیل کرد. 
درســال 1312 بــه ســمت پزشــک 
مخصوص رضاشــاه برگزیده شــد. 
نخســتین رئیس دانشکده پزشکی 
دانشــگاه تهــران، درســال 1328 از 
دانشــگاه  فرهنــگ،  وزارت  طــرف 
تهران و فرهنگســتان ایــران به پاس 
خدمات 50 ساله، نشــان دانش دریافت کرد. او در اول آبان 
ماه سال 1330 در 72 سالگی درگذشت. روز یکشنبه 15 دی 
ســال 1330 بیمارســتان ســیصد تختخوابی تهران )لقمان 
حکیــم کنونی( بــه اســم او نامگذاری شــد. روزنامــه کیهان 
دوشــنبه 16 دی 1330 گزارشــی از مراســم پرده بــرداری از 

تابلوی جدید بیمارستان دارد که می خوانیم:
دیروز نام بیمارســتان300 تختخوابی طی مراســم ســاده و 

خاصی به بیمارستان »لقمان الدوله ادهم« تغییر یافت.
ســاعت 3 بعدازظهر دیروز به مناســبت مراسم تغییر نام 
بیمارستان ســیصد تختخوابی به بیمارستان لقمان الدوله 
ادهــم، آقای ]حســین[ عاء وزیــر دربار و آقــای دکتر ملکی 
]محمدعلی ملکی یزدی[ وزیر بهداری و اولیای آن وزارتخانه 
در محــل بیمارســتان واقع در ضلع جنوبی باغشــاه ابتدای 

خیابان مخصوص حضور یافتند.
ابتــدا آقــای وزیر بهــداری شــرحی از خدمات مرحــوم دکتر 
لقمان الدوله ادهم بیان داشــته و گفتند: شــکی نیســت که 
مبنای ترقی و تعالی در کشور تقدیر از زحمات رجال خادم 
و به نیکی یاد کردن از درگذشتگان خدمتگزار است. مرحوم 
دکتــر لقمان الدوله از جمله آن مردمانی اســت که در تمام 
عمر خود منظوری جز خدمت به خلق نداشته است. فقید 
سعید پس از سال ها خدمت... در سال 1317 به علت ضعف 

مزاج از ریاست دانشکده پزشکی و کارهای رسمی کناره گیری 
نمــود و بــه خدمات نوع پرســتانه خــود ادامــه داد. اینک به 
پاس خدماتی که آن مرحوم در راه تربیت پزشک و توسعه 
تأسیســات پزشــکی انجــام دادند، نام بیمارســتان ســیصد 
تختخوابی به بیمارســتان لقمان الدوله تبدیــل می گردد تا 
نام این پزشک عالی مقدار جاودان بماند. آنگاه آقای دکتر 
حکیم الدوله ادهم]محمدحسن لقمان ادهم[ برادر مرحوم 
لقمان الدولــه به عنــوان تشــکر از آقای وزیر بهــداری گفتند: 
امــروز در تحــت توجهــات اعلیحضرت همایونــی و جناب 
آقای نخست وزیر توسط آقای وزیر دانشمند بهداری از یک 
خدمتگزار قدیمی که عمری را مصرف توسعه امور طبی و 
بهداشــتی کرده اســت قدردانی می شــود. برای یک پزشک 
نهایت آرزو اســت که خدماتی انجام دهــد و رفتاری کند که 
عموم از او راضی باشند و مرحوم دکتر لقمان الدوله این کار 
را انجام داد. در مراسم جشن پنجاهمین سال خدمات دکتر 
لقمان الدوله در زمان حیاتــش از او قدردانی گردید و پس از 
مرگش نیز نام او فراموش نشــده اســت و من از طرف خود 
و خانــواده آن مرحوم از آقای وزیر بهداری به این مناســبت 
تشــکر می کنم. در خاتمــه آقای وزیــر بهــداری از آقای عاء 
خواهش کردند از تابلوی نام بیمارستان پرده بردارند آقای 
عاء ضمن برداشــتن پرده گفتند: با کمال افتخــار این کار را 
انجام می دهــم. آقای دکتر لقمان الدوله بــه گردن همه ما 
حق داشــتند و از دوســتان صمیمی من بودند. بیمارستان 
لقمان الدوله ادهم در زمان شیوع بیماری تیفوس و حصبه 

برای مبارزه با بیماری عفونی و واگیر تأسیس شد....

در مسیر 
تاریـــــخ

حسن مجیدی
مسئول صفحه تاریخ

 نامگذاری بیمارستان لقمان
1330  16 دی 

فیدل کاسترو )سمت چپ( و چه گوارا )مرکز( در یک راهپیمایی - هاوانا ، 5 می 1960 

به انگیزه سالگرد درگذشت ژان شاردن ، سیاح نامدار فرانسوی

غامرضا تختی 37 ســاله قهرمان 
معروف کشتی جهان امروز در هتل 
آتانتیــک خودکشــی کرد. ســاعت 
یازده صبح به آقای گرگانی دادستان 
تهران خبر رسید که غامرضا تختی 
خودکشــی کــرده و یک وصیت نامــه از او باقی مانده اســت.  
جســد تختی در ســاعت نیم بعد از ظهر از هتل به پزشــکی 
قانونی منتقل شد. بنابر اظهارکارکنان هتل آتانتیک، تختی 
پریشــب دیــر وقت به هتل آتانتیــک مراجعه کــرد و اتاقی 
خواســت و اضافه کرد که چون دیر وقت اســت نمی خواهد 
بــه خانــه بــرود و از کارکنان هتل تقاضــا کرد که نامــش را در 
دفتر هتل ثبت نکنند. تختــی روز بعد )دیروز( پس از صرف 
صبحانه از هتل خارج شد، اما دیشب به هتل بازگشت و وارد 
اتاق شــماره 23شد و دیگر خارج نشــد. کارکنان هتل صبح 
امروز متوجه شدند که اتومبیل تختی پنچر است برای اینکه 
ناراحت نشود به اتاق او تلفن کردند تا کلید اتومبیل را بدهد 
تا آنها چرخ اتومبیل را عوض کنند، اما هر چه تلفن زنگ زد 
تختی جواب نداد. کارکنان هتل که از این وضع نگران شــده 
بودند، به مقابل اتاق او رفته و چون باز هم صدایی از داخل 
اتاق نشنیدند و از طرفی ماحظه کردندکه در اتاق قفل است 
در را شکستند و با جسد تختی روبه رو شدند. به گفته کارکنان 
هتــل، تختــی قبــل از اینکه به ایــن اتاق بــرود از آنهــا کاغذ و 
مدادی گرفت و روی این کاغذ نوشته است که کسی مسئول 
مرگ او نیست چون از زندگی سیر شده خودکشی کرده است. 
وصیت نامه تختی محضــری و هم اکنون در اختیار بازپرس 
اســت. پــاره ای از کارکنان هتل نیز می گفتند که تختی از ســه 
شب پیش به آنجا آمده بود و نوشته های تقویم و کاغذی که 
از او به جای مانده غیر از وصیت نامه رسمی ظاهراً حکایت از 

وجود اختافات خانوادگی در زندگی او می کند.
همسر تختی منتظر بود

همسر تختی امروز به یکی از خبرنگاران ما که به او تلفن کرد، 
گفت تختی تا ساعت 9 صبح در خانه بود. او که هنوز از حادثه 
مرگ شوهرش خبر نداشت اضافه کرد که وی عصر به خانه 

باز می گردد.
دعوت به کار

یکــی از دوســتان نزدیک تختی که خودکشــی تختــی را باور 
نداشت در حالی که گریه می کرد گفت: من با او دو شب قبل 
شام خوردم روحیه اش خوب بود او از من دعوت کرد که چند 
شــب دیگر بــه اتفاق چند نفر از دوســتان در منزل وی شــام 
بخوریم. این شخص افزود که در آن موقع در تختی هیچ گونه 
ناراحتی دیده نمی شد. در چند ماهه اخیر فدراسیون کشتی از 
او دعوت کرده بود که به عنوان مربی مشــغول به کار شود اما 
غامرضا شرایطی را برای قبول این پست پیشنهاد کرده بود 
که مورد موافقت قرار نگرفت، بنا به اظهار این شخص تختی 

برای مدت چهارسال درخواست اختیار تام می کرد.
انتشار خبر

خبر درگذشــت تختی بســرعت در تهران انتشــار یافت و در 
ســاعت یــک بعدازظهــر عــده ای از ورزشــکاران بخصوص 
کشتی گیران و دوستان و آشنایان و جمعی از بستگان تختی 

جهت اطاع از علت مرگ او به پزشکی قانونی آمده بودند.
تلفن ناشناس

خبرنگار ما که به منزل تختی در شمیران مراجعه کرده بود 
گزارش داد همسر تختی تا ظهر امروز از مرگ شوهرش خبر 
نداشــت و پس از اینکه در این ســاعت توســط یک ناشناس 

تلفنی از حادثه اطاع یافت، هراسان به شهر آمد.
کالبد شکافی

کالبد شکافی از جســد تختی برای علت مرگ او در پزشکی 
قانونــی از ســاعت یــک بعدازظهر آغاز شــده و تا ســاعت 2 
بعدازظهر امروز ادامه داشــت. آقای دکتر طباطبایی رئیس 
پزشــکی قانونــی در این ســاعت گفت خوردن ســم توســط 
تختــی محرز اســت ولی تعیین نوع ســم موکــول به نتیجه 

آزمایش های بیشتری است.

وصیت نامه محضری
مرحوم غامرضا تختی روز شانزدهم دی ماه یک روز قبل در 
محضر اسناد رسمی شماره 202 وصیت نامه خود را تنظیم 
کرد. متن این وصیت نامه که در اختیار بازپرس اســت هنوز 
فاش نشــده است ولی تختی در این وصیت نامه برای خود 

یک وصی تعیین کرده است.
اظهارات نوکر

تقــی، نوکر منزل تختی به خبرنگار ما گفــت: مدت پنج روز 
اســت که آقا به صورت قهر از منزل خارج شــده و بازنگشــته 
اســت. از حوالی ظهر، بتدریج همســایگان و اهالی محل در 
اطراف و مقابل منزل تختی در شمیران اجتماع کردند و عده 
زیادی گریه می کردند. مادر تختی امروز در شمیران نبود و در 

منزل خانوادگی تختی واقع در خانی آباد به سر می برد.
به سوى ابن بابویه

در حدود ساعت دو و سه ربع بعدازظهر جنازه مرحوم تختی 
از اداره پزشکی قانونی با شرکت هزاران نفر تشییع شد. خبر 
مرگ دردناک تختی قهرمان در تهران برق آسا اشاعه یافت 
در مدتی کمتر از یک ساعت هزاران نفر از مردم تهران از این 
حادثه اســفناک آگاهی یافته و به پزشــکی قانونی آمدند. از 
ساعت دو بعد ازظهر دو طرف کاخ وزارت دادگستری اشغال 
شــده بود... لحظه بــه لحظه بر تعداد جمعیــت حاضر در 
اطراف دادگستری عاوه می شد و موج های تازه از جمعیت 
برای شرکت در تشییع جنازه شادروان تختی از خیابان های 

مختلف سرازیر می شد.
ســاعت دو و ســه ربــع ناگهــان فریــاد جمعیت به آســمان 
برخاســت... در این موقع جســد قهرمــان را روی آمبوانس 
قرار دادند و سپس در حالی که هزاران نفر از مردم، دوستان، 
بســتگان، ورزشــکاران و خانواده در پشت سرو پیشاپیش آن 

حرکت می کردند. جنازه به سوى ابن بابویه منتقل شد....
آمبوانس حامل جنازه فاصله پزشکی قانونی تا میدان ارک 
را در مدت یک ربع ســاعت پیمود، در این میــدان و در برابر 
مســجد ارک ابراز تأثر مردم و کسبه بازار نسبت به تختی به 
اوج خــود رســید. در خیابان های مســیر حرکــت آمبوانس 
حامل جنازه تختی، مردم به پیشواز آمدند و ده ها دسته گل 
پرپر کرده و روی آمبوانس ریختند. در پشت سر آمبوانس 
حامل جنازه ده ها اتومبیل به حرکت درآمد.... و این آخرین 
بدرقه از جهان پهلوان ایران تختی بود، تختی بارها با چنین 
اجتماعاتی مواجه شــده بود، ... و امروز مردم با اندوه فراوان 
و تأثــر بی نظیر در حالی که چهره خندان و پیروز همیشــگی 
تختی را در مقابل نظر داشتند از شادروان تختی بدرقه کردند.
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روســـتای  شگفت انگیز ماخونیک در خراسان جنوبی است؛ جایی که  کمتر معماری حیرت انگیز بر کرانه کویر

از یک ساعت با مرز افغانســـتان فاصله دارد. معروف است به شهر )لی لی 

پوت ها ( و به عنوان یکی از هفت روســـتای حیرت انگیـــز دنیا ازآن نام برده 

شده است؛ چرا که می گویند مردم آنجا کوتاه قامتند . آیا این همه واقعیت 

است؟ معماری این روســـتا  مثل خیلی از روســـتاهای دیگر ایران شبیه یک  

کانســـپت هنری اســـت که توســـط  خود مردم بر اســـاس اقلیم آب وهوایی 

آنجا خلق شده اســـت  . اگراز یک بلندی  به ماخونیک نگاه کنید  کوچه های 

باریک تو درتو چشـــم بیننده رامی چرخاند . این روستا با تمام محرومیتش  

حیرت انگیزاســـت نه به خاطر قصه  لی لی پوت ها بلکه به خاطرمعماری  و 

خونگرمی مردمانش . آذینحقیقی
عــکاسایران
iipa.ir
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این روزها بازار گیاهان دارویی سکه است؛ 
خیلــی از خانواده هــا به جــای مراجعه به 
دکتــر و تهیه داروهای شــیمیایی، ترجیح 
می دهند از دمنوش هــا و داروهای گیاهی 
برای درمان استفاده کنند. نقاط مختلفی 
از اراضی باادســت مازندران برای کشت 
گیاهــان دارویــی مســاعد اســت و از ایــن 
استان به عنوان خاســتگاه گیاهان دارویی 
یکهــزار  هم اکنــون  می شــود.  بــرده  نــام 
و50 هکتــار از اراضــی مازندران به کشــت 
گیاهــان دارویی اختصــاص دارد و یکهزار 
و 400 تــن از انــواع گیاهان دارویــی در این 
اســتان تولید می شــود؛ گیاهانی کــه بنا بر 
اعام کارشناسان امر ارزش باایی درعلوم 
زیســتی، پزشــکی و دامپزشــکی دارد. در 
سال های اخیر اســتفاده از گیاهان دارویی 
به دلیل اثبات اثرات مفید آن، ارزان بودن، 
کم بودن اثرات جانبی و همچنین سازگار 
بودن با محیط زیســت روزبــه روز در حال 

افزایش است.
ë شناسایی ۱۳۰ گونه بومی گیاه دارویی

گرایش مردم به استفاده ازگیاهان دارویی 
باعث رونق مناســبی برای فعاان در این 
حرفــه شــده اســت. شــاید یکــی از دایل 
اصلــی افزایــش مغازه های عطــاری طی 

سال های اخیر همین مورد باشد. عوارض 
بــا  مقایســه  در  دارویــی  گیاهــان  انــدک 
داروهای شیمیایی برگ برنده کشاورزانی 
اســت که بخشی از اراضی کم بهره خود را 
به کشــت این نوع محصوات اختصاص 
می دهنــد. نیاز کــم بــه آب و توجیه باای 
بــا کشــت ســایر  در مقایســه  اقتصــادی 
محصــوات در این اراضی باعث شــده تا 
هر ســال بر میزان اراضی ای که به کشــت 
این نوع محصــوات اختصاص می یابد، 
بیشــتر شــود. طــی امســال 140 هکتــار از 
اراضی کوهســتانی منطقه »دودانگه« به 
کشت گل محمدی اختصاص داده شده 
و کارشناســان امر بر این باورند که گیاهان 
دارویــی به عنــوان ذخایــر و گنجینه هــای 
ژنتیکی می تواند بزرگ تریــن ثروت ملی 

برای استان باشد.
ë  گیاهــان کشــت  بــا  اشــتغال  ایجــاد 

دارویی
بر اســاس اعــام »محمدتقی شــکوهی« 
معــاون بهبــود تولیــدات گیاهی ســازمان 
جهاد کشــاورزی مازنــدران، اختصاص هر 
هکتــار از اراضی به کشــت گیاهــان دارویی 
نفــر  یــک  بــرای  اشــتغال  ایجــاد  باعــث 
به صــورت مســتقیم می شــود. در همیــن 
حال، برای 20 نفر دیگر نیز فرصت اشتغال 

به صورت فصلی ایجاد می شود.
»حســین مایــی« مجــری طــرح گیاهــان 

دارویی سازمان جهاد کشــاورزی مازندران 
نیــز بــر این اعتقــاد اســت کــه 60 درصد از 
مواد اولیه مورد اســتفاده در تولید داروهای 
اســتفاده  دارویــی  گیاهــان  از  شــیمیایی 
می شــود. بــه گفتــه وی، بهره گیــری از این 
تولیــدات کشــاورزی حتــی در تولیــد مــواد 
آرایشــی و بهداشتی هم مورد استفاده قرار 
می گیرد. بنا بر اظهارات این مقام مسئول 
اراضــی  مازنــدران،  کشــاورزی  جهــاد  در 
مســتعدی از رامســر تا گلوگاه برای کشــت 
و تولیــد ایــن نوع محصــوات وجــود دارد. 

درآمد هر کشاورز از یک هکتار کشت گیاهان 
دارویی بین 20 تا 50 میلیون تومان خواهد 
بود؛ البته توجه داشــته باشــید کــه این نوع 
گیاهان در اراضی باادست که کشت سایر 
محصوات توجیه اقتصادی زیادی ندارد، 
صــورت می گیــرد. مثــاً گیــاه گل گاوزبــان 
۷00 هکتــار از اراضــی را در مازنــدران زیــر 
کشــت برده است. این گیاه به طور متوسط 
هر کیلو از 150 تا 250 هزار تومان به فروش 
می رســد. به جرأت می توان گفت که هیچ 
کشــاورزی در صورت کشت اراضی خود به 

این گیاهان درآمدش برای هر هکتار کمتر 
از 20 میلیون تومان نخواهد بود.

ë نبود مراکز کافی فرآوری
وی افــزود: 2۵ گونه از مهم ترین گونه های 
دارویی، مورد نیاز شــرکت های داروســازی 
اســت و تاکنــون بســیاری از ایــن گونه ها در 
مناطــق مختلــف مازنــدران به زیرکشــت 
رفتــه  اســت. گونه هایــی از گیاهــان دارویی 
ماننــد به  لیمو، آویشــن، اســطوخودوس و 
گل محمــدی در مازنــدران می روینــد، اما 
بزرگ ترین مشــکل پیــش روی اســتان در 

ایــن ارتبــاط کمبــود کارخانجــات و مراکــز 
مرتبط بــا فرآوری محصوات تولید شــده 
اســت. هــر  چنــد کــه در شــهرهای بابــل، 
تنکابــن و بهشــهر مراکزی بــرای این مهم 
ایجــاد شــده، اما بــا توجه بــه ظرفیت های 
تولید مازنــدران، این تعــداد مرکز فرآوری 
کافــی به نظــر نمی رســد. بــه گفتــه وی در 
صورتی که مشــکات پیش رو رفع شود، با 
توجه به ظرفیت های موجود در اســتان در 
برخــی از تولیدات گیاهــان دارویی قادریم 
حتی با قطب های ســنتی این محصوات 
برابــری و رقابت کنیــم. اان تولیــدات گل 
محمــدی و گل گاو زبــان در مازنــدران بــا 
اســتقبال خوبــی روبــه رو شــده، به طــوری 
کــه حتــی در گابگیــری می توانیــم رقیبی 
برای کاشان باشیم. متأسفانه با وجود این 
مشــکات، تولیدات ما به استان های دیگر 
مثل خطه خراســان بــرده شــده و در آنجا 
فرآوری می شود و به نام خودشان و با برند 
کارخانجات آن منطقه به فروش می رسد. 
شاید حتی با گسترش این حرفه در استان 
و ایجاد برند های قابل اتکا قادر به صادرات 
محصــوات و تولیداتمــان بــه کشــورهای 
دیگر هم باشــیم. توجه بیشــتر به این نوع 
تولیــدات ما را قــادر خواهد ســاخت تا در 
زمینه تولیــدات دارویی هم به خودکفایی 
برســیم و دروازه هــای اشــتغال را بــه روی 

خیلی از افراد جویای کار بگشاییم. 

    »رضا اردکانیان«، وزیر نیرو در نشســت بررســی مشکات 
و مســائل سیســتان و بلوچســتان گفت: ظرفیت نصب شده 
نیروگاه های برق در سیستان و بلوچستان تا پایان سال 99 به 

2 هزار و 685 مگاوات خواهد رسید.
     به گفته »مهدی میربد«، مدیرکل نوســازی مدارس اصفهان، 10 هزار کاس 
معــادل 34 درصــد مدارس این اســتان نیازمند ســامانه گرمایشــی اســتاندارد و 

مناسب است.
     »حبیــب یــزدان پنــاه«، مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشــگری 
خراســان شــمالی تصریح کرد: یکهزار و 235 گردشــگر خارجی در 9 ماه امســال از 

اماکن تاریخی و جاذبه های تفریحی و دیدنی این استان دیدن کردند.
     »حمید کریمی« مدیر کل ورزش و جوانان چهارمحال و بختیاری گفت: ۴0خانه 

ورزش روستایی در چهارمحال و بختیاری به بهره برداری می رسد.
     »شکراله شیرخانی«، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ایام تصریح 
کرد: بسته های حمایتی بازنشستگان تأمین اجتماعی و مستمری بگیران ایامی 
کــه دریافتی آنها کمتراز 30 میلیون ریال اســت، به صورت نقدی به حسابشــان 

واریز می شود.

چایکاران از هفته آینده دفترچه های خرید 
برگ سبز را می گیرند

مقدمات خرید تضمینی برگ سبز از چایکاران فراهم شده 
و دفترچه های آنها نیز صادر و از هفته آینده در اختیارشــان 
قرار می گیرد.  »حبیب جهانساز«، رئیس سازمان چای کشور 
درگفت و گــو بــا ایرنا با بیان اینکــه توزیع نهاده ها نیز طی امســال به تعاونی های 
چایکاران واگذار شــده، افزود: کشــاورزان چایکار به شــایعات توجه نکنند؛ خرید 
تضمینی برگ ســبز چای مانند ســال های گذشــته، در فصل پیش رو نیز انجام 
می گیــرد. وی اظهار داشــت: ردیف اعتباری خرید تضمینی برگ ســبز چای در 
قانون بودجه کشــور لحاظ و در ردیف 9 ایحه، 150میلیارد تومان برای ســازمان 
چای در نظر گرفته شــده است. جهانساز از چایکاران خواست به شایعات توجه 
نکننــد و بــا انجام عملیات به زراعی باغ های چای را برای برداشــت ســال آینده 

آماده نمایند. 
دولت هر ساله مبلغ قابل توجهی برای خرید برگ سبز چای پرداخت می کند که 
در فصل زراعی گذشته )سال 9۷ - 96( 126میلیارد و 300میلیون تومان در این 

خصوص پرداخت کرد و این پرداخت ها همچنان ادامه خواهد داشت.

 تهدید تااب های آذربایجان غربی 

به واسطه آلودگی سموم کشاورزی
ورود پساب ها و سموم مازاد کشاورزی به تااب های استان آذربایجان غربی یکی از 

چالش های زیست محیطی این استان است.
به گزارش مهر،»پرویز آراســته« مدیرکل حفاظت محیط زیســت آذربایجان غربی 
گفت: ورود سموم باقی مانده از محصوات کشاورزی به تااب ها زمینه ساز آلودگی 
شدید تااب ها شده که در دراز مدت ضمن آسیب جدی به محیط زیست موجب 
خطرات بهداشتی نیز می شود.تشکل های زیست محیطی و مردم در این زمینه باید 

همکاری بیشتری برای رفع این معضل زیست محیطی داشته باشند.
وی در خصوص آلودگی تااب کانی برازان نخستین سایت پرنده نگری کشور افزود: 
برای رفع این مشــکل دو اگون طبیعی و انســان ساخت در تااب بین المللی کانی 

برازان ایجاد شده است.

ذخیره روان آب ها در کهگیلویه و بویراحمد 
تاکنون مطالعات آبخیزداری در 630 هزار هکتار از عرصه های 
طبیعی کهگیلویه و بویراحمد انجام شده که با اجرای طرح های 
آبخیزداری در این مناطق عاوه بر کنترل سیاب ها و جلوگیری 
از فرسایش، افزون بر 500 میلیون متر مکعب روان آب در سطح این استان ذخیره 

خواهد شد.
»غــام حســین حکمتیــان«، مدیــرکل منابــع طبیعــی و آبخیــزداری کهگیلویــه و 
بویراحمــد در گفت و گــو بــا ایرنــا بر ضرورت اســتفاده منطقــی و قانونمنــد مردم از 
طبیعت تأکید کرد و افزود: بدون همراهی، مشــارکت و همکاری مردم حراســت و 
صیانت از منابع ملی و طبیعی ناممکن است، اما بهره وری از طبیعت باید همراه 
با فعالیت های احیایی باشــد. بر اســاس برآوردهای انجام شــده از ســوی مسئوان 
کهگیلویــه و بویراحمــد به ازای هر هکتار احیای جنــگل و مقابله با این خطر رقمی 

افزون بر 20 میلیارد ریال نیاز است.
وی همچنین از خطر بیابان شــدن بیش از 40 هــزار هکتار از عرصه های جنگلی در 
ســطح اســتان خبر داد و گفت: وزش بادهای شــدید، پوشــش گیاهی فقیر و ناچیز، 
کاهش بارندگی، شــور شــدن خاک و اختاف های شــدید دمای هوای شــب و روز از 

عوامل مهم در ایجاد خطر بیابانی شدن عرصه های طبیعی است.
حکمتیــان اســتفاده و بهره برداری هــای بی رویه از عرصه های جنگلــی و مرتعی را 
نیز یکی از معضات و چالش های اساســی در افزایش خطرات زیست محیطی در 

استان دانست و گفت: گرایش به تخریب این عرصه ها همچنان رو به رشد است.
مدیــرکل منابــع طبیعــی و آبخیــزداری کهگیلویــه و بویراحمد همچنیــن از ابتای 
85 هــزار هکتــار از جنگل هــای بلوط این اســتان به بیماری خشــکیدگی و سوســک 
چوبخوار بر اســاس آماربرداری های جدید خبر داد و گفت: جنگل های بلوط استان 

در آستانه نابودی قرار دارند. 
ایــن بیماری به طــور گســترده و پراکنده در بســیاری از مناطق جنگلی این اســتان 
شیوع پیدا کرده است. بیشترین آمار مربوط به بیماری خشکیدگی درختان بلوط، 
مربوط به شهرستان های بویراحمد و دنا، باشت و بخش سرفاریاب در شهرستان 

چرام است.
وی، بهترین راه مقابله برای مبارزه با این بیماری را بهره وری همراه با احیا دانست 
و یادآور شد: هم اینک کاشت نهال، کپه کاری با گونه آنغوزه و کاشت بذر بادام تلخ 
و همچنیــن عملیات آبخیــزداری به میزان 42 هزار متر مکعب از جمله اقدام های 

مهم در دست اجراست. 

آخر هفته ای برفی و بارانی در 22 استان
ســازمان هواشناســی پیرو اطاعیه ای اعام کرد، آخر هفته 
22 اســتان شــاهد بــارش خواهــد بــود کــه ایــن بارش ها در 

ارتفاعات البرز و زاگرس به شکل برف است.
»کبــری رفیعــی«، کارشــناس ســازمان هواشناســی در گفت و گو با ایرنــا افزود: 
امروز پنجشــنبه در شــمال و غرب فارس، کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال و 
بختیاری، خوزستان، لرستان، اصفهان، کرمانشاه، کردستان، همدان، مرکزی، 
قم، قزوین، البرز، تهران، ســمنان، خراســان شــمالی، خراسان رضوی، گیان، 
مازندران، ایام، شــمال بوشــهر و گلســتان به صورت بارش باران و در مناطق 
سردســیر و کوهستانی این اســتان ها به غیر از ایام و شمال بوشهر بارش برف 

رخ می دهد.
به گفته رفیعی فردا جمعه هم بارش برف و باران در گلستان، خراسان شمالی 
و خراســان رضوی خواهد بود که بــا توجه به پیش بینی بارش باران، آبگرفتگی 
معابر و با توجه به بارش برف، اختال در جاده های مناطق کوهستانی مناطق 

یاد شده پیش بینی می شود.
وی ادامــه داد: بیشــترین بارش هــا امروز)پنجشــنبه( بــرای شــمال خوزســتان، 
شمال فارس، لرستان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، مرکزی، 
جنوب همدان، جنوب غرب کردستان و شمال غرب کرمانشاه پیش بینی شده 
اســت. برای روز جمعه نیز فعالیت این ســامانه بارشــی در نیمه غربی و مرکز 
کشور تضعیف می شود و در شرق و شمال شرق کشور بارش ها ادامه دارد که از 

بعدازظهر این روز)جمعه( این سامانه از شمال شرق خارج می شود.
به گفته این کارشناس هواشناسی، امروز غرب خلیج فارس مواج خواهد بود.

ë افزایش ۳ برابری بارش های پاییزی در خوزستان
»محمد ســبزه زاری«، مدیرکل هواشناســی خوزستان با اشــاره به بارندگی های 
فصــل پاییز از افزایــش 353 درصــدی بارش های پاییزی خوزســتان خبر داد. 
ســبزه واری اظهار داشــت: بارندگی های 3 ماهه پاییز امسال خوزستان افزایش 
قابل ماحظه ای نســبت به پاییز ســال گذشــته و دوره بلندمدت داشــته است. 
گزارش هــای 20 ایســتگاه هواشناســی در خوزســتان نشــان از افزایــش 142.4 
درصدی بارندگی نسبت به پاییز بلندمدت و افزایش 353.2 درصدی نسبت 
به پاییز ســال گذشــته دارد. این کارشــناس هواشناســی افزود: بیشترین درصد 
افزایش بارندگی پاییز امســال نســبت به ســال گذشــته در ایســتگاه های اهواز و 

شادگان رخ داده است.  

مناطــق تاریخــی قــم به دلیــل کمبــود 
زیرساخت های رفاهی شاهد مهاجرت 
افــراد بومی از این مناطــق و جایگزینی 
آنهــا توســط افــراد غیربومــی از اتبــاع 
خارجی است که این موضوع مشکات 
بافــت تاریخــی اســتان را تشــدید کرده 

است.
به  گــزارش ایرنــا، »محمود مســگری«، 
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری 
شــورای اسامی شــهر قم، با بیان اینکه 
شهرسازی در قم به دلیل وجود یکهزار و 
۷60 هکتار بافت فرسوده بسیار سخت 
است، گفت: احیای بافت های فرسوده 
و تاریخی از جمله اولویت های شــورای 
اســامی شــهر قم اســت ولــی تصویب 
315 هکتار بافت تاریخی توسط میراث 
فرهنگی در این محــدوده که هیچ گونه 
ارزش تاریخی ندارد از جمله مشکات 

احیای بافت فرسوده است.

وجــود  به دلیــل  داد:  ادامــه  مســگری 
در  ازم  خدماتــی  زیرســاخت های 
دولــت،  رویکــرد  فرســوده،  بافت هــای 
احیــای بافت هــای تاریخــی و فرســوده 
بــه جــای ایجــاد مناطــق جدیــد اســت 
کــه بــا توجه بــه اینکــه هماهنگــی ازم 
و  دولتــی  کان  سیاســت های  بیــن 
سیاست های شهری وجود ندارد تاکنون 
روند احیای بافت های فرسوده با کندی 

مواجه است.
و  شهرســازی  کمیســیون  رئیــس 
معمــاری شــورای اســامی شــهر قــم 
تأکید کرد: تعیین یک محدوده وســیع 
مشــکات  تاریخــی  بافــت  به عنــوان 
ایــن  در  شــهروندان  بــرای  را  زیــادی 
محدوده ایجاد کــرده که تطبیق بافت 
تاریخی باید به صــورت لکه ای در نظر 
گرفتــه شــود تــا ضمــن تعییــن حریم 
آنها برنامه ریزی ازم برای احیای این 

بافت ها صورت گیرد.
وی بــا اشــاره بــه ســیر نزولــی صــدور 
پروانــه ســاخت در ســال های گذشــته 
و  محدودیــت  گفــت:  شــهر  ایــن  در 
بــرای  فرهنگــی  میــراث  ممانعــت 
صــدور مجــوز در بافت هــای تاریخــی 
مشــکات زیــادی را برای شــهروندان 

ایجاد کرده که این امر موجب کاهش 
شــدید صدور پروانه در بافت فرسوده 
بویژه در منطقه ۷، 3 و یک شهرداری 

شده است.
مسگری همچنین نبود پارکینگ و نبود 
فضای سبز را دو چالش مهم بافت های 

تاریخی و فرسوده قم دانست. 

اخـــــبار

گــزارش 
آب و هواخــــــبری

خودکفایی، با کشت گیاهان دارویی

از  شــماری  مســرور/  ســمیه   - اصفهــان 
کشــاورزان شــرق و غــرب اصفهــان پس از 
اتمام مهلــت 10 روزه برای دریافت حقابه 
خــود، دیروز چهارشــنبه در ضلع شــمالی 
پــل خواجــوی ایــن شــهر اجتمــاع کردند. 
بــه گــزارش خبرنگار»ایــران« در اصفهان، 
ایــن کشــاورزان بــا اعــام اینکه هنــوز برای 
کشــت پاییزه به آنها آبی داده نشــده است 
از وعده هــای پیاپــی مســئوان بــرای رفــع 
مشکل آب کشاورزان این منطقه گایه مند 

بودنــد. تجمع کشــاورزان به حــدی بود که 
به گونه ای که ســله های بســتر زاینده رود از 
پــل خواجو به بعد قابل دیدن نبود و خیل 
عظیم کشــاورزان و پاکاردهایشــان بســتر 
رود را در برگرفتــه بود. این بهره برداران که 
از کشــاورزان و باغداران مناطق و شهرهای 
شرقی اصفهان از جمله »زیار«، »جرقویه«، 
و  »بــرآن«  »هرنــد«،  »اژیــه«،  »ورزنــه«، 
غربــی  شهرســتان های  و  »خوراســگان« 
شامل نجف آباد، فاورجان، خمینی شهر، 

لنجان و مبارکه بودند تنها خواستار حقابه 
خــود هســتند تــا زمین هــای تشنه شــان را 
از  شعارهایشــان  در  آنهــا  کننــد.  ســیراب 
رئیــس جمهــوری می خواســتند قولــی را 
کــه دولتمــردان در اصفهان به کشــاورزان 
می دهنــد عملی کند. »اســفندیار امینی«، 
رئیس کانون خبرگان کشاورزی اصفهان در 
ایــن باره به »ایــران« گفت: این یک تجمع 
صنفی است و کشاورزان همصدا شده اند تا 
در استانداری این تجمع را ادامه دهند شاید 

صدایشان از این طریق به گوش معاون اول 
و شخص رئیس جمهوری برسد. وی افزود: 
بخش اعظم این کشاورزان زندگی شان را از 
یارانه ها و کاای ســبد خانــوار می گذرانند و 
تنها یک چیز می خواهند: »آب و حقابه شان 
را« آبی که به دلیل خشکسالی های مداوم و 
ســوء مدیریت از آنها ســلب شده و کشت و 
زرعشان را با مشــکل روبه رو کرده است. به 
گزارش خبرنگار »ایران« هرچند بارش های 
مناسب اوایل آذرماه موجب شد مسئوان 

اســتان اصفهــان نگرانی بابــت تأمین آب 
شــرب مردم نداشته باشند ولی تأمین آب 
کشــاورزی اســتان کمــاکان از دغدغه هــای 
آنان اســت. در این راســتا براساس مصوبه 
شــورای هماهنگی آب حوضه زاینــده رود 
تا حجم مخزن زاینده رود به 350 میلیون 
مترمکعب نرسد آبی برای کشت پاییزه به 
کشــاورزان داده نمی شــود. در حال حاضر 
حجــم مخــزن زاینــده رود تنهــا بــه 13۷ 

میلیون متر مکعب رسیده است.

کشاورزان اصفهانی حقابه می خواهند
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معاون سازمان جهاد کشاورزی مازندران: درآمد هر کشاورز از یک هکتار کشت گیاهان دارویی بین 2۰ تا 5۰ میلیون تومان خواهد بود 

دلسا دنیایی
خبرنگار

مهاجرت افراد بومی مناطق تاریخی قم به دلیل کمبود زیرساخت های رفاهی 
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خــوش شــانس ترین دوقلوهــای دنیــا 
خواهــران هندی هســتند کــه از ناحیه 
شــکم به هم متصل بودنــد و احتمال 

زنده ماندنشان یک در میلیون بود.
هنــدی  دوقلوهــای  میــرر،  به گــزارش 

6 هفتــه پس از تولد از یکدیگر جدا شــده و 
پزشکان احتمال زنده ماندشان را بسیار اندک 

عنوان کرده بودند.
به گفتــه محققان از میلیون ها دوقلوی به هم چســبیده فقط یکی از آنها قادر 

است پس از جداسازی زنده بماند و به زندگی طبیعی خود ادامه دهد.
اما اکنون »زینب و جانت« شانزدهمین سال تولد خود را جشن گرفته و از این 

بابت شاکر لطف خدا و زحمات پدر و مادرشان هستند.
آنها از بدو تولد به همراه خانواده شان به بریتانیا مهاجرت کرده و اکنون تاش 

می کنند تا وارد دانشگاه آکسفورد شوند. 

 دوقلوهای 
خوش شانس  

تصادف مرگبار دو 
قطار در دانمارک

برخــورد قطار مســافربری با یک قطار 
بــاری در دانمــارک چنــد کشــته برجا 

گذاشت.
به گزارش یاهو، محل برخورد قطارها 
پلی است که دو جزیره را در این کشور 
به هم متصل می کند. در پی این حادثه 
پل مسدود شــد. اطاعات منتشره نشان 

می دهد که قطار باری با ســرعت به سمت قطار مســافربری در حرکت بوده و 
با آن برخورد کرده است.

نخســتین گزارش هــا از مرگ 6 مســافر قطار خبــر می دهد اما احتمــال افزایش 
قربانیان وجود دارد.  

 پلنگ در اداره 
پلیس 

ورود یــک پلنــگ وحشــی بــه اداره پلیس 
»کوتالی« هند مأموران را شوکه کرد.

به گزارش دهلــی نیوز، مأمــوران برای 
گرفتن این پلنگ، یک تکه گوشــت را 
طعمه قرار دادند اما پلنگ که بشــدت 
وحشــت کرده بــود به این طــرف و آن 
طرف پریده و ســعی داشــت تا از اداره 

پلیس خارج شود. 
بنا بر گزارش های رســیده مأموران بــا کمک گرفتن از کارکنــان حیات وحش 
محلــی، پلنگ را با تزریق ماده بیهوشــی خــواب کــرده و از اداره پلیس بیرون 

بردند. 

 نجات نوزاد 

از زیر آوار
مأمــوران آتش نشــانی روســیه 
موفق شدند نوزاد 11 ماهه ای را 
پس از 35 ســاعت زنــده از زیر 

آوار بیرون بکشند.
به گزارش دیلی میل، پدر این نوزاد زنده ماندن او را هدیه ســال نو میادی 

و معجزه ای از جانب خدا می داند.
بنــا بر گزارش ها انفجــار گاز در آپارتمانــی 10 طبقه در روســیه باعث مرگ 
8 نفر و ناپدید شــدن 36 نفر از ســاکنان این آپارتمان شــده است چندین 
نفر نیز زخمی شده اند. اما به نظر می رسد لطف خدا شامل حال این نوزاد 
بوده و او پس از 35 ســاعت زنده پیدا شــد. صدای گریه این نوزاد در حین 

عملیات امدادرسانی مأموران خیلی ضعیف به گوش می رسید.  

اعضــای بانــد 5 نفره توزیــع و پخش مواد مخدر در شهرســتان خوی به اعدام محکوم شــدند. 
حجت ااســام محمد عرفانی، رئیس دادگاه های انقاب اسامی شهرهای شمال آذربایجان 
غربی به ایرنا گفت: عوامل این شبکه توزیع مواد مخدر در سریع ترین زمان ممکن شناسایی و 
دستگیر شدند.  متهمان این پرونده که به صورت سازمان یافته از شهرهای جنوب استان اقدام به 
ورود مواد مخدر کرده و به صورت خرده فروشی توزیع می کردند، به اعدام محکوم شدند و رأی 

صادره به دیوان عالی ارسال شده است. 
بررسی ها نشان می دهد دو نفر از اعضای این شبکه در مرخصی با باند همکاری می کردند که 

دستگیر شدند. 

اعدام برای 5 سوداگر مرگ 

 جنایت عجیب

مرد روانشناس
پلیــس اســکاتلندیارد مرد روانشناســی را که 
بیمار نابینایش را به قتل رســانده و جسدش 

را در کمد پنهان کرده بود بازداشت کرد.
روانپزشــکان  از  قاتــل  ســان،  به گــزارش 

سرشناس نیوکاسلی بوده که پس از غافلگیر کردن قربانی 37 ساله اش 
او را پــس از آزار و اذیــت کشــته و برای پنهان مانــدن راز جنایتش خانه 
خود را به آتش کشــیده تــا وانمود کند خانه اش براثــر یک حادثه دچار 

آتش ســوزی شــده است. مارک اســمیت 43 ســاله یک روز پس از این جنایت هولناک ،خونسردانه کارت های 
تبریک کریسمس برای همسایگانش فرستاده بود.

 مأموران پلیس با همکاری آتش نشــانان جســد ســوخته زن را در کمد خانه پیدا کرده و قاتل پس از دستگیری 
به جنایت هولناک خود و نقشه شومش اعتراف کرده است.

دام سارقان آشنا برای پیرزن میهمان نواز
گروه حوادث/ مرد جوان که می دانست پیرزن فامیل پول 
و طاهــای زیادی در خانه دارد دو نفر از دوســتانش را به 
میهمانی این خانه فرستاد تا نقشه سرقت را عملی کنند.
 صبح هفتم آذر مأموران کانتری ۱۵۴ چیتگر از ســرقت 
مقداری پول و طا از یک خانه باخبر شــدند. پســر صاحبخانه به پلیس گفت: 
هرچه با مادرم تماس می گرفتیم جواب نمی داد تا اینکه به خانه اش رفتیم و 
او را نیمه جان در اتاق پیدا کردیم. خانه به هم ریخته بود و نشان از یک سرقت 

داشت. بافاصله مادرم را به بیمارستان منتقل کردیم.
با حضور مأموران در محل و انجام تحقیقات اولیه مشخص شد سارقان پس 
از بیهــوش کــردن صاحبخانــه 
اقــدام به ســرقت پول های نقد 
و طاهای داخل خانه کرده اند.
ضمــن  و  پرونــده  تشــکیل  بــا 
هماهنگــی بــا بازپرس شــعبه 
۸ ناحیــه 3۴ تهــران، پرونــده 
برای ادامه تحقیقات در اختیار 
پایــگاه پنجــم پلیــس آگاهــی 

تهران بزرگ قرار گرفت.
اولیــه  تحقیقــات  همــان  در 
مشــخص شــد یکی از بستگان 
دور صاحبخانــه بــا وی تماس 
گرفتــه و از او خواســته دو نفــر 
از دوســتانش را کــه به تهران آمده اند و جایی بــرای ماندن ندارند در خانه اش 

بپذیرد.
در ادامه تحقیقات مشــخص شــد که این دو میهمان ناشناس در واقع همان 
سارقان طا و پول های نقد پیرزن هستند که در شب اول اقامت خود در خانه 
پیــرزن، در واقــع به دنبــال محل نگهــداری پول ها و اشــیای قیمتــی و باارزش 
پیرزن بودند و در شــب دوم با تهیه نوشــیدنی مســموم وی را بیهوش و اقدام 
به ســرقت تعداد ۱۵ عدد النگوی طا، ۵ میلیون تومان پول نقد و ... کرده و از 

محل متواری شده اند.
با جمع بندی اطاعات به دســت آمــده، کارآگاهان پایگاه پنجم پلیس آگاهی 
 در مرحلــه اول اقــدام بــه دســتگیری یکــی از بســتگان پیــرزن بــه  نــام حامــد 
)۲7 ساله( کردند که در واقع طراح سرقت بود. حامد در تحقیقات اولیه منکر 
هرگونه اطاع داشــتن از سرقت شد اما در ادامه لب به اعتراف گشود و عنوان 
داشــت که با اطاع داشــتن از وجود طاها و اموال بــاارزش در خانه مالباخته 
)پیرزن( ســرقت را طراحی کرده و در نهایت توســط دو تن از دوســتانش آن را 

اجرا کرده است.
با شناسایی محل سکونت یکی از سارقان به  نام سعید در شهرستان اسامشهر، 
وی به عنوان یکی از مجرمان ســابقه دار شناســایی و در مخفیگاهش دســتگیر 
شد؛ سعید به سرقت طا و پول از خانه پیرزن به شیوه بیهوشی اعتراف کرد و 
عنوان داشت که اموال مسروقه در اختیار همدست آنها به  نام حمید است. با 
شناسایی حمید، وی نیز چند ساعت بعد در مخفیگاهش دستگیر و مشخص 

شد که سارقان اقدام به فروش طاهای مسروقه کرده اند.
ســرهنگ کارآگاه خیــراه دولتخواه، رئیس پایگاه پنجــم پلیس آگاهی تهران 
بزرگ با اعام ارزش ۵۰ میلیون تومانی اموال مسروقه عنوان داشت: با توجه 
بــه اعتراف صریــح متهمان به انجام ســرقت، قســمتی از پول های مســروقه 
از مخفیگاه متهمان کشــف و تاش برای دســتگیری خریدار اموال مســروقه و 

کشف طاها در دستور کار کارآگاهان این پایگاه قرار گرفته است.

خــــــــبر
یک دانش آموز پســر هنــگام پرکردن چراغ نفتی 
مدرســه در سیستان و بلوچستان دچار سوختگی 
شــد. این حادثه صبح دیــروز در یکی از مدارس 
و  دانش آمــوز  داد  رخ  بلوچســتان  و  سیســتان 
مدرسه حجت روستای پلگی سید از توابع زهک 

از ناحیه پا دچار سوختگی شد.
  به گزارش »عصر هامون«، در حالی که مسئوان 

آمــوزش و پــرورش تأکیــد کرده اند کــه معلمان 
پرکــردن مخزن چــراغ نفتی را بــه دانش آموزان 
واگــذار نکنند و جان آنها را بــه خطر نیندازند اما 

هنوز شاهد برخی سهل انگاری ها هستیم.
علی مــردای رئیس آموزش و پرورش سیســتان 
وبلوچســتان نیــز در ایــن بــاره گفت: بــا  توجه به 
بخشنامه های اباغی به مدارس و آموزش هایی 

که بــه مدیران مدارس ارائه شــده اســت پرونده 
مدیر این مدرسه به علت سهل انگاری به هیأت 

تخلفات اداری  ارسال شد .  
وی گفــت: اقدامــات ازم بــرای درمــان »علــی 
توســط  حادثه دیــده  دانش آمــوز  توتازهــی« 
آمــوزش و پــرورش شهرســتان زهــک در حــال 

 پیگیری است. 

بخاری نفتی مدرسه باز هم حادثه ساز شد

گروه حوادث- معصومه مرادپور/ دو مرد افغان که با ربودن یک راننده مسافربر، او 
را 17 روز در یک چاه مخوف زندانی کرده بودند صبح دیروز در شــعبه هشتم دادگاه 

کیفری استان تهران محاکمه شدند.
به گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، 
رسیدگی به این پرونده از سوم خرداد 
پارســال به دنبال ربوده شدن راننده 
جــوان شــروع شــد. افراد ناشناســی 
و  گرفتــه  تمــاس  وی  خانــواده  بــا 
درخواســت 3۰۰ میلیون تومان پول 
کرده بودند اما پس از ۱7 روز با تاش 
پلیس متهمان که برای گرفتن پول 
به محل قرار آمده بودند شناســایی 
و دستگیر شدند. راننده جوان نیز که 
درون چاهی عمیق محبوس شــده 
بــود با کمک یک چوپــان که صدای 
ناله هایش را شنیده بود نجات یافت 

و در حالــی کــه بشــدت زخمی بود به بیمارســتان انتقال یافت. پــس از بازجویی 
واعتراف دو متهم، رســیدگی به این پرونده صبح دیروز درشــعبه هشــتم دادگاه 
کیفری به ریاست قاضی توکلی و با حضور قاضی محمدی مستشار دادگاه انجام 
شد. در ابتدای جلسه، نماینده دادستان متن کیفرخواست را خواند آنگاه شاکی 
پرونده که مرد جوانی به  نام یوسف بود در جایگاه ایستاد و با طرح شکایت در شرح 
ماجرا به دادرسان گفت: خرداد پارسال بود که با خودرو پدرزنم در اطراف تهران 
مسافرکشی می کردم. روز حادثه دو مرد افغان به عنوان مسافر سوار خودرو شدند 
و از من خواستند که دربستی آنها را به ورامین ببرم اما وقتی به ورامین رسیدیم 
با تهدید چاقو مرا به محل خلوتی در کوره آجرپزی در پاکدشت بردند و با بستن 
دست و پایم مرا به داخل چاهی عمیق انداختند هر دو سه روز یک بار هم کمی 
آب و یک کلوچه برایم می انداختند. روزها و شــب های ســختی را گذراندم که به 
این خاطر بدنم بشدت زخم شد. وقتی پرونده در دادسرا بود این دو متهم به من 

بیست میلیون دادند تا رضایت دهم من هم رضایت دادم.
سپس دو متهم درحالی که اتهام آدم ربایی را قبول نداشتند به قضات گفتند: ما را 

اشتباهی دستگیر کرده اند ما اصاً درجریان آدم ربایی قرار نداشتیم.
پس از پایان اظهارات دومتهم قضات برای صدور حکم وارد شور شدند. 

خانـــی/ حســـــین  حــوادث-  گــروه 
ردیابی های پلیس برای شناسایی عامان 
قتــل مــادر و دختر رشــتی آنهــا را به یک 

راننده پیکان رساند.
به گزارش خبرنــگار »ایران«، رســیدگی 
به ایــن پرونــده از اوایــل هفته گذشــته و 
همزمان با کشــف پیکر خونین دو زن در 
کنار جاده رشت دردستور کار پلیس این 

شهرستان قرار گرفت.
یکی از ســاکنان منطقه که موضــوع را به 

پلیس خبر داده بود، گفت: صبح در حال 
رفتن به محــل کارم بودم که در حاشــیه 
جاده ای نزدیکی شهر جسد دو زن را دیدم 
و بافاصله به پلیس خبر دادم. کارآگاهان 
در نخستین بررسی ها دریافتند هر دو زن 
لباس رســمی به تن داشــته اند بنابراین 
مشــخص بود کــه ایــن جنایــت بیرون 
از خانــه رخ داده اســت. از ســوی دیگــر 
وضعیت ظاهری اجســاد به گونه ای بود 
که احتمال داده می شد ساعاتی طوانی 

از ماجرای قتل آنها گذشــته باشد. بدین 
ترتیب با هماهنگی هــای انجام گرفته از 
سوی پلیس، بازپرس ویژه قتل دادسرای 
عمومــی و انقــاب مرکــز اســتان گیان 
به همراه گروهی از کارشناســان پزشــکی 
قانونی در محــل حضور یافته و بررســی 
درباره چگونگــی قتل آغاز شــد. با توجه 
به اینکــه هر دو قربانــی حادثه با اصابت 
ضربات جسم ســخت و ضربات متعدد 
کارد بــه قتــل رســیده بودنــد و از آنجا که 

هیچ یک مدرک هویتی همراه نداشــتند 
به دســتور بازپرس ویژه قتل اجساد برای 
تعیین علــت و زمان دقیق مرگشــان به 
پزشکی قانونی انتقال داده شد. در حالی 
که تجســس های پلیســی بــرای ردیابی و 
شناســایی هویت قربانیان حادثه ادامه 
داشت، آنان دریافتند اجساد متعلق به 
یک مــادر و دختر 38 و 13 ســاله اســت. 
با به دســت آمدن این ســرنخ تحقیقات 
ادامه یافت و پلیس چند روز بعد رد یک 

راننده پیــکان را در این جنایت پیدا کرد. 
در بررســی ها مشــخص شــد این مــادر و 
دختر از مدتی قبل با راننده یک خودروی 
پیکان سواری آشــنا شــده و برای رفت و 
آمدشان از این خودرو استفاده می کردند.

را  نامحسوســی  عملیــات  پلیــس 
و  پیــکان  خــودروی  شناســایی  بــرای 
تــا  داد  قــرار  کار  دســتور  در  راننــده اش 
اینکــه مســیر رفــت و آمد ایــن خودرو 
در نزدیکی محــل ســکونت دو قربانی 

ســاله   56 راننــده  و  شناســایی  حادثــه 
به عنوان مظنــون به قتل طی عملیاتی 
غافلگیرانه بازداشــت شــد. این متهم 
وقتی بــرای بازجویــی بــه اداره آگاهی 
رشت منتقل شــد ابتدا منکر آشنایی با 
این مادر و دختر بــود اما وقتی در ادامه 
راه بــا ارائه دایل و مســتندات پلیســی 
روبه رو شــد لــب بــه اعتراف گشــوده و 

پرده از راز جنایتی هولناک برداشت.
وی در جریان اعترافات خــود به مأموران 

گفت: ســه ماه قبل بود که در مسیر ترددم 
این مادر و دختر را سوار کرده و با آنها آشنا 
شدم. از آن روز به بعد بارها آنها برای رفتن 
به مکان هــای مختلــف از خــودروی من 
اســتفاده کرده بودند.در شب حادثه آنها 
را ســوار خودروی خود کردم اما در بین راه 
سر موضوعی با هم بحثمان شد. عصبانی 
شــدم و کنترلم را از دست دادم. ناگهان با 
دمبل سه کیلویی که داخل ماشینم داشتم 
ضرباتی به ســر هر دو آنها وارد کردم و بعد 

برای اینکه از مرگشان اطمینان پیدا کنم با 
چاقو نیز چند ضربه زدم. ســپس جسد ها 
را به حاشیه جاده ای خلوت برده و مدارک 
شناسایی آنها را برداشته و سپس همانجا 
رهایشــان کردم. سرهنگ رحیم شعبانی 
رئیس پلیس آگاهی اســتان گیان در این 
باره گفت: متهــم پس از تکمیــل پرونده 
به دادســرای عمومی وانقاب شهرستان 
رشــت اعزام و بــا قرار بازداشــت موقت 

روانه زندان شد.  

اعترافات  راننده پیکان به قتل مادر و دختر

17 روز اسارت در   چاه مخوف

کــه ناگهان ســعید کابلی به ســمتم آمد 
و شــروع بــه کتــک زدن مــن کرد. ســعید 
می گفت آنقــدر کتکت می زنم تا عشــق 
و عاشــقی را فرامــوش کنــی. او مــرا کتک 
می زد و من کمک می خواســتم. تا اینکه 
ماندانــا او را صدا زد و به طرفی کشــاند تا 
با التماس او را راضی کند که دست از سر 
من بردارد. معتادان دیگر هم که شــاهد 
ایــن ماجرا بودنــد مرا فــراری دادنــد. اما 
ســعید که از ماجرا باخبر شــد به تعقیب 

من پرداخت و...
به دنبال اظهارت پسر شیشه ای مأموران 
به تحقیق از مرد افغان پرداختند. سعید 
کابلی در تحقیقات اولیه گفت: این گاراژ 
مخروبه است چون جایی برای خوابیدن 
نداشــتیم و توانایی پرداخت اجاره خانه 
هــم نداشــتیم مــن و یکــی از دوســتانم 
شــب ها در گاراژ می خوابیــم. چند وقت 
قبــل بــا ماندانا آشــنا شــدم. بــرای آنکه 
اتفاقــی بــرای او نیفتد ماندانــا را به گاراژ 
آوردم ولــی بعــد از مدتی متوجه شــدم 
کــه او با بهرام دوســت شــده اســت و به 
بهانه های مختلف از من پول می گرفت 
و بــه بهــرام مــی داد. مــن هم کــه از این 
ماجرا باخبر شــدم بــرای انتقامگیری او 
را کتــک زدم. در گام بعــدی کارآگاهــان 
بــه بازرســی از گاراژ مخروبه پرداختند. اما 
مأموران تعداد زیادی وسایل و گوشی های 

 دوئل عشقی
                               راز سارقان   را فاش کرد

سرقتی در محل پیدا کردند و همین مسأله 
باعــث شــد تــا بــار دیگر به ســراغ ســعید 
کابلی بروند. متهم این بار به سرقت های 
ســریالی گوشــی تلفن همراه با همدستی 
یکی از دوســتانش اعتراف کرد. به دســتور 
بازپرس بهشــتی از شــعبه دوم دادســرای 
ویژه سرقت، همدست سعید نیز که مردی 
افغــان بود بازداشــت شــد و تحقیقات در 
رابطه با شناسایی مالباخته ها و سرقت های 

احتمالی دیگر این باند ادامه دارد.

گفت و گو با متهم
ë  ســرقت ها را چطــور انجام مــی دادی؟

من و همدستم که او هم افغان است سوار 
بر موتورســیکلت در خیابان های پایتخت 
ســرقت  مــا  تخصــص  می زدیــم.  پرســه 
گوشــی های آیفــون بــود، چرا که سیســتم 
امنیتی آنها بااست و در ایران سرقت آنها 
به درد نمی خورد. اما گوشی ها را به چند نفر 
از هم وایتی هایمان که قاچاق بر هستند و 
مدام به افغانستان می روند، می دادیم و در 

ازایش مواد یا پول می گرفتیم.
ë  ســرقتی وســایل  مخفیگاهتان  داخــل 

دیگــری هــم کشــف شــد؟ گاراژ را مــا پیدا 
کردیــم. بعــد هم بــه معتــادان گفتیم که 
می توانند آنجا را پاتوق مصرف موادشــان 
کنند. از اینکه آنها در گاراژ مواد می کشیدند 
پولی نمی گرفتیم اما خب وسایل سرقتی 
را از آنهــا می گرفتیــم و بــه جایــش مــواد 
بــه آنهــا می دادیــم. گاهــی اوقــات هم به 
آنها ســفارش می دادیم که گوشــی آیفون 

برایمان سرقت کنند.
ë  انجــام را  کار  ایــن  اســت  مــدت  چــه 

می دهــی؟ ۸ ماهی می شــود. اما هرگز فکر 
نمی کردیم دعوا ســر یک دختر باعث شود 

دستگیر شویم. 

گروه حوادث/ دوئل عشقی دو مرد در یکی از خیابان های تهران راز سرقت های 
سریالی افغان ها را فاش کرد.

به گزارش خبرنگار جنایی »ایران«، چند 
روز قبل مأموران پلیس، هنگام گشت در 
یکی از خیابان های محدوده خاوران مرد 
جوانی را با ســر و صورت خونین دیدند. 
وی که به سختی می توانست راه برود در 
حال فرار از دست چند مرد افغان بود که 
تعقیبش می کردند. مأموران بافاصله 
مــردان افغــان را بازداشــت کــرده و در 
نخســتین گام به تحقیق از مــرد زخمی 
پرداختنــد. او در تحقیقــات گفــت: مــن 
معتادم و از آنجایی که این گاراژ مخروبه 
پاتوق معتادان است برای مصرف مواد 
بــه اینجــا می آیم. چند هفتــه قبل که به 
اینجــا آمدم با دختــر ۱6 ســاله ای به  نام 
ماندانــا آشــنا شــدم. ماندانا یــک دختر 

فراری بود. خودش گفت چندی قبل در 
گروه تلگرامی با پســر جوانی آشنا شده و 
با وعده ازدواج، پســر جــوان ماندانا را به 
تهران کشــانده، اما زمانی که او به تهران 
رســیده دوست تلگرامی اش دیگر تلفن 
او را پاســخ نــداده اســت. دختــر نوجوان 
که با فرارش همه پل ها را پشــت سرش 
خراب کــرده بــود به دنبال محلــی برای 
اقامت می گشــت که درنهایت با پسری 
افغان معروف به سعید کابلی آشنا شده 
بود. ســعید او را بــه گاراژ مخروبه آورده و 
پنــاه داده بود. پســر شیشــه ای ادامه داد: 
در مدتــی که به اینجا می آمدم با ماندانا 
آشنا و به او عاقه مند شــدم. امروز برای 
مصــرف مــواد بــه گاراژ قدیمــی آمــدم 

 سقوط  
به قفس کرگدن ها

دختر ۲ ســاله ای کــه درون قفس کرگدن ها 

ســقوط کرده بود بــا جراحــات جزئی نجات 
یافت.

بــه گــزارش  دیلــی اســتار، ایــن دختــر بچــه 
درحــال  خــود  خانــواده  اعضــای  به همــراه 
بازدیــد از بــاغ وحــش فلوریدا بود کــه دچار 

حادثه شد.
»کیت وینسنت« سخنگوی باغ وحش اعام 
کرد که بی احتیاطــی اعضای خانواده باعث 
ســقوط دختربچه به قفس شــده امــا  دختر 
کوچولو  با شــاخ کرگدن برخوردی نداشــته و 

فقط آسیب های جزئی دیده است. 



زهرا کشوری
خبرنگار

مقاومت رئیس جمهوری برای پذیرش یک استعفا
واعظی: امیدوارم قاضی زاده هاشمی در دولت بماند/ نوبخت: وزارت بهداشت اعتبار 110 درصدی می گیرد

آیا وزیر بهداشت به دفتر کارش برمی گردد؟

گــروه اجتماعی/ چند روزی از تســلیم اســتعفای 
وزیر بهداشــت به دولت می گــذرد. در این مدت 
اظهارنظرهای متفاوتی پیرامون علل اســتعفای 
قاضــی زاده هاشــمی بــه گــوش می رســد. برخی 
معتقدنــد وی در اعتراض بــه بودجه تخصیص 
یافته برای درمان و بهداشت در سال 98، وزارت 
بهداشت را ترک کرده و برخی دیگر خداحافظی 
وزیــر از کابینــه را به موضوعــات دیگری همچون 
اعتــراض وزیر به پرداخت نشــدن پــاداش پایان 
پیونــد  بازنشســتگان و مســائل دیگــر،  خدمــت 
می زننــد. در میــان اظهارات متفــاوت و ابهامات 
موجود، روز گذشــته محمود واعظی رئیس دفتر 
رئیس جمهوری، در حاشــیه جلسه هیأت دولت 
و در جمــع خبرنــگاران، بــا تأکیــد بــر اینکــه نظر 
رئیس جمهوری این اســت که وزیر بهداشــت در 
دولــت باقی بماند، گفت: وزیر بهداشــت یکی از 
موفق ترین وزرای دولت های یازدهم و دوازدهم 
اســت کــه فعالیت هــای بســیار خوبــی در حــوزه 
بهداشــت داشــته  و از همــه مهم تــر اینکــه طرح 
تحول ســامت را به خوبی پیش برده اســت.وی 
وزارت بهداشــت را وزارتخانه ای حســاس و مهم 
عنوان کــرد که اداره آن به مدیریــت باا و بودجه 
نیــاز دارد. رئیــس دفتــر رئیس جمهــوری اظهار 
داشــت: دکتر هاشــمی اختاف نظــری در رابطه 
با بودجه وزارت بهداشــت دارد و به همین دلیل 
اســتعفای خود را تقدیم رئیــس جمهوری کرده، 
امــا رئیــس جمهــوری  وی را وزیــر بســیار ایــق و 
بــا عملکــرد خــوب می دانــد و بــه همیــن خاطر 
در برابــر پذیــرش اســتعفای وی مقاومــت کرده 
است. تاش می شود با صحبت این مشکل حل 
شــود.وی ادامه داد: ما همــواره قدر زحمات وزیر 
بهداشــت را می دانیــم و امیدواریــم وی همــراه 
دولت باشــد ولی اگر به هر دلیلی وزیر بهداشــت 
از دولــت جــدا شــد، وی را از ســرمایه های دولت 
دانســته و تــاش می کنیــم از نظراتش اســتفاده 
کنیم. به هر حال نظر رئیس جمهوری این است 

که وزیر بهداشت در دولت باقی بماند.
گزارش های رسیده نشان می دهد نمایندگان 
مجلــس نیــز بــرای رفــع مشــکل و بازگردانــدن 
وزیــر بــه وزارتخانه بهداشــت، درمــان و آموزش 
پزشــکی تاش می کننــد تا جایی که حســینعلی 
شــهریاری، نماینــده مــردم زاهدان نیــز در نطق 
میــان دســتور جلســه علنــی روزگذشــته مجلس 
بــه این موضــوع پرداخته و طرح تحول ســامت 
را یکــی از افتخــارات دولت عنوان کرده اســت.او 
همچنین خطاب به مســئوان دولت گفته است 
که نگذارید طرح تحول سامت با مشکل روبه رو 
شــود..وی افزود: وزیر بهداشــت، از پرتاش ترین 
وزرا اســت، کــه ۳۵۰ ســفر داشــته اســت. 9 بار به 
سیستان وبلوچســتان، ۱۵ بار به خوزســتان و 9 بار 
هم به مناطق زلزله زده ســفر کرده انــد. اگر طرح 
تحول سامت مشــکلی دارد باید حل شود، ولی 
دل مــردم به طرح خوش بــود. اجازه ندهید این 

طرح دچار مشکل شود.
رئیــس ســازمان برنامــه و بودجه نیز بــا بیان 
توضیحاتی به برخی حواشــی ایجاد شــده در این 
بــاره  واکنش نشــان داد و گفت: بر اســاس اســناد 
خزانــه تاکنــون ســه هــزار میلیــارد تومــان بــرای 
پرداخــت بدهی هــای وزارت بهداشــت بــه ایــن 

وزارتخانه تخصیص یافته است.
به گزارش ایســنا، محمدباقر نوبخت با اشاره 
به اقــدام انجام شــده از ســوی ســازمان برنامه و 
بودجه برای پرداخت پاداش بازنشستگان برخی 
دستگاه ها اظهار کرد:  در سازمان برنامه و بودجه 
مقــرر شــد کــه برخــی  بدهی هــای دســتگاه های 
مختلــف بــا هماهنگی از ســرجمع اعتبــارات آن 
دســتگاه پرداخــت شــود. در ایــن زمینــه دربــاره 
پــاداش بازنشســتگی فرهنگیــان و دانشــگاهیان 
اعتبــار پرداخــت شــده از ســر جمــع بودجــه دو 
وزارتخانــه علــوم و آمــوزش و پــرورش پرداخت 
شــد؛ چــرا کــه در حــال حاضــر در ردیف هایی که 
برای پاداش بازنشستگی دستگاه ها تعریف شده 

اســت، پولی وجود ندارد.رئیس سازمان برنامه و 
بودجــه ادامه داد: در این شــرایط یــا باید مجدداً 
صبــر کنیــم تا اعتبــار کافــی در این ردیف هــا قرار 
بگیرد یا اینکه از سرجمع اعتبارات این دستگاه ها 
برداشــت کنیم و به بازنشستگان بدهیم که برای 
دو وزارتخانه آموزش و پرورش و وزارت علوم این 

اقدامات انجام شد.
نوبخت با اشــاره بــه تخصیــص ۱۱۰ درصدی 
اعتبــارات بــه برخــی دســتگاه ها گفت: ســازمان 
برنامــه و بودجــه اجــازه دارد در ماه هــای پایانــی 
ســال از محــل کاهش ســایر ردیف هــا، ۱۰ درصد 
به صددرصد تخصیصی دســتگاه ها اضافه کند. 
به همین جهــت معمواً آموزش و پــرورش ۱۱۰ 
درصد بودجه و اعتبار از ســازمان برنامه و بودجه 
می گیــرد.وی گفــت: اقدامــی که بــرای آموزش و 
پــرورش و وزارت علــوم انجام شــد، قابــل انجام 
در دانشگاه های علوم پزشکی و مجموعه وزارت 
بهداشــت نیســت؛ چرا که وزارت بهداشت برای 
انجــام طــرح تحــول ســامت از اآن در برخــی  
ردیف هــای خود به صــورت ۱۱۰ درصــدی اعتبار 
می گیرد و این امکان فراهم نیســت تا از سرجمع 
اعتبارات این وزارتخانه برداشت کنیم.از آنجایی 
کــه وزارت بهداشــت بــه حــد کافی مشــکل دارد 
و بدهــکار اســت نمی توانیم مانند دســتگاه های 
دیگــر از دو ردیفــی کــه برداشــت انجــام شــده، 
برداشــت کنیم.رئیس ســازمان برنامــه و بودجه 
با تأکیــد بر اینکه در حــال حاضر اولویــت وزارت 
بهداشــت پرداخــت بدهی هایــش اســت، اظهار 
کرد:  بر اساس مستندات تاکنون سه هزار میلیارد 
تومان بر اســاس تبصره 5 اسناد خزانه در اختیار 
وزارت بهداشــت قــرار گرفتــه تــا ایــن وزارتخانــه 
اینکــه  را پرداخــت کند.حــال  بدهی هــای خــود 
پرداخت بدهی بازنشســتگان در دستور کار باشد 
یا بدهی شرکت های دارویی و داروخانه ها، وزارت 
بهداشــت پرداخت بدهی شــرکت های دارویی و 

داروخانه ها را اولویت خود قرار داد.

نوبخــت ادامــه داد: وزارت بهداشــت کماکان 
بــا وجــود ردیف های اعتبــاری که پرداخت شــده 
آنقدر بدهکار اســت که ما مجبور شــدیم از مقام 
معظم رهبری درخواســت کنیم تــا 5۰۰ میلیون 
یورو از صندوق توســعه ملی برداشــت نماییم تا 
ایــن وزارتخانه بتواند بدهی خود به شــرکت های 

دارویی را پرداخت کند.
وی خاطرنشان کرد: وزارت بهداشت مضاف 
بــر ردیف هــای اصلی که در قانون وجــود دارد، ۳ 
هــزار میلیارد تومان نیز به صورت علی الحســاب 
و  دارویــی  شــرکت های  بــه  پرداخــت  بــرای 
داروخانه ها گرفته که چنین مجوزی برای این کار 

وجود نداشته است.
رئیــس ســازمان برنامه و بودجــه گفت: طرح 
آن  از  مــردم  بهداشــت  وزارت  در  کــه  مهمــی 
راضی هســتند طرح تحول ســامت اســت برای 
اینکــه بــرای وزیــر استرســی ایجــاد نشــود اقــدام 
ویــژه ای انجام می دهیم، در آغاز هر ســال با وزیر 

می نشــینیم و متعهد می شــویم که تا پایان سال 
منابع را پرداخت کنیم.ایرج حریرچی، سخنگوی 
وزارت بهداشــت هم روز چهارشــنبه با حضور در 
برنامه »حاا خورشــید« ســیما با تأکیــد بر اینکه 
وزارت بهداشــت قصد ندارد بــا آمار و ارقام بازی 
کنــد چراکــه در ایــن شــرایط مــردم بــه آرامش و 
امید نیاز دارند، گفت: باید دســت به دســت هم 
بدهیــم تا آنچه رئیس دولت و ســازمان برنامه و 
بودجه تأیید کردند را به خوبی پیش ببریم و کام 
مردم شــیرین تر شود.سخنگوی وزارت بهداشت 
گفــت: ادعــا نداریم شــاگرد اول دولت هســتیم، 
امــا حداقــل مثــل شــاگرد آخر برخــورد نشــود و 
معوقات پرداخت شــود.حریرچی اظهارداشت: 
در دولــت تدبیــر و امیــد بــا هماهنگــی مجلــس 
بیشترین حمایت ها از وزارت بهداشت انجام شد 
و توانســتیم طرح تحول سامت را اجرا کنیم، اما 
مطالبــه ما اجرای قانون و دریافت حق ســامت 

مردم است.
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دادستان کل کشور :حقوق آسیب دیدگان 
علوم و تحقیقات استیفا می شود

دادســتان کل کشــور گفت: عده ای که در این حادثه آســیب 
دیدنــد قطعــاً حقوقــی دارنــد کــه حتمــاً بایــد مــورد توجه 
قرارگیرد و دســتگاه قضایــی این آمادگــی را دارد که حقوق 
آســیب دیدگان وهم جان باختگان و هم مصدومان لحاظ و استیفا خواهد شد 

واگر کسی قصوری داشته باشد با او برخورد می شود.
بــه گزارش ایســنا  ، محمدجعفر منتظری در نشســتی با رئیس و مســئوان 
دانشگاه آزاد که پیرامون حادثه واژگونی اتوبوس دانشگاه علوم و  تحقیقات رخ 
داد، اظهار کرد: تاش همگان این است که این حادثه از ابعاد مختلف بررسی 
و منتهی به تصمیماتی شود. ازم است با بررسی دقیق و در چارچوب مقررات، 
اگر کسی یا کسانی در وقوع این حادثه قصور داشتند میزان تقصیرشان بررسی 
شــود و متناســب با آنها برخورد شــود. همچنین این حادثه عبرتی باشــد برای 
این که از تکرار آن جلوگیری شود.وی تصریح کرد: این موضوع باید بررسی شود 
و مدیران و مسئوان به گونه ای برنامه ریزی کنند اگر احیاناً قصور یا تقصیرهایی 
در سنوات گذشته انجام شده و احیاناً کارهایی که باید انجام می شد که تا به حال 
انجام نشده فرصتی است که باید مسئوان آن را دنبال کنند. یکی از معاونینم 
نقل می کرد که در یکی از استان ها که من رفتم دانشگاهی هست که شرایطش 
خوب نیســت لذا مســئوان باید تاش کنند که هم نواقص اینجــا را رفع کنند و 
اگر موارد مشــابهی هم در کشــور هست آنها را هم برطرف کنند.دادستان کشور 
افزود: در دیداری که از محل حادثه داشــتم به نظرم رســید که برخی مطالبات 
دانشــجویان بحق است و حتماً دســتگاه قضایی ابعاد قضیه را بررسی می کند 
و دانشــگاه و نیــروی انتظامــی و قــوه قضائیه ایــن موضوع را پیگیــری می کنند. 
در بازدیــدم از محــل حادثه نشــانه هایی دیدم و به نظرم عــده ای به دنبال این 
هســتند که پلی برای خود درســت کنند که به اهداف خودشان برسند.منتظری 
تصریــح کرد: جریانات سیاســی و کســانی کــه نقد دارنــد در محیط ســالم و در 
فضایی که دشمن نتواند سوءاستفاده کند آن را بیان کنند. من آن روز می دیدم 
و تعدادشان اندک بود اما از نحوه برخوردها و مطالب که مطرح می شد دنبال 

این هستند که بهانه ای را برای دشمن فراهم کنند.
وی دربــاره این کــه آیــا میزان تقصیر در این پرونده مشــخص شــده اســت؟ 
گفــت: ایــن موضــوع را اآن نمی شــود گفــت. پلیــس و پزشــکی قانونــی اعام 
نظــر کرده و ممکن اســت در دادگاه به آن ایراد گرفته شــود و مجــدداً برگردد و 
کارشناســی ها انجام شــود. زمانی که دادگاه به نتیجه نهایی رســید می شــود آن 
را اعام کرد که چه دســتگاهی و چه کســی چقدر مقصر بوده اســت. اآن آنچه 
کارشناسان می گویند و پلیس به آن رسیده نظر نهایی نیست و من به دادستان 
تهران گفتم و سعی می کنیم که ان شاءاه در اولین فرصتی که قانون اجازه دهد 

پرونده منتهی به نتیجه نهایی شود.
ë نتیجه بررسی »پرونده اتوبوس دانشجویان« سریع اعام شود

معاون حقوق عامه دادســتان کل کشور گفت: شعبه ویژه برای رسیدگی به 
این پرونده تعیین شده است.

محمد جواد حشــمتی در جلســه بررســی ابعاد حادثه  واژگونــی اتوبوس در 
دانشــگاه آزاد گفت: این حادثه از ابعاد مختلف قابل بررســی است. پیگیری ها 
و برخوردهایی در این رابطه انجام شــده اســت. هیأت کارشناسی در این رابطه 

تشکیل شده است، شعبه ویژه برای رسیدگی به این پرونده تعیین شده است.
حشــمتی با بیان این که رئیس دانشــگاه آزاد باید همه ابعاد حادثه را ببیند، 
گفت: با توجه به محل احداث ساختمان دانشگاه و صعب العبور بودن محل 
رفــت و آمــد، متأســفانه تدابیــر ازم برای عبــور و مــرور دانشــجویان و کارکنان 
اندیشــیده نشــده بود. جاده تردد دانشــجویان فاقد گاردریل و اتوبوس نیز فاقد 
معاینه فنی بود و دانشــگاه آزاد با امکاناتی که دارد می توانست محیط را ایمن 
کنــد اما متأســفانه این کار انجام نشــده اســت و بایــد هرچه ســریع تر اقدامات 

پیشگیرانه در محیط دانشگاه در نظر گرفته شود.
ë حق دانشجویان را می گیریم

محمــد مهدی طهرانچــی ، رئیس دانشــگاه آزاد گفت: به عنوان مســئوان 
دانشــگاه، پیگیر حقوق فرزندانمان هســتیم تا حقوق دانشجویان به طور کامل 

رعایت شود.
ë واکنش هاشمی به ساخت واحد علوم و تحقیقات روی کوه

معــاون عمرانــی ســابق دانشــگاه آزاد اســامی به حواشــی پیرامــون نحوه 
ســاخت واحد علوم تحقیقات این دانشــگاه واکنش نشان داد.محسن  هاشمی 
درباره حواشی پیرامون نحوه ساخت واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد به ایلنا 
گفت: من از ســال 9۲ تا 9۶ در این دانشــگاه معاون عمرانی بودم، این درحالی 
اســت که مجموعه واحد علوم و تحقیقات در۳۰ سال پیش ساخته شده است.
رئیس شــورای شــهر تهران ادامه داد: با وجود این، همه راه ها و مســیرهای این 
دانشگاه اصاح شده است. وی در پاسخ به این سؤال که آیا ساخت این دانشگاه 
روی کوه کار درســتی بوده است، گفت: این مربوط به ۳۰ سال پیش است و من 

در این رابطه تمایلی به صحبت ندارم.

منطقه 15، رکورددار ساخت و ساز در تهران
مدیرکل تدوین ضوابط، نظارت و صدور پروانه شهرداری تهران از افزایش ساخت 
و ساز در تهران خبرداد. به گزارش ایسنا، رضا عباسی درباره وضعیت صدور پروانه 
ســاختمانی در تهران گفت: در ســال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل شاهد 
رشد ۱5درصدی صدور پروانه ساختمانی بوده ایم.وی اضافه کرد: در مدت مشابه 
ســال قبل 7۱۲۳ فقره پروانه ســاختمانی صادر شــده بود و این در حالیســت که در 
9ماهه ســال جاری 8۲7۱ فقره پروانه ســاختمانی اعم از تجاری، اداری و مسکونی 
صادر شــده است.عباســی در پاســخ به ســؤالی در مورد صدور مجوز ســاخت مال 
جدیــد در تهران گفت: در ســال جاری هیچ پروانه ای برای ســاخت مــال در تهران 
صادر نشــده اســت و از این پــس در صدور مجــوز مال های جدید به پیوســت های 
محیط زیســتی، ترافیکی، اجتماعی و... توجه می شــود تا شاهد پیوند اجتماعی در 
جامعه باشــیم. عباسی در مورد مناطقی که بیشــترین و کمترین پروانه ها در آنجا 
صادر شــده اســت با بیان این که در ســه ســال گذشــته منطقه ۱5رکــورد دار صدور 
بیشــترین تعداد پروانه اســت، گفت: در شاخص پروانه های تجمیعی، نیز منطقه 
۱5 این شاخص را به خود اختصاص داده است و با این حال کمترین صدور پروانه 

برای منطقه 9 و۱۲بوده است.

اباغ طرح »معلم تمام  وقت« توسط رئیس جمهوری 
معاون توســعه مدیریت و پشــتیبانی وزیر آمــوزش و پرورش گفــت: طرح »معلم 
تمام  وقت« به امضای رئیس جمهوری رســید و به آموزش  و پرورش اباغ شــد. به 
گزارش فارس، علی الهیار ترکمن در گردهمایی مشترک اعضای شورای معاونان 
و مدیران کل آموزش  و پرورش اســتان های کشــور اظهار کــرد: در خصوص بیمه ها 
با مصوبه دولت، بیمه تکمیلی ایثارگران به دســتگاه اجرایی واگذاری شــده است و 
برای تأمین بیمه شــاغان به اعتبــار نیاز داریم که چون از طریــق بودجه آموزش  و 
پرورش امکانپذیر نبود، مقرر شد از آبان ماه خدمت رسانی بیمه ای  ایثارگران شاغل 
ادامه یابد و اعتبار آن را سازمان برنامه تأمین کند و سازمان برنامه اباغ کرده است 
که اعتبار بیمه ایثارگران بازنشسته از طریق دستگاه ذیربط که سازمان بازنشستگی 
است، تأمین شود.وی با اشاره به بیمه تکمیلی فرهنگیان، اظهار کرد: بیمه تکمیلی 
کارکنــان وزارت آمــوزش  و پرورش به دلیل نارضایتی از شــکل صندوقی باید تغییر 
رویکرد می داد و به این دلیل رایزنی با ۱۱ شــرکت انجام شــد و آنچه در حال حاضر 
اباغ  شده است بدون محدود کردن خدمات و شوک قیمتی است و پرکاربردترین 
خدماتی که شناســایی کردیم، همین دو شــکل »الف« و »ب« اســت که 9 خدمت 

بدون سقف در آن گنجانده  شده است.
او  تأکید کرد: در طرح بیمه محدودیت هایی داشتیم که تحلیل هزینه برای شرکت 
بیمه تقریباً 5.۱ درصد بیشــتر سود ندارد و بسیاری از شرکت ها به همین دلیل وارد 

قرارداد با آموزش  و پرورش نمی شوند.

اخبار

کاربــران فضــای مجــازی پایتخت دیــروز یک 
هشتگ مشــترک داشتند. هشــتگی که از یک بو با 
منبع و منشــأ نامشــخص خبر مــی داد و آنها برای 
اطاع رســانی از وضعیت محله خــود از کلید واژه 
»بــوی مرمــوز« اســتفاده کردنــد. گمانه زنی هــا در 
میان فضای مجازی همزمان با اظهار بی اطاعی 
مسئوان محیط زیســت از جمله مدیرکل محیط 
زیســت تهــران از احتمال فعال شــدن آتشفشــان 
دماوند ســخن می گفت. البته »محمد رستگاری« 
معاون پایش و نظارت محیط زیست در گفت و گو 
با »ایران« بیشــتر احتمال می داد منشأ بو، زباله ها 
باشــند. او از اعــزام همکارانــش برای چــک مراکز 
دفــن زباله خبــر می دهد. بــا وجود ایــن همچنان 
شــهروندانی اعتقــاد دارنــد کــه بــوی گوگــرد بــه 
مشامشان می رسد و چشم هایشان می سوزد. دود 
غلیظی که از عصر دیروز تهران را گرفته بود مزید 
بــر علت شــده تــا بســیاری روی بوی گوگــرد تأکید 
کنند. هشتگ ها از استنشاق بو در بیشتر محله های 
تهران خبــر می دهد. از جمله کاربری می نویســد: 
»در منطقــه جهــان آرا بویــی مرموز شــبیه  گوگرد 
می آد.« اما علیرضا شــهیدی سرپرســت ســازمان 
زمین شناسی کشور در گفت و گو با »ایران« ربط این 
بو به فعال شدن آتشفشان دماوند را قویاً تکذیب 
می کنــد و می گویــد: »ایــن اخبــار در حــد شــایعه 
است. اگر چنین اتفاقی پیش می آمد دستگاه های 
لرزه نگار ما تغییرات را نشان می داد.« او می گوید: 
»نــه در منطقه نارمک که محل زندگی اش اســت 
بویــی را حس کرده نــه در محــل کارش در میدان 

آزادی.«گزارش هــای دریافتــی از کاربــران توئیتــر 
بــا هشــتگ »بوی مرمــوز« نشــان می دهــد این بو 
در مناطقی همچــون زعفرانیه، میــدان آرژانتین، 
میدان فاطمی، خیابان ظفــر، عبدل آباد، خیابان 
بهشتی، میدان گمرک، نارمک، خیابان فلسطین، 
میــدان هفت تیر و ســیدخندان به مشــام رســیده 
اســت.بوی زننده شــبیه به گوگــرد در بخش هایی 
از محــدوده مرکــزی تهــران در مناطق ۱۱ و شــش 
بــو در  ایــن  بــه مشــام می رســد.  نیــز  شــهرداری 
محدوده های میرزای شــیرازی، چهارراه ولیعصر، 
ســهروردی، آزادی، میدان ولیعصر، بلوار کشــاورز 
و شــیخ فصــل اه نوری هم گزارش شــده اســت. 
»محمد حسین بازگیر« رئیس اداره محیط زیست 
شهر تهران می گوید: »منشأ بوی نامطبوع در شهر 
تهران که عمدتاً در مناطق مرکزی پایتخت انتشار 
یافته است هنوز مشخص نیست.« او در گفت و گو 
بــا ایســنا از تــاش تیم های آتش نشــانی و محیط 
زیســت بــرای پیدا کــردن منشــأ آن خبــر می دهد 
و او از شــهروندان می خواهــد اگــر مورد مشــکوکی 

در ســطح شــهر دیدنــد آن را به محیط زیســت یا 
آتش نشانی اطاع دهند.

کانــال تلگرامــی روزنامــه ایران و ایــران آناین 
بــه نقل از یکی از مســئوان شــرکت ملــی پاایش 
و پخــش فرآورده های نفتی منشــأ بــوی نامطبوع 
تهــران را ترکیدگــی فاضــاب در میــدان انقــاب 
اعام کرد. این منبع می گوید: »بوی منتشر شده در 
مرکز شهر تهران ارتباطی با تأسیسات نفتی و گازی 
نــدارد. این بو احتمااً ناشــی از ترکیدگی لوله های 
اصلی فاضاب شــهر تهران اســت.« این در حالی 
است که مدیر روابط عمومی آب و فاضاب کشور 
تخریب فاضاب مرکزی شــهر را تکذیب کرد.یک 
محقق حوزه زلزله و آتشفشــان با اشــاره به انتشار 
بــوی ناخوشــایند در تهران، گفت: این بو ناشــی از 

گوگرد و فعالیت های آتشفشانی نیست.
مهــدی زارع، عضــو هیــأت علمی پژوهشــگاه 
بین المللــی مهندســی زلزلــه و زلزله شناســی در 
گفت وگو با ایســنا با اشــاره به انتشار بوی نامطبوع 
گفت: انتشار این بو که بوی نامطبوعی است بیشتر 

به نظر می رسد که ناشی از زباله باشد.
همچنین »محمد حسن بازگیر« رئیس محیط 
زیست تهران از تشکیل کمیته ویژه ای برای یافتن 
علت انتشار بوی بد در تهران خبر می دهد.اصغر 
عطایی مدیرکل امور خدمات شــهری شــهرداری 
تهــران هــم در گفت و گــو بــا رســانه ها از وجــود بو 
اظهاربــی اطاعــی می کنــد و می گویــد: »اگر بویی 
هم باشــد به شــهرداری تهران ربطی نــدارد چون 
مــا آرادکوهی در تهران نداریــم و یا این که زباله ای 
در شهر باقی نمانده است.« او اعتقاد دارد که باید 
اداره آب و فاضــاب پاســخ ســؤاات شــهروندان 
انجمــن  رئیــس  مردانــی«  بدهد.«»مســعود  را 
متخصصین میکروبیولوژی بالینی و بیماری های 
عفونــی ایران هم از استشــمام بوی بــد در خیابان 
»زرتشت« خبر می دهد و به »ایران« می گوید:»تا 
کنون چنین بویی در تهران را استشمام نکرده ام.« 
او درباره منشا بو خبری ندارد اما با توجه به برخی 
از خبرها که منشــا بو را فاضاب تهران می داند به 
مردم توصیه می کند از مصرف غذاهای مشکوک 

رســتوران هایی  یــا  می فروشــند  گردهــا  دوره  کــه 
کــه به بهداشــت آنهــا اعتمادی نیســت، بشــدت 
خــودداری کننــد. او از شــهروندان می خواهــد کــه 
شست و شوی دست را با آب و صابون جدی بگیرد 
چــون باعــث قطــع زنجیــره انتقــال عفونت های 
انگلــی می شــود. به گفتــه او فاضــاب و آب آلوده 
می توانــد بیماری هــای روده ای، عفونــی، انگلی و 
باکتریایی مثل حصبه و شــبه حصبه را به سرعت 
در میــان افراد گســترش دهد. »زهــرا صدراعظم 
نوری« رئیس کمیســیون سامت شورای شهر هم 
از پراکنــش بــوی مرمــوز بی خبــر اســت. »فرنوش 
نوبخــت« مدیرعامــل شــرکت بهره بــرداری مترو 
تهــران و حومه هم متــرو را از بوی بد مبرا می داند 
ومــی گوید:»ابتــدا همــکاران بنــده در داخل مترو 
کمی بوی نامطبوع احســاس کردند اما درخطوط 
مترو مشکلی نیســت.«تا لحظه چاپ این گزارش 
هیــچ یک از مســئوان کــه افکارعمومــی احتمال 
می دهند بتوانند منشا بو را مشخص و اعام کنند 

به سرمنشاء قطعی بو نرسیدند.

منشأ بوی نامطبوع درتهران چه بود؟

دادســتان تهــران گفــت: آســیب های اجتماعــی 
موجب می شــود جامعه از پیشــرفت و عدالت و 
رفــاه بازبماند و ســیل بیکاران، آمــار زیاد جوانان 
حاشیه نشــینی؛  و  طــاق  بــاای  آمــار  مجــرد، 
برنامه ریزی ها را تحت تأثیر قرار می دهد و هرچه 
در حوزه رفع آســیب های اجتماعــی اقدام کنیم 

کم است.
بــه گــزارش صــدا و ســیما، عبــاس جعفری 
دولت آبادی در نشســت با تعدادی از مســئوان 
مرتبط با آســیب های اجتماعــی که در خصوص 
مفاســد اخاقی و اجتماعی بویژه جرایم مرتبط 
بــا مصرف مشــروبات الکلــی برگزار شــد، افزود: 
توجه به موضوع آســیب های اجتماعی در اسناد 
باادســتی و از جملــه برنامه ششــم آمده اســت 
و مقــام معظــم رهبری نیز ۶ تا 7 جلســه در این 
زمینه برگزار کرده اند که این جلســات با حضور و 
مدیریت شــخص ایشان بوده اســت و این نشان 
دهنده توجه مسئوان عالی کشور به این موضوع 

است.
وی توجــه بــه آســیب های اجتماعــی را از آن 
جهت که زمینه ســاز و بســتر ســایر جرایم است، 
ضروری خواند و گفت: بیــکاری، طاق، اعتیاد و 

حاشیه نشــینی کار ها را با موانــع روبه رو می کند و 
رفع زمینه این مشــکات موجب آبادانی، رفاه و 

توسعه کشور می شود.
دادســتان تهــران گفت: اگر امــروز می بینیم 
که صد ها شبکه تلویزیونی فارسی زبان و صد ها 
ســایت و ده هــا روزنامــه علیــه ایــران فعالیــت 
می کنند بــه دنبال تغییر ســبک زندگی و ذائقه 
پیشــگیرانه،  راهکار هــای  هســتند.وی  مــردم 
توانمندسازی و حمایتی و اقدامات مقابله ای را 
سه راهکار مهم در بحث آسیب های اجتماعی 
خوانــد و گفــت: آســیب های اجتماعــی حــدود 
7۰ مــورد اســت که پنج آســیب آن مــورد توجه 
اســت و یکی از آن آســیب ها، مفاسد اجتماعی 
و اخاقــی اســت کــه یکــی از زیرمجموعه هــای 
آن جرایــم مرتبــط با مصرف مشــروبات الکلی 

خواهد بود.
مســأله  گفــت:  ادامــه  در  تهــران  دادســتان 
بی حجابــی با سیاســت های حجــاب و عفاف در 
کشــور در تضــاد اســت و در تغییــر رفتار هــا تأثیر 
می گــذارد و اگر گاهی اوقــات می بینیم که برخی 
عقب نشــینی  حجــاب  موضــوع  خصــوص  در 
می کننــد این نشــان می دهد که دشــمن در حال 

ســرمایه گذاری اســت تا بی حجابی امری مباح و 
بی اهمیــت جلوه کند. بر همین اســاس فردی را 
در تهران مأمــور کردند که روســری اش را بردارد 
و وقتــی دیدیم پلیس و دســتگاه قضایی برخورد 
قاطــع کرد، دشــمن هم ســر و صــدا کــرد؛ وقتی 
دشمن برای روسری برنامه ریزی می کند، قطعاً 
برنامه عمیق تری دارد و آن شکستن برنامه های 

عفاف و حجاب است.
مفاســد  حــوزه  در  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  وی 
اجتماعــی جرایــم زیادی وجــود دارد، گفت: در 
این نشســت فقط به موضوع جرایم مشــروبات 
الکلــی خواهیــم پرداخــت و گزارش های پلیس 
هــم در این خصوص نگران کننده اســت. امروز 
گزارش های بدی از پلیس در خصوص رانندگی 
در حیــن مســتی به ما می رســد و این اقــدام در 
همــه دنیــا جــرم اســت و در ایــران کــه کشــوری 
اسامی است هیچ کسی نباید به خودش جرأت 
دهد در حال مســتی رانندگی کنــد که این اقدام 
برای دیگران هم خطرســاز اســت چندی پیش 
هــم اتفاقی تلخ در خصوص مشــروبات تقلبی  
افتــاد کــه تعداد زیــادی فــوت کردنــد و عده ای 
هــم بــه دلســوزی پرداختند و مــا هم اکنــون در 

کشور مواجهیم که عده ای به تجارت مشروبات 
الکلــی می پردازند و جان عــده ای را می گیرند و 
عــده ای هم با حالت مســتی رانندگــی می کنند 
کــه بایــد با آنــان برخــورد قاطع شود.دادســتان 
تهران افزود: پلیس بدون دســتور دادستانی و یا 
دادگاه اجــازه رفع توقیــف خودرو های رانندگان 
مســت را نــدارد، گزارش هایــی داشــتیم که این 
خودرو هــا پــس از چنــد روز آزاد شــده که خاف 
قانون اســت. چند ســال پیش این دســتور کتبی 
را داده ام تــا ایــن خودرو هــای توقیفــی بــه هیچ 
وجــه پیــش از زمــان انقضــای خود آزاد نشــوند 
چــرا که جان مــردم برای مــا اهمیــت دارد.وی 
افزود: البته مشــکلی هــم مــا در دادگاه هایمان 
داریــم به ایــن ترتیب که وقتی پلیــس رانندگان 
مست را بازداشــت می کند و تست الکل از آنان 
می گیرد و مصرف مشروبات الکلی هم به تأیید 
پزشکی قانونی می رسد دادسرا وقتی ادله باشد 
تأییــد می کند، اما وقتی کــه به دادگاه می رود در 
دادگاه هــا می گوینــد ادله مناســب شــرب خمر، 
اقــرار و بینــه اســت در صورتی که خیلــی مواقع 
راننده اقرار نمی کند و بینه هم وجود ندارد و در 
این شرایط دادگاه ها اکثراً  فرد را تبرئه می کنند و 

کسی که عامل خطر برای مردم است به راحتی 
در دادگاه تبرئه می شود.

جعفــری دولــت آبــادی گفت: ایــن موضوع 
گایه پلیس هم بوده اســت و ما قبــول داریم که 
در این خصوص مشــکل وجــود دارد و اخیراً این 
موضــوع خدمت مقــام معظم رهبــری گزارش 
شــد و ایشــان از ریاســت قــوه قضائیه خواســتند 

قضیه حل شود.
دادســتان تهــران افزود: بــه هیچ وجــه نباید 
اجازه دهیم راننده مست پشت ماشین بنشیند و 
وقتی نشست بداند عاوه بر مجازات های حدی، 
از  از قبیــل محرومیــت  مجازات هــای تکمیلــی 

رانندگی و ابطال گواهینامه خواهد داشت.
وی گفت: موضوع بعدی در حوزه مشروبات 
الکلــی، عرضــه آن اســت و پلیــس در موضــوع 
قاچــاق آن ورود می کنــد، امــا مــا گزارش هایــی 
از عرضــه آن در برخــی اماکــن داریم کــه زیبنده 
کشور دینی نیســت و به هیچ وجه در رستوران ها 
و هتل هــا و دیگــر اماکــن نبایــد اجــازه عرضــه 
مشروبات الکلی داده شود و این صددرصد جرم 
است و باید پلیس گزارش کند و حتماً  اتحادیه ها 

هم در این خصوص همکاری کنند. 

 دادستان تهران :  با رانندگان مست برخورد قاطع می شود

رئیس اداره محیط زیست شهر تهران: کمیته ویژه ای برای یافتن علت انتشار بوی بد در تهران تشکیل شد
معاون محیط زیست تهران:  احتما ل دارد منشأ بو زباله ها باشند

سرپرست سازمان زمین شناسی کشور: این بو به فعال شدن آتشفشان دماوند ربطی ندارد
یکی از مسئوان شرکت ملی پاایش و پخش فرآورده های نفتی: منشأ بوی منتشر شده در شهر ارتباطی با تأسیسات نفتی و گازی ندارد و احتمااً از ترکیدگی لوله های فاضاب باشد

مدیرکل امور خدمات شهری شهرداری تهران:  وجود بوی نامطبوع در تهران ارتباطی به زباله ها در شهر ندارد
عضو هیأت علمی پژوهشگاه بین المللی مهندسی زلزله و زلزله شناسی:  احتمال دارد  انتشار این بو ناشی از زباله است

مدیرعامل شرکت بهره برداری مترو تهران و حومه :  در داخل مترو کمی بوی نامطبوع احساس می شود اما درخطوط مترو مشکلی نیست

.1

.3

.5

.6
.7

.2

.4



www.iran-newspaper.com

editorial@iran-newspaper.com

شقایق امیریدورنـــما
خبرنگار

نیویورک تایمز )امریکا(:
تحــت  افغانســتان  ارتــش  نیروهــای 
ســیا،  ســازمان  نیروهــای  هدایــت 
عملیاتــی را انجــام داده اند کــه در آن 
غیرنظامیــان کشــته شــده اند. چنیــن 
افزایــش  باعــث  می توانــد  اتفاقاتــی 

انتقادها به ارتش و دولت شود.

ال پائیس )اسپانیا(:
بولســونارو، افسر ســابق ارتش برزیل 
کــه از سه شــنبه رئیس جمهــوری این 
کشــور شــد، همانند دونالــد ترامپ از 
توئیتــر اســتفاده کــرد تــا بــر تغییرات 
گسترده در سیاست خارجی کشورش 

تحت هدایت خود خبر دهد.

تایمز )بریتانیا(:
با تاش نماینــدگان پارلمان انگلیس 
واحــدی در وزارت خارجــه این کشــور 
ایجاد می شــود تــا خانواده هایــی را که 
دختــران خــود را مجبــور بــه ازدواج با 
می کننــد،  کشــورها  دیگــر  تبعه هــای 

جریمه می کند.

 سال بیست و چهارم  شماره 6965
 پنجشنبه   13 دی 1397

فرماندهــی  ســخنگوی  رســول  یحیــی 
عملیــات مشــترک عراق اعــام کرد که 
نیروهــای امریکایــی مســتقر در ســوریه 
پس از خروج از این کشــور، راهی اربیل، 
مرکــز اقلیــم کردســتان و در فاصله 55 
کیلومتری ایران، می شوند و نمی توانند 
در مناطــق دیگــر تحــت کنتــرل دولــت 

فدرال مستقر شوند.
بــه گزارش فرات نیــوز، او در ادامه از 
احتمــال انتقال این نیروهــا به امریکا یا 
هر مقصــد دیگری ســخن گفت. یحیی 
رســول در ادامه افــزود: »تنها هدف این 
نیروهــا ایــن اســت که بــه ســمت اربیل 
حرکــت کنند نــه اینکه در عراق مســتقر 
شوند. واقعیت این است که عراق هیچ 
نیــازی بــه این نیروهــا ندارد زیــرا اکنون 
تعــداد مستشــاران نظامــی امریــکا بــه 
اندازه کافی اســت و دولــت هیچ دلیلی 
بــرای افزایــش آنهــا نــدارد. ســربازانی 
کــه قــرار اســت بــه اربیــل بیاینــد، هرگز 
در پایگاه عین ااســد اســتان اانبــار قرار 

نخواهند گرفت.«
نخســت وزیری  عبدالمهدی  عــادل 
عــراق نیــز طی روزهــای اخیــر گفته بود 
هیــچ پایگاهــی در عــراق منحصــراً در 
و  نیســت  امریکایــی  نیروهــای  اختیــار 
ســربازان این کشــور از پایگاه های عراق 
اســتفاده می کننــد. امــا عیــد عمــاش، 
عضو شــورای اســتانداری اانبار صحت 
بــرد و گفــت:  زیــر ســؤال  را  ادعــا  ایــن 
»واقعیــت خــاف گفته نخســت وزیری 
اســت، در پایگاه های امریکایی در عراق 
هیچ نیرویی از این کشــور حضور ندارد. 
ســربازان امریکایــی در شهرســتان قائم 
در شــمال و جنــوب شــرق رود فرات دو 
پایــگاه، در الرطبه و البغدادی دو پایگاه 
و در صحــرای اانبــار تعــدادی پایــگاه 
نظامــی دارنــد. در پایگاه هــای نظامــی 
اانبــار تحرکاتــی صــورت می گیــرد کــه 

دولت در جریان آن نیست.«
اما ترامپ در ســفری به عراق اشاره 
کــرده بود، هیــچ برنامه ای بــرای خروج 
امریکا از عراق ندارد و امریکا می تواند از 

عراق به عنوان پایگاه پیشــرو در صورت 
انجام عملیات در سوریه استفاده کند.

آنکــه  از  پــس   ،2014 ســال  امریــکا 
ائتافی را تحت عنوان مبــارزه با داعش 
ایجــاد کــرد، 5 هزار نیــرو را در این کشــور 
مســتقر کرد تا به زعم خــود هرچه زودتر 
کمــر تروریســم را بشــکند. بــدر الزیادی 
یکــی از اعضــای کمیتــه امنیــت و دفــاع 
پارلمان عراق در این باره گفت: »عراق و 
امریکا طی سال های اخیر توافق کرده اند 
نیروهای امریکایی رفته رفته از این کشور 
خارج شــوند. اما قرار بود برخی سربازان 
در عراق باقی بمانند تا نیروهای عراقی را 
آموزش بدهند. اما آنچه امروز شاهدش 
هستیم این اســت که پایگاه های امنیتی 
عراق مملو از سربازان امریکایی است که 
با تمام تجهیزات و ابزارآات جنگی شان 
در تکاپو هســتند. ایــن از چارچوب توافق 
خــارج  امریــکا  و  عــراق  بیــن  دوجانبــه 
اســت. به همیــن دلیل، پارلمــان تاش 
دارد نیروهــای امریکایی از عــراق اخراج 

شوند.« 
به گــزارش پولیتیکو، پس از اشــغال 
عــراق، امریــکا 505 پایــگاه نظامــی در 
این کشــور ایجاد کرد. پس از سال 2011، 
پنتاگون تمایل داشــت 58 عــدد از این 
پایگاه هــا را حفــظ کنــد کــه بــا مخالفت 
پارلمان عراق روبه رو شد. از سال 2014، 
امریکا پنج پایگاه را در اشغال خود نگه 
داشته اســت اما در نظر دارد این تعداد 

را بیشتر کند.
ë  ســربازان اماراتی و مصری پا جای پای

سربازان امریکایی می گذارند
مدت هاســت از آخریــن تکانه هــای 
غول ســیاه تروریســم در ســوریه گذشته 
است و در حالت عادی مردم این کشور 
می بایســت ســرود شــادی و پیروزی در 
خیابان های دمشق ســر می دادند اما با 
غبارآلــود کــردن اتمســفر آن، همه چیز 
در هالــه ای از ابهــام فــرو رفتــه اســت و 
مــردم نمی داننــد دقیقــاً در کشورشــان 
چه خبر اســت. خبر از خــروج نیروهای 
بیگانــه از ســوریه می رســد امــا کشــوری 
را  نیروهایــش  می کنــد  اعــام  دیگــر 
بزودی به جای آنها گسیل خواهد کرد و 
تجهیزات جنگی در صفوف منظم لب 

مــرز، هــراس به دل ســاکنان این کشــور 
جنگ زده می اندازد.

بــه گــزارش رویتــرز، دو هفتــه پیش 
دونالد ترامــپ رئیس جمهوری امریکا، 
اعــام کرد که بایــد نیروهای این کشــور 
که در ســوریه مستقر هستند از آن خارج 
شوند و در همین راستا، نیروهای امریکا 
مســتقر در شــرق ســوریه، پــس از ترک 
پایگاه هــا بــه ســمت اقلیــم کردســتان 
حرکت کردنــد. ترامپ که در نخســتین 
اعامــش خواســته بــود ایــن نیروها هر 
چــه زودتــر از ســوریه خــارج شــوند، بــا 
رایزنــی بــا چند مقــام نظامی خبــر داد 
که روند تخلیه ســوریه با ســرعتی کندتر 
و طــی بــازه زمانــی چهــار مــاه صــورت 
می گیرد. در همین حال، ســایت عبری 
زبان دبکا نوشــته، افســرانی از دو کشــور 
امــارات و مصــر از شــهر منبــج ســوریه 
بازدیــد کرده انــد تــا نیروهای خــود را به 
جــای نیروهای امریکایی در این منطقه 
مســتقر کننــد. در گــزارش ایــن ســایت 
ترامــپ  اســت: »دونالــد  نوشــته شــده 
بــا محمد بــن زایــد، ولیعهــد ابوظبی و 
رئیس جمهــوری  سیســی،  عبدالفتــاح 
مصــر مذاکره کرده تا هر چه زودتر جای 
خالــی ســربازان امریکایی در ســوریه پر 
شــود. بزودی قرار اســت شــاهد حضور 
مصــری  و  اماراتــی  نیروهــای  گســترده 
در ســوریه باشــیم. البته امریــکا در برابر 

حمات احتمالی روسیه، سوریه یا ترکیه 
از کردها حمایت خواهد کرد. پیش بینی 
می شــود بشــار اســد، رئیس جمهــوری 
ســوریه، با حضــور نیروهــای مصری در 
ایــن منطقــه کنــار خواهــد آمــد بــه این 
دلیــل کــه قاهــره در طــول چهــار ســال 
گذشته از ســوریه حمایت کرده است. از 
ســوی دیگر، احتمال دارد اسد با حضور 
نظامی امارات نیز مشکلی نداشته باشد 
زیرا این کشور در تأمین بودجه بازسازی 
باشــد.  مفیــد  بســیار  می توانــد  ســوریه 
حضــور نیروهــای ایــن دو کشــور عربــی 
می توانــد عامــل مهمی برای مبــارزه با 

نفوذ روز افزون ایران در سوریه باشد.«
راضــی،  بســام  راســتا،  همیــن  در 
سخنگوی رسمی ریاست جمهوری مصر 
هــم طی انتشــار بیانیه ای اعــام کرد که 
سیســی با ترامپ مذاکره تلفنــی کرده و 
دربــاره همکاری هــای خــود در ســوریه و 
سایر کشورهای منطقه صحبت کرده اند. 
طی هفته های اخیر رســانه های متعدد 
از میل کشــورهای عربی برای بازگشــت 
ســوریه بــه درون خــود خبــر دادند. پس 
از آنکــه امــارات و بحریــن اعــام کردند 
ســفارت خــود در دمشــق را بازگشــایی 
خواهند کرد، ســخن از بازگشــت ســوریه 
بــه اتحادیــه عرب نیز مطرح شــد. حتی 
شــبکه 10 تلویزیــون رژیم صهیونیســتی 
هم گزارش داد که اســد پس از گذشــت 

8 ســال از جنگ داخلی ســوریه به میان 
کشــورهای عربی بازمی گردد. به گزارش 
اســپوتنیک در ایــن گــزارش گفتــه شــد: 
»رئیس جمهوری ســوریه با کمک ایران 
و روســیه موفــق شــد بــار دیگر بــه میان 
کشــورهای عربی بازگردد و با معارضان 
و گــروه تروریســتی داعش مبــارزه کند و 
نیروهــای خــود را در مناطقــی که تحت 
کنترل داعش و کردها بوده مســتقر کند. 
اما رهبران و پادشــاهان کشورهای عربی 
برای نزدیک شدن به اسد در حال تاش 
هستند و سفارتخانه هایشان یک به یک 
در سوریه باز می شــود. اسرائیل فرصت 
ترور اسد را از دست داد و تنها بازنده این 
بازی شده اســت.« همچنین منبعی در 
دفتر ریاست جمهوری تونس اعام کرد، 
زمان ازم اســت تا دمشــق کرســی خود 
را در اتحادیــه عرب پــس بگیرد. ضمن 
آنکــه اگر میان کشــورهای عربــی در این 
بــاره اجماعــی صــورت بگیرد، اســد ماه 
مارس در نشست سران کشورهای عربی 
حضــور پیدا خواهــد کرد.« در دیــدار روز 
گذشــته مایک پمپئو وزیر خارجه امریکا 
و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل 
هــم ســوریه و چالش هــای پیــش روی 
همکاری امریکا و اســرائیل مورد بحث و 
گفت و گو قــرار گرفت. پمپئو در بیانیه ای 
گفت وگوهــا  ایــن  محــور  کــرد،  اعــام 
تقویت همکاری در زمینه های امنیتی و 

اطاعاتی و انجام عملیات  مشــترک در 
ســوریه و نقاط دیگــر بــرای جلوگیری از 

آنچه تجاوزات ایران خواندند، بود.
ë افزایش تحرکات ترکیه در مرز با سوریه

ســوریه رفته رفتــه تــاش می کند به 
دوران پیــش از جنــگ خود بازگــردد اما 
پس از اعام خــروج نیروهای امریکایی 
ترکیــه حلقــه دور کردهــای  از ســوریه، 
کــرد. رجــب طیــب  تنگ تــر  را  ســوریه 
اردوغــان رئیس جمهــوری ترکیــه، طی 
نشســتی درباره اعــام نامزدهای حزب 
عدالــت و توســعه در انتخابــات محلی 
این کشــور که 31 مارس برگزار می شود، 
گفــت: »مــا تــاش می کنیــم گروه های 
داعش، فتــح اه گولن، حــزب کارگران 
حــزب  و  )پ ک ک(  ترکیــه  کردســتان 
اتحادیــه دموکراتیک کردســتان ســوریه 
هرچــه زودتر از بین برونــد.« در پی این 
تهدید، تجهیزات نظامی ترکیه شــامل 
تانــک، توپخانــه، نفربــر و کامیون هــای 
حامل ســاح و مهمات به مرز با سوریه 
گسیل شــد. وزیر دفاع ترکیه اعام کرد، 
عملیاتــی کــه ترکیــه در خاک ســوریه و 
عــراق انجام می دهد، اختیاری نیســت 
بلکه الزامی اســت. در چنین شــرایطی 
اســت که نگرانی ها از ناآرامــی مرزهای 
شمالی سوریه و شرق رود فرات تشدید 
می شود و بیم درگیری تازه ای هراس به 

دل سوری ها می اندازد.

اربیل، ایستگاه موقت نظامیان امریکایی
فرماندهی عملیات مشترک ارتش عراق از بسته بودن درهای پایگاه های نظامی این کشور بر امریکا خبر داد

مبارزه رنگین زنان هندی با تبعیض جنسیتی

صدها هزار زن هندی در نخســتین روز ســال جدید میادی یک زنجیره انســانی 
به طول 620 کیلومتر را در استان کراا واقع در جنوب هندوستان تشکیل دادند تا 
با این اتحاد هزار رنگ حمایت خود را از لغو یک قانون تبعیض آمیز جنسیتی در 
این کشور اعام کنند. این زنجیره عظیم انسانی که نشانه همبستگی زنان هندی 
در اعتراض به زن ستیزی در جامعه این کشور است، دیروز منجر به ورود دو فعال 

حقوق زنان به معبدی شد که تاکنون عموم زنان مجاز به حضور در آن نبودند.
به گــزارش ســایت شــبکه خبری یــورو نیــوز، 620کیلومتر زنجیره انســانی با 
لباس هــای رنگارنــگ زنانه، یکــی از بزرگ ترین زنجیره های انســانی ای بود که 
تاکنون در جهان تشکیل شده است. این اتحاد زنانه 15 دقیقه به طول انجامید 
و اعضــای آن متعهــد شــدند تا بــرای »برابــری حقوق زنــان« و »مبــارزه برای 
سکواریســم« تاش کنند. گفته شــده اســت که ســه تا پنج میلیــون زن در این 
اقدام مشترک شــرکت کردند. زنان ایالت کراای هند، دست به دست ایستاده 

در امتــداد شــاهراه بیــن کاســرگود و تریواندروم صــف 620 کیلومتــری را ایجاد 
کردند و از دولت شــان خواســتار حقوق مساوی شدند. در میان شرکت کنندگان 

فعاان سیاسی و اجتماعی معروف کشور نیز دیده می شدند.
در پی این نمایش بزرگ اعتراضی دیروز دو زن هندی در دهه 40 سالگی شان 
تاریخ هند را برای همیشــه دســتخوش تغییرات کردند. به گزارش ســایت شبکه 
خبری بی بی ســی، ایــن دو زن پس از ماه ها اعتراضات خــود علیه اینکه چرا زنان 
نبایــد به معبد »آیاپا«، یکــی از پرطرفدارترین معبدهای هندوئیســم در منطقه 
»ساباریماا« بروند، دادگاه عالی هند را واداشتند تا این قانون را به طور رسمی لغو 
کنند و مجوز ورود زنان به این معبد را بگیرند. آنان اولین بار روز 24 دســامبر بود 
که می خواستند وارد معبد شوند اما به دلیل واکنش های افرادی که مخالف ورود 
زنان به این معبد بودند، مجبور به بازگشت به خانه های خود شدند. آنها سرانجام 
دیــروز تصمیم خود را گرفتند تا با مخالفت های مردمی مقابله کرده و با ورود به 
این معبد گامی تاریخی را برای همه زنان هندی بردارند. آنان اوایل بامداد دیروز 
موفق شدند برای چند دقیقه ای در معبد نیایش کرده و سپس از آن خارج شوند.

در حالی که بسیاری از معابد هندوستان به زنان اجازه می دهند تا زمانی که 
قاعدگی نداشته باشند وارد معبد شوند اما درهای معبد سابریاماا همواره در 

طول تاریخ روی زنانی که بین 10 تا 50 سالگی هستند بسته بوده است.
طی ماه های اخیر بین ســنت گرایان هندویی و زنانی که حامی حکم دیوان 
عالــی بــرای رفع ممنوعیت ورود زنان به معابد مقدس هســتند، درگیری های 
متعــددی روی داد. بــا این حال دادگاه عالی هند بــا تاش هزاران زن فعال در 
عرصه حقوق زنان، ســرانجام رأی داد که چون این ممنوعیت باعث می شــود 
زنــان از حق عبادت محروم شــوند، تمــام زنان اجازه دارند بــه معابد مقدس 
بروند. دولت کمونیســت منطقه کراا نیز که از مخالفان تبعیض جنســیتی در 
این معبد اســت، از حرکت روز سه شــنبه راهپیمایان که »دیــوار زنان« نام دارد 
حمایت کرد. این در حالی اســت که شــمار زیادی از گروه هــای افراطی هندو از 
جملــه حزب ملی گــرای بهاراتیــا جاناتا که حزب نخســت وزیر، نارنــدرا مودی 

است، با لغو قانون منع ورود تمام زنان به معبد مخالفند.

■ هیل: پیش بینی می شــود دونالد ترامپ در سال 201۹ 
از ریاست جمهوری کنار گذاشته شود.

■ النشــره: آویگــدور لیبرمن وزیر جنگ مســتعفی رژیم 
صهیونیســتی تأکید کرد که می خواهد به وزارت جنگ بازگردد و این مســأله 

جزو اولویت های اوست. 
■ رویترز: چند نماینده پارلمان انگلیس، به دنبال انتشار گزارش هایی مبنی بر 
شکنجه زنان زندانی سعودی، خواستار بازدید از زندان های آل سعود شدند. 

■ آسوشــیتدپرس: مأموران گارد مرزی ایاات متحده به ســوی مهاجران در 
مرز مکزیک گاز اشک آور پرتاب کردند.

دو خط 
خبــــر

پــاورقـی
جیمزکومی
 مترجمان: مسعود میرزایی 

و بهجت عباسی
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وفاداری وااتر

ماقات با دادستان کل
سیاســت های وزارت دادگســتری و اف بــی آی در مــورد عدم اظهارنظــر درباره 
تحقیقات در دســت انجام، استثناهای باســابقه ای هم داشته است که معموًا 
این استثناها در مورد پرونده هایی که بشدت مورد توجه مردم بوده یا تحقیقات 
در جلوی چشــم مردم انجام می شــده، اعمال شده است. ما پیشــتر و در دوره 
ریاســت خــود من بــر اف بی آی چند بار از این اســتثناها اســتفاده کــرده بودیم 
کــه تأیید انجــام تحقیقات دربــاره حمات غیرقانونــی »اداره مالیــات داخلی 
)آی آر اس(« به ســازمان های سیاســی وابسته به تشکل موســوم به »تی پارتی« 
و همچنیــن تأیید تحقیق جنایی مدنی در مورد حوادث شــهر فرگوســن ایالت 
میســوری )قتل ســیاهان توســط پلیــس( از جمله آنها بــود. در مــورد هر یک از 
این پرونده ها همانند بســیاری دیگــر از پرونده هایی که در دوره ریاســت من بر 
اف بی آی مطرح شــده بود، وزارت دادگســتری نظر مــی داد که مثًا اکنون ازم 
اســت به مردم اطمینان داده شــود که نیروهای حرفه ای قضایی و انتظامی در 
حال انجام تحقیقات درباره این پرونده های جنجالی هستند. همان گونه که در 

نهایت در پرونده  ایمیل های هیاری کلینتون نیز اتفاق افتاد.
من و خانم لورتا لینچ، دادســتان کل، برنامه داشــتیم که در آغاز ماه اکتبر در 
مقابل رسانه ها حاضر شویم و کامًا روشن بود که هر یک از ما از سوی خبرنگاران 
تحت فشار قرار خواهیم گرفت تا اعام کنیم آیا وزارت دادگستری اقدامی روی 
ارجاعیه ارسالی از سوی بازرس کل جامعه اطاعاتی انجام داده است یا نه. اگر 
قرار بود که ما انجام تحقیقات را در این باره رسماً تأیید کنیم، به نظر من اوایل 
اکتبر زمان مناسبی برای انجام این کار بود. بنابراین اواخر ماه سپتامبر ماقاتی را 
با دادستان کل ترتیب دادم تا درباره این احتمال )تأیید شروع تحقیق( گفت وگو 
کنیم. مدیران ارشــد وزارت دادگســتری و اف بی آی نیز در این جلسه که در اتاق 

کنفرانس مرکز فرماندهی وزارت دادگستری برگزار شد، حضور داشتند.

فرحناز دهقی
خبرنگار

پاپ فوتبالیست
پاپ فرانسیس،  زاده آرژانتین، کشوری که فوتبال آن حرف های 
زیادی برای گفتن دارد، در دیدار این هفته خود با عموم مردم 
در واتیــکان، بــا تیم ســیرک کوبا دیــدار کرد و مهــارت خود در 

چرخاندن توپ فوتبال روی یک انگشت را به نمایش گذاشت.

نمــــا
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»در زندگــی زخم هایــی هســت که مثل 
خــوره در انــزوا روح را آهســته می خورد 
و می تراشــد« این روشن ترین توصیفی 
اســت که می توان درباره مســأله تایوان 
بــرای چین داشــت. توصیفی که شــاید 
بهتریــن راه بــرای درک ســخنان دیــروز 
پــس  ســال  دو  جین پینــگ«  »شــی 
کــه  باشــد  ترامــپ  دونالــد  ســخنان  از 
سیاســت های چیــن واحــد را زیر ســؤال 
بــرد. رئیس جمهــوری چیــن دیــروز در 
ســخنانی کــه واکنــش تایــوان را نیــز بــه 
همــراه داشــت، تأکید کرد، همبســتگی 
تایــوان با چین امــری اجتنــاب ناپذیر و 

استقال آن از چین »فاجعه« است.
به گزارش سایت روزنامه بریتانیایی 
»گاردیــن«، شــی جین پینگ کــه در تاار 
بزرگ خلــق واقع در میــدان تیان آنمن 
بــه مناســبت چهلمیــن ســالگرد اعام 
سیاســتگذاری این کشــور در قبال تایوان 
ســخن می گفــت، بــا هشــدار دربــاره هر 
تاشــی که منجــر به اســتقال تایــوان از 
چین شــود، گفت که همه مــردم تایوان 
بایــد بداننــد کــه »شناســایی اســتقال 
تایــوان تنهــا چیــزی که بــرای آن بــه بار 
خواهــد آورد فاجعــه اســت.« او ســپس 
با اشــاره به این که پکن عاقه مند اســت 
زمینه هــای ازم را بــرای اتحــاد مجدد و 
البته مسالمت آمیز چین و تایوان فراهم 

کند، هشدار داد: »با این حال نمی توانیم 
هیــچ قولــی بدهیم کــه یکــی از راه های 
بازگردانــدن این اتحاد اســتفاده از قوای 
قهریــه و زور نباشــد. مــا از هــر گزینــه ای 
که این هدف را برآورده ســازد، اســتفاده 
کــرده و آن را ابزارهای ضروری خودمان 
می دانیــم. زیرا این مســأله داخلی برای 
چیــن اســت و بــه هیچ کــس نیــز اجــازه 

مداخله در این مسأله را نمی دهیم.«
تایوان یکی از حســاس ترین مســائل 
بــرای چین اســت و از همین رو »شــی« 
با شــدیدترین لحن درباره مداخله های 
او  اشــاره  گفته اســت.  ســخن  خارجــی 
درواقع بــه مداخله جویی های احتمالی 
دونالد ترامپ اســت. ترامپ نزدیک به 
دو سال پیش در نخســتین ماه ورودش 
بــه کاخ ســفید در گفت و گویــی تلفنی با 
رئیس جمهــوری تایوان گفتــه بود که به 
سیاســت »چین واحد« پایبنــدی ندارد. 
چیــن در یکــی دو هفته اول واکنشــی به 
این سخنان نشان نداد و در یکی از اولین 
واکنش هــای خود نیــز آن را به حســاب 
بی تجربگــی دونالــد ترامــپ گذاشــت. 
مدتــی بعد نیز ترامپ اعــام کرد که به 
»چیــن واحد« احترام می گــذارد. اکنون 
بــر همبســتگی  نیــز »شــی« در حالــی 
تایوان بــا چین تأکید کــرده که از چندی 
پیش گفته می شــد، امریکا در نظر دارد 
به تایوان ســاح بفروشد تا توان دفاع از 
خود در برابر حمات احتمالی را داشته 
باشــد. دونالد ترامپ دیروز این وعده را 

عملی و ایحه فروش ساح به تایوان را 
امضا کرد.

رئیس جمهــوری  دیــروز  ســخنرانی 
چین در حالی ایراد شد که روز سه شنبه، 
تسای اینگ ون، رئیس جمهوری تایوان 
با توجه به این که پیشتر اعام شده بود، 
محور ســخنان شــی جین پینگ، تایوان 
خواهــد بــود، خواســتار حــل اختافات 
موجود بین تایــوان و چین با روش های 
گــزارش  بــه  شــده بود.  مســالمت آمیز 
ســایت شــبکه خبری »سی ان بی سی«، 
تسای اینگ ون، در سخنانی به مناسبت 
آغــاز ســال 201۹ میــادی بــا تأکیــد بــر 
ارزش هــای دموکراتیــک تایــوان، گفتــه 
بــود: چین باید به خواســت 23 میلیون 
تایوانی برای آزادی و دموکراسی احترام 

بگذارد.
بنــا بــر ایــن گــزارش، چین همــواره 
تایــوان را یکــی از اســتان های خودســر 

مخالــف  رو  همیــن  از  و  دانســته  خــود 
اســتقال آن اســت و آن را به رســمیت 
نمی شناســد. ایــن در حالــی اســت کــه 
تایــوان مدعــی اســتقال از چین اســت 
و ســاختار حکومتــی خــود را دارد. ایــن 
در حالــی اســت کــه تایــوان ســال 2004 
رفراندومی برای کســب اســتقال کامل 
از چیــن برگــزار کــرد اما در آن شکســت 
خــورد. ســال گذشــته نیــز حــزب حاکم 
اســتقال طلــب دموکراتیــک ترقیخواه 
تایــوان در انتخابــات شــوراهای محلــی 
برابــر  در  ســختی  شکســت  متحمــل 
حزب مخالف ناسیونالیســت ها شــد که 
ارتباطــات نزدیکی با چیــن دارد. حزب 
ناسیونالیســت ها )کومین تانگ( در آن 
انتخابات توانســت در 15 شــهر و بخش 
از میان 22 شــهر و بخش سراســر تایوان 
از جملــه در شــهر مهــم بنــدری »کایــه 

هسیونگ« پیروز شود.

»شی« بر استفاده از هرگونه تاشی ولو نظامی برای بازگرداندن تایوان به چین تأکید کرد

فاجعه جدایی
اله مهرزاد

خبرنگار

شکاف در ائتاف صهیونیست های چپ
گروه جهــان/ اقتدار تزیپــی لیونی، زنی که زمانی سیاســت 
خارجــی رژیــم صهیونیســتی را در دســت داشــت و خود را 
قدرتمندترین زن در ســرزمین های اشــغالی می دانســت، 
فروریخته است. در آخرین ساعات روز سه شنبه، در نشست مشترک حزب کارگر 
و حزب هاتنوعا، آوی گابای در حالی که لیونی درست کنار دست او نشسته بود، با 

اعام پایان ائتاف دو حزب سمت رهبری اپوزیسیون را از او گرفت. 
به گــزارش ســایت روزنامه صهیونیســتی »جروزالم پســت«، زمانی کــه گابای 
در حــال ایراد ســخنان خــود بود، لیونی با چهــره ای عبوس کنار او نشســته بود و به 
حرف های او گوش می داد. چهره او کامًا نشــان می داد، به هیچ وجه از تصمیمی 
که گابای گرفته ، خبر نداشــته  اســت. گابای گفت که در ماه جــوای 2018 زمانی که 
اســحاق هرزوگ از او خواســت تا شراکتش را با تزیپی لیونی حفظ کند، به خواست 
هرزوگ عمل کرد. زیرا فکر می کرد در نهایت به یک ارتباط واقعی دست یابند اما 
در عمل این اتفاق رخ نداد. پس از این نشست خبری تزیپی لیونی در سخنانی به 
خبرنگاران گفت از این که ائتاف او با حزب کارگر به پایان رسیده، خوشحال است. 
زیرا ائتاف آنها در طول نزدیک به ســه ســالی که از عمر آن می گذشت، هیچ وقت 
واقعی نبود. آوی گابای در حالی به ائتاف با حزب هاتنوعا پایان داد که تنها 4 ماه تا 
انتخابات زودهنگام سرزمین های اشغالی برای تعیین نخست وزیر این رژیم باقی 
مانده  است و این جدایی می تواند بهترین خبر موجود در این روزهای سخت، برای 
بنیامین نتانیاهو باشد. به گزارش ایسنا به نقل از روسیا الیوم، ساعتی پس از شکستن 
ایــن ائتــاف، گابای از تعیین شــیلی یحیموویــچ به عنوان رئیــس جدید مخالفان 
اسرائیل به جای تزیپی لیونی خبر داد و گفت: شیلی یحیموویچ یک نماینده ممتاز 

است و مبارزه های قوی را در داخل و خارج کنست رهبری کرده است.
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فروغ احمدیآسیـــــا
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پایگاه های نظامی امریکا در عراق:
پایگاه ابوغریب در اانبار

پایگاه فلوجه در فلوجه
پایگاه گریزلی در الخالص
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مارکا )اسپانیا(
این نشــریه بــا چــاپ عکــس بزرگی از 
سانتیاگو ســواری ســرمربی آرژانتینی 
رئــال مادریــد، به طرح هایــی پرداخته 
که او برای ســال تــازه آغاز شــده 2019 
مد نظــر دارد و موفقیت در اجرای آن 
می توانــد وی را در جمع کهکشــانی ها 
ماندنــی کنــد. مــارکا به دســتاوردهای 
مهــم یورنتــه در فصل جــاری الیگا و 
همچنین کارنامه لیونل مســی در سال 

سپری شده اشاراتی کرده است.

اکیپ )فرانسه(
ایــن روزنامه سســک فابــرگاس، هافبک 
اغلب نیمکت نشین چلسی را به سوژه و 
عکس اول خود تبدیل کرده و از تیم هایی 
سخن گفته است که بدشان نمی آید وی 
را برای نیم فصل دوم فوتبال اروپا صید 
کننــد. اکیپ مصاحبــه ای با ایــن بازیکن 
اســپانیایی هــم دارد. آخریــن تحــوات 
لیگ فرانسه و شرحی بر وضعیت رقبای 
پــاری ســن ژرمن، دیگــر مطلــب اصلــی 

اکیپ است.

کوریره دلو اسپورت )ایتالیا(
مصاحبه ای مفصل با روبرتو مانچینی، 
ســرمربی تیــم ملــی فوتبــال ایتالیــا به 
مناســبت شــروع ســال جدید میادی 
مطلــب و تصویــب اول ایــن نشــریه را 
شــکل داده و طــی آن، مانچــو از لفــظ 
»ایتالیــای عزیزم« بــرای توصیف تیم 
آتــزوری بهــره گرفتــه اســت. مطلبــی 
درباره زندگی خانوادگی کریس رونالدو 
در شهر تورین ایتالیا، دیگر سوژه عمده 

این شماره کوریره تلقی می شود.

وبســایت »فوتســال پلنت« که هر ساله لیست 
بهترین های فوتسال در ســال میادی را اعام 
می کند، دوشــنبه لیست بهترین های این رشته 
در ســال 201۸ را منتشــر کرد که حسین طیبی، 
ملی پــوش ایران در رده پنجــم بهترین بازیکن 
ســال قرار گرفت. ســتاره ای که هم در تیم ملی 
آقــای گل اســت و هــم در تیــم باشــگاهی اش 
»غیــرت« قزاقســتان. او در ســال 201۸ که چند 
روزی اســت بــه پایــان رســیده قهرمانی هــای 
مختلــف و عناوین جــذاب ملی و باشــگاهی را 
به دســت آورد تا در جمع 5 فوتسالیســت برتر 
دنیــا قــرار بگیــرد. در ایــن لیســت، ریکاردینیــو 
فوتسالیســت معروف پرتغالی برای ششــمین 
بــار عنــوان بهترین را بــه خود اختصــاص داد. 
حســین طیبــی بــه ســؤاات خبرنــگار »ایران« 
درخصوص حضور در جمــع بهترین بازیکنان 
و  فوتســال  ملــی  تیــم  شــرایط  جهــان،  ســال 
همچنیــن حضــور تیــم ملــی فوتبــال در جــام 

ملت های آسیا پاسخ داد.
ë  پنجمیــن عنــوان  بــه  انتخابــت  دربــاره 

فوتسالیســت برتر ســال 2018 جهــان صحبت 
می کنی؟

اول از همه خدا را شکر می کنم که این افتخار 
برای سال دوم نصیبم شد. البته این افتخار برای 
فوتسال ایران است و برای شخص حسین طیبی 
نیست. برای همین باید تشکر ویژه ای از مربیان 
و همبازی هایم داشته باشم، من نماینده تمام 

فوتسالیست های کشورم هستم.
ë  چه دایلی باعث حضور تو در جمع 5 بازیکن

برتر دنیا شد؟
201۸ ســال بســیار خوبی برایم بــود. هم در 

تیم ملــی و هم با تیم باشــگاهی ام. من با تیم 
»غیرت« در جمع 4 تیــم برتر اروپا قرار گرفتم 
و با تیم ملی هم قهرمان جام ملت های آســیا 
شدم. از طرفی به عنوان یار کمکی با تیم مس 
ســونگون در جــام باشــگاه های آســیا شــرکت 
کردم که آنجا هم قهرمان شدیم. ضمن اینکه 
صاحب عناویــن فردی مهمــی از جمله آقای 
گل جام ملت های آســیا، آقای گل لیگ و جام 
حذفی قزاقســتان شــدم. با تیم غیرت در جام 
معتبر روســیه به نام »ارمیکو« شــرکت کردم و 
آنجا هم آقای گل شدم. تمام این عناوین ملی 

و باشگاهی در انتخابم تأثیرگذار بود.
ë  فکر می کنی تا کســب عنــوان بهترین بازیکن

فوتسال جهان چقدر فاصله داری؟
مــن پارســال هــم کاندیــدای کســب عنوان 
بهتریــن بازیکــن دنیا بودم که رتبــه پنجم را به 
دســت آوردم و امســال هــم همیــن طور شــد. 
همین که جزو 5 بازیکن برتر دنیا هستم، برایم 
افتخار بزرگی اســت ولی اینکه چقدر با نفر اول 
فاصلــه دارم، بســتگی بــه خیلی چیزهــا دارد. 
خودم اعتقاد دارم که باید خیلی بیشــتر تاش 

کنم تا اتفاق های بهتری بیفتد.
ë اان وضعیتت در تیم غیرت چطور است؟

خــدا را شــکر خــوب اســت. لیــگ مــا چنــد 
هفتــه ای اســت کــه شــروع شــده و در اروپا هم 
کردیــم  بــازی  مقدماتــی  اول  مرحلــه  در  کــه 
و مقتدرانــه بــه مرحلــه بعــد صعــود کردیــم. 
مرحله حذفی هم که بازی ســختی داشــتیم با 
پیروزی پشــت ســر گذاشــتیم و اان جزو 4 تیم 
برتر اروپا هستیم. غیرت، بارسلونا، اسپورتینگ 
لیســبون و اینترمویستار اســپانیا در این مرحله 
دیگــر  روز   10 مســابقات  قرعه کشــی  هســتند. 
اســت و بازی ها هم 4 ماه دیگر برگزار می شود. 
میزبــان هــم شــهر آلماتی قراقســتان اســت و 

تــاش می کنیــم بــه فینــال برســیم و قهرمان 
جام باشگاه های اروپا شویم. پیش از اینکه من 
عضــو این تیم شــوم، غیرت قزاقســتان تجربه 
2 قهرمانــی در اروپــا را دارد ولــی آرزوی من که 
ســومی اروپــا را بــا غیــرت در کارنامــه ام دارم، 

حضور در فینال اروپا و قهرمانی است.
ë  در حــال حاضر شــرایط تیــم ملی فوتســال را

چطور ارزیابی می کنی؟
شــرایط تیــم ملــی خــوب اســت؛ در جــام 
ملت هــا که قهرمان شــدیم و چنــد وقت پیش 
هم که تورنمنت اســلواکی را داشــتیم و 2 بازی 
هــم بــا صربســتان خواهیــم داشــت. مــا جام 
جهانــی و جــام ملت هــا را در پیــش داریــم که 
ســال بعد برگزار می شــود. خیلی کار سخت تر 
است. چون مقدماتی جام جهانی است و همه 
تیم ها با شــرایط بهتر می آیند و سرمایه گذاری 
می کننــد. بایــد بازی هــای تدارکاتــی بیشــتری 
داشــته باشــم تا شــرایط تیــم ملی بهتر شــود. 
مردم توقع شــان از تیم ملی بعد از آن ســومی 
دنیــا بااتــر رفته اســت. البتــه به شــخصه فکر 
می کنــم هنــوز شــرایط مان در حــد تیــم ســوم 
دنیا نیســت؛ چه از لحاظ امکانات و چه تعداد 
بازی هــای تدارکاتــی. باید با تیم هــای بزرگ تر 

بازی کنیم تا قوی تر شویم.
ë  تــو بــه فوتبال هــم عاقه منــد هســتی و پیگیر

نتایــج و مســابقات! درباره شــرایط تیــم ملی در 
آســتانه جام ملت های آســیا چه نظــری داری و 

فکر می کنی ایران بتواند قهرمان شود؟
این طور نیست که بگوییم براحتی می توانند 
قهرمان شــوند. چون کار خیلی ســختی اســت 
ولی بچه هــای تیم ملی این توانایی را دارند که 
قهرمان شوند و  مردم ایران را شاد کنند. ما هم 
امیدواریــم و دعا می کنیم. بــه نظرم همه باید 
از تیــم ملــی حمایت کننــد. ما در برهــه زمانی 

حساسی هســتیم و فکر می کنم که همه مردم 
هم می خواهند که این تیم قهرمان شود. البته 
خواســته مان باید واقع بینانه باشد؛ همان طور 
که تیم ما خوب است و مدعی، تیم های خوب 

دیگری هم هستند و تاش می کنند.
ë  بین بچه های تیم ملی فوتبال، کدام شان را از

بقیه فوتسالی تر می بینی؟
بــه نظر من علی قلــی زاده که اان مصدوم 
اســت و البتــه مهــدی ترابــی، فوتســالی بــازی 
فوتسالیســت  قبــًا  می کنــم  حــس  می کننــد. 
یــک  عنــوان  بــه  بــازی  توانایــی  و  بوده انــد 

فوتسالیست را هم دارند.

سلطانی فر: نیازهای کشتی را برطرف می کنیم
مســعود ســلطانی فر وزیر ورزش و جوانان و رضا صالحی 
امیری رئیس کمیته ملی المپیک با حضور در خانه کشتی 
تهــران از تمرینــات تیــم هــای ملــی کشــتی آزاد و فرنگی 
بازدید کردند. ســلطانی فر و صالحی امیــری در ادامه نظاره گر تمرینات تیم 
های ملی کشــتی شــدند. مســعود ســلطانی فر، وزیر ورزش و جوانــان در این 
دیدار گفت: »راه پر پیچ و خمی تا المپیک داریم و با کادرهای فنی و مسئوان 
فدراسیون ها صحبت کرده ایم و خدا را شکر نقشه راه مشخص است. باید ساز 
و کارها را تا حد توان و انتظار کشتی دوستان به همان شکل که در گذشته بوده 
ایجــاد کنیم. بــا همه توان نیازهای کشــتی را تأمین کردیــم. از این به بعد نیز 
در ادامــه مســیر نیازها را برطرف می کنیم.« در حاشــیه ایــن دیدار محمد بنا 
و غامرضا محمدی، ســرمربیان کشــتی فرنگی و آزاد تیم های ملی خواستار 

تعیین تکلیف وضعیت ریاست فدراسیون کشتی شدند.

استقبال فیفا از مشارکت همسایه های قطر در جام جهانی
جیانی اینفانتینو، رئیس فیفا گفت این سازمان نه تنها مخالفتی با مشارکت 
همســایه های قطر در امــر میزبانی مرحله نهایی جــام جهانی 2022 ندارد، 
بلکــه از این امر اســتقبال هم می کنــد. این مقام سوئیســی- ایتالیایی افزود: 
حســن این مشارکت، نزدیک تر شــدن ملت ها و کمک به بسط فرهنگ ها از 

طریق فوتبال است.

محرومیت یک جلسه ای قلعه نویی
امیر قلعه نویی، ســرمربی سپاهان در ارتباط با برخی مصاحبه های انتقادی 
اخیرش از نحوه داوری مســابقات لیگ برتر کشــور، از سوی کمیته انضباطی 
فدراســیون فوتبال یک جلسه از همراهی تیمش محروم و 5 میلیون تومان 
جریمه نقدی شــد. هفته پیش برانکو ایوانکوویچ، ســرمربی پرســپولیس نیز 

دچار سرنوشت مشابهی شده بود.

جلسه فوری برانکو و عرب
برانکو ایوانکوویچ که به یک مرخصی 12 روزه رفته بود، امروز )پنجشنبه( به 
تهران برمی گردد و بافاصله جلســه ای با ایرج عرب، سرپرست پرسپولیس 
پیرامــون اقدامات این تیم در نقل و انتقال های میان فصل خواهد داشــت. 
گفته می شــود سرخ ها خواهان یک دروازه بان و یک مهاجم جدید هستند تا 

آنها را احتماًا جانشین بیرانوند و منشا کنند.

پست معنادار حسین حسینی برای آبی ها
سیدحسین حسینی که با سران استقال بر سر نیمکت نشینی های فراوانش 
مشکل دارد، روز گذشته با گذاشتن پستی پر معنا، به شایعات ماه های اخیر 
درخصــوص جدایــی اش از جمــع آبی ها قوت بخشــید. او عکســی را از خود 
گذاشته که در آن در حال بوسیدن پیراهن آبی ها دیده می شود و زیر آن واژه 

»حیف« را حک کرده است.

امروز؛ آغاز تست پزشکی آبی ها
تســت پزشکی بازیکنان استقال که مقدمه ای بر شروع تمرینات نیم فصل 
دوم این باشــگاه اســت، از امروز آغاز می شــود و فردا پایان می گیرد. وینفرد 
شــفر، ســرمربی آبی هــا از شــاگردانش خواســته بود طــی روزهــای تعطیلی 
تمرینــات گروهی بــه تمرینات شــخصی بپردازند تا از آمادگی شــان کاســته 
نشــود و تســت های مــورد بحــث نشــان می دهــد کــدام یــک از بازیکنــان به 
خواســته های این مربی آلمانی عمل کرده اند. امین نوروزی، پزشــک ارشــد 

استقال وظیفه دارد بر این تست ها نظارت و اعام نتیجه کند.

اخبـــار

امشب؛ دوئل بزرگ سیتی و لیورپول
از ســاعت 23/30 امشــب در واپســین و مهم ترین دیدار 
انگلیــس،  فوتبــال  برتــر  لیــگ  یکــم  و  بیســت  هفتــه  از 
منچسترســیتی قهرمــان مطلــق فصل پیــش از لیورپول، 
پیشــاهنگ فصــل جــاری پذیرایی می کند. ســیتی اینک بــا 7 امتیــاز کمتر از 
لیورپول در رده ســوم جدول قرار دارد و در صورت شکســت در این مسابقه، 
شــانس های تجدیــد قهرمانــی اش در جزیــره بــه طــرز قابــل ماحظــه ای 
کاهــش خواهد یافــت و همین مســأله در توصیه های اکید پــپ گواردیوا به 
شــاگردانش جلوه ای آشــکار داد. یورگن کلوپ آلمانی کــه لیورپول را به تنها 
تیم بی شکســت فصل جاری تبدیل کرده، دیروز گفت بازی با ســیتی قطعاً 
قابلیت هایــی را در تیــم وی رو خواهد کرد که عــده ای از آن بی خبر بوده اند. 
گواردیوا که لیورپول را بهترین تیم فعلی جهان نامیده اســت و در دو دیدار 
از سه بازی آخر سیتی شاهد شکست شاگردانش بوده، نگران فرم پر نوسان 
کوین دی بروینه و داوید سیلوا است اما با اگه رو آرژانتینی و جسوس برزیلی 
گلزنان تیزچنگی دارد که می توانند آلیســون بکر، ســنگربان برزیلی لیورپول 
را که پشــت برترین خط دفاعی فصل )فقط با ۸ گل خورده( ایســتاد، دچار 
دردســرهایی جــدی کننــد. در آن ســوی میــدان نیــز طبعــاً محمــد صاح و 
فرمینیو که در دیدار اخیر با آرسنال 5 گل را برای لیورپول پایه گذاری کردند، 

»پپ« را تا پایان بازی در دغدغه نگه خواهند داشت.

لیگ جزیره

سرمربی یمن: منتظر شگفتی سازی ما باشید
یان کوســیان ســرمربی تیم ملی یمن که اهل اســلواکی است، درباره حضور 
تیمش در جام ملت ها گفت: »اگرچه ما در گروه سختی قرار گرفتیم و ایران 

و عراق هستند اما منتظر شگفتی از تیم ما باشید.«

مربی استرالیایی، عضو جدید کادر فنی تیم ملی
یک مربی استرالیایی به نام کرک که چند روزی است برای کمک به ارتقای 
آمادگی بدنی بازیکنان در تمرینات تیم ملی حضور داشت، ایران را در جام 

ملت های آسیا همراهی خواهد کرد.

سرمربی قطر: ایران به نیمه نهایی می رود
ســانچس، ســرمربی اســپانیایی قطر در مصاحبه تفصیلی با شبکه الکاس و 
در بخشــی از حرف هایــش نامزدهای رســیدن به نیمه نهایــی این رقابت ها 
را به این شــکل معرفــی کرد: »به نظرم ایــران، ژاپن، کره جنوبی و اســترالیا 
بــه نیمــه نهایی جــام ملت های آســیا خواهند رســید. البته مــا تاش مان را 

می کنیم تا در میان 4 تیم نیمه نهایی باشیم.«

شفر: ژاپن شانس اول قهرمانی آسیا است
وینفرد شــفر سرمربی آلمانی استقال در گفت و گو با روزنامه البیان امارات، 
گفت:»مــن بازی های ژاپن را ســال ها اســت تماشــا می کنم و بــه نظرم آنها 
بهترین تیم آسیا در شرایط فعلی هستند. آنها می توانستند در جام جهانی 
تاریخ ســازی کننــد و بــه مرحلــه بعدی برونــد. این تیــم بازیکنــان خوبی در 
اختیــار دارد کــه در اروپا بازی می کنند. به همین خاطر از نظر من کاندیدای 

اصلی قهرمانی در جام ملت ها هستند.«

ملت های آسیاروز تا جام 
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خــود  اخیــر  صحبــت  در  ملــی  تیــم  ســرمربی 
رئیــس فدراســیون فوتبــال را مخاطب قــرارداده 
و در آســتانه شــروع جــام ملت هــای آســیا از او 
خواسته هایی داشــته است. کارلوس کی روش در 
پایان اردوی قطر و پیش از حرکت تیم به سمت 
امــارات در فــرودگاه دوحــه در جمــع خبرنگاران 
حاضــر شــد و درباره وضعیــت تیم ملــی گفت: 
»بســیار خوشــحالم کــه در اردوی قطــر عملکرد 
بازیکنان را دیدم و روحیه جنگندگی آنها را شاهد 
بــودم. در حــال حاضــر )دیــروز( ۵ روز تــا اولیــن 
بازی  مان مانده و زمان آن اســت تا حمایت های 
واقعی دوســتان خودمان را داشــته باشیم. چون 
مهم ترین موضوع آرامش بازیکنان قبل از بازی 
با یمن اســت.« وی صحبت های خود را این طور 
ادامــه داد: »پیــام اول مــن ایــن اســت که بســیار 
فروتنانــه به این مســابقات می رویم. روح و قلب 
مــا بــرای بــازی اول مقابل یمن اســت. مــا نقاط 
قــوت خودمان را می دانیــم و روی آن کار کردیم. 
با فروتنی انرژی و انگیزه خودمان را برای بازی با 
یمن می گذاریم. موضوع دوم این است که توقع 
من این اســت کــه بازیکنانم با تمرکز بــاا و هزار 

درصد وارد مسابقات شوند.«
کــی روش رئیــس فدراســیون را خطــاب قــرار 
داد و بــا اســتفاده از کلماتی عجیب گفت: »برای 
بازی نخســت مقابل یمن، حتمــاً باید آقای تاج 
از اتفاقــات گذشــته درس گرفتــه باشــد و بدانــد 
دوســتان تیم ملی چه کسانی هستند. کسانی که 
از تیم ملی حمایت می کنند، چه کســانی هستند 
چــون برخی دنبــال برهــم خــوردن آرامش تیم 
ملی هســتند. نمی خواهیــم کروکودیل ها به تیم 
ملی نزدیک شوند و تاج نباید اجازه این موضوع 
را بدهد.« ســرمربی تیم ملی درباره اینکه چقدر 
به رؤیای قهرمانی در آسیا می توان خوشبین بود، 
چنین واکنشــی داشــت: »این یک خواسته بحق 
اســت. تــک تــک 2۴ تیمی کــه به این مســابقات 
می آیند، رؤیای خودشــان را دارنــد و ایران هم از 
این موضوع جدا نیست. ما هم رؤیای خودمان را 
داریم. باید متوجه باشــید که همه تمرکز ما روی 
بازی با یمن اســت و بعد 2 بازی دیگر در مرحله 

گروهی داریم که بعداً به آن می پردازیم.«

او در حالــی کــه تیــم ملــی در جــام ملت های 
2004 بــا برانکو به مقام ســوم رســید و تیم تحت 
هدایــت خــودش در دوره قبــل جــام ملت هــا در 
یــک چهارم نهایی حذف شــد، این ادعا را مطرح 
کرد: »ازم نیســت یادآوری کنم که ۴0 سال است 
تیم ملی ایران نتوانســته قهرمان آســیا شــود و در 
1۵ ســال قبــل بدتریــن نتایــج را در جــام ملت ها 
گرفتــه و دایلی هم داشــته اســت. اینها به خاطر 
مشــکاتی اســت که تیــم ملی ایــران در ۴0 ســال 
قبــل بــا آن روبه رو بــوده و بایــد با فروتنــی به این 
مســابقات برویم.« کی روش یادآور شد: »وقتی پا 
به ایران گذاشــتند، مردم از بــازی برابر بحرین به 
لرزه و واهمه می افتادند اما امروز با فروتنی به این 
مســابقات می رویم. اســترالیا، ژاپــن و کره جنوبی 

3 تیمــی که شــانس اصلی برای حضــور در نیمه 
نهایــی و قهرمانــی دارنــد. اگر گفتم این کشــورها 
شانس قهرمانی هستند، برای این است که در ۴0 
سال قبل سرمایه گذاری زیادی برای تیم های پایه، 
دوره های مربیگری و زیرســاخت ها انجام دادند. 
اگر این مطلب را زیر پا بگذاریم، به این معناست 
کــه صادق نیســتیم و بــه فوتبــال دروغ می گوییم 
امــا مــا در تیم ملی بــه فوتبــال دروغ نمی گوییم. 
تنهــا یــک جایــگاه بــرای حضــور در نیمــه نهایی 
باقــی می ماند و ما هم تاش می کنیم که به آنجا 
برسیم اما امارات، ازبکستان، قطر و عربستان هم 
می جنگنــد تا یکی از این ۴ تیم باشــند. این را هم 
می گویم که از بازی اول تیم ملی لذت ببریم. تیم 

خوبی داریم و باید رو به جلو حرکت کنیم.«

حامد جیرودی
خبرنگار

باید بیشتر تاش کنم تا اتفاق های بهتری بیفتد
حسین طیبی، پنجمین فوتسالیست برتر دنیا در سال 2018 در گفت وگو با »ایران«:

قلی زاده و ترابی فوتسالی بازی می کنند

قهرمانی در جام ملت ها خواسته بحقی است

کی روش: تاج اجازه ندهد کروکودیل ها نزدیک ما شوند
انصاری فرد: ما با فکر قهرمانی بیدار می شویم

امیری: جانمان را برای خوشحالی مردم می دهیم

کریــم انصــاری فرد یکــی از بازیکنــان مد نظر 
کی روش است و تیم ملی را در جام ملت های 
آسیا همراهی خواهد کرد. او درباره مشکاتش 
در راه پیوستن به ناتینگهام فارست، به فارس 
گفــت: »در ابتــدا مشــکل ویــزای کار داشــتم، 
زمانی که قرارداد بســتم، تیم ملی در رتبه 29 
جهــان قرار داشــت و بعد از عقد قــرارداد من 
بافاصلــه بــه رده ســی و یکــم رفتیــم. من در 
75 درصد بازی های تیم ملی حضور داشــتم 
و ایــن موضوع برای مجوز بازی در انگلســتان 
کافی بــود اما وقتــی رنکینگ را اعــام کردند، 
مــن بایــد بیشــتر از 75 درصد را پــر می کردم. 
همــه این توضیحــات را دادم کــه دلیل تأخیر 
در ثبت قراردادم شــفاف باشــد. بــا این حال، 
برایــم جــذاب بــود کــه بــه فوتبــال انگلیــس 
مــی روم اان هم دوباره برای جــام ملت ها از 
تیم دور هستم و نزدیک به 10 بازی را از دست 
می دهــم، گرچه مهم ترین مســأله برایم تیم 
ملی است.« این مهاجم ملی پوش ادامه داد: 
»یکــی از آرزوهــای من این اســت کــه در رئال 

مادرید، بارســلونا یا بایرن مونیخ بازی کنم. تا 
آخرین روز فوتبالم با این آرزو زندگی و برایش 
تــاش خواهم کرد.« انصاری فرد درباره اینکه 
عکس هــای بازیکنــان روی در و دیــوار محــل 
اقامت تیم ملی نصب شــده، چنین واکنشــی 
داشــت: »بعــد از دیدن ایــن عکس ها متوجه 
شــدم به خیلی از آرزوهایم رســیدم و در جام 
جهانــی گل زده ام، حس بســیار قشــنگی بود. 
ایــن ایده کــی روش اعتمــاد به نفــس خاصی 
به مــا داد. ما با فکر قهرمانی بیدار می شــویم 
و امیدوارم روزی که مســابقات تمام می شود، 

شادی را به مردم هدیه داده باشیم.«

وحید امیری، هافبک ملی پوش ترابزون اسپور 
در جــام ملت هــای 201۵ پنالتــی اش مقابــل 
عــراق را از دســت داد تا اشــک هایش در پایان 
آن شــب تلــخ همچنــان در ذهــن فوتبالی هــا 
مهــر  بــه  دوره  آن  دربــاره  او  بمانــد.  باقــی 
گفت:»وقتــی در آن برهه به تیــم ملی دعوت 
شــدم، یک بازیکن جوان بودم. ســرمربی تیم 
ملی جســورانه به مــن بازی داد اما نتوانســتم 
پنالتــی ام را مقابــل عراق گل کنــم. او پای من 
ایســتاد و به من میدان داد تا حاا بتوانم برای 
دومین بار برای تیم ملی در جام ملت ها بازی 
کنم. من پیراهن هر تیم باشگاهی را می پوشم، 
بــا تمام وجــود می جنگــم. تیم ملــی که جای 
خــاص خــودش را دارد و برایــش جانمــان را 
هم می دهیم تا مردم کشور خوشحال شوند.« 
او دربــاره انتظــارات از تیم ملی برای رســیدن 
به قهرمانی چنین واکنشــی داشــت:»من هم 
مثل تمــام بازیکنــان انگیزه های زیــادی برای 

موفقیــت در جــام ملت های آســیا دارم. تمام 
تاشــم را می کنم تــا در ایــن تورنمنت خیلی 
مهــم، موفق ظاهر شــوم. فکر می کنــم در این 
برهه زمانی حساس همه می دانند چه فشاری 
بر دوشــمان اســت. بــه هر حال مدت هاســت 
قهرمان نشــدیم و همه انتظــار دارند با چنین 
تیم خوبی به این موفقیت برسیم.« امیری این 
اظهارنظر جالب را هم انجام داد: »اگر قهرمان 
شویم، ریش هایم را خواهم زد و به پابوسی آقا 

امام رضا )ع( می روم.«

کی روش در هواپیما هم بیکار نماند
تیــم ملی روز گذشــته از دوحه به ســمت کیش پــرواز کرد و از آنجا راهی امارات شــد. 
کــی روش بعــد از اینکه داخل هواپیما و در صندلی خود مســتقر شــد برگه های کاری 
را بــرای آنالیــز حریفان ایران آماده کرد و بدون از دســت دادن وقــت به برنامه ریزی 
و بررســی شــرایط حریفان ایــران پرداخت.نزدیک صندلی ســرمربی تیــم ملی هم، 
آنالیزورش نشسته بود و از طریق لپ تاپ، آخرین دیدار یمن را به دقت بررسی کرد. 

تیم ملی عصر دیروز به امارات رسید و بافاصله یک جلسه تمرینی برگزار کرد.
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»ایــران«: از زمانــی که نام بلند »احمد ســعید 
حق پرســت راد« مختصر شد و جای خود را به 
اســم آرتیستیک »ســعید راد« داد، حدود نیم 
قــرن می گــذرد. او زمانی جــوان اول ســینمای ایران بوده و کســانی 
که تاریخ ســینمای ایران را دنبال می کنند، به خوبی حضور او را در 
چنــد فیلم مهم دهــه 50 از جمله فیلم های امیر نادری، مســعود 
کیمیایی و فریدون گله به یاد دارند. این هنرپیشه 74 ساله در میانه 
دهه 40 بود که جذب فعالیت های هنری و ســینمایی شد. بازیگری 
را در بزنــگاه میانــه ســده چهاردهــم خورشــیدی به ســال 1350 با 
فیلم »فاتحین صحرا«ی محمد زرین دســت آغاز کرد. با این حال 
جامعه مخاطبان ســینمای ایران هنوز نمی دانســتند که هنر هفتم 
در ســرزمین ایران چه خوابی برای ایــن بازیگر تازه کار متولد تهران 
دیده اســت. »خداحافظ رفیق« امیر نــادری و بعد »کافر« فریدون 

گله و بعدتر فیلم مهم »تنگنا«ی نادری بود که او را به جایگاه یک 
هنرپیشه و در عین حال ستاره درجه یک در سینمای ایران رساند.

سعید راد، پس از این که در اواسط دهه 13۶0 )بعد از ایفای نقش 
در فیلم بسیار پرفروش عقابها( ممنوع التصویر شد، ایران را ترک 
کرد و مدتی را در هند، کانادا و امریکا به سر برد. وی در سال 137۸ 
به وطن بازگشــت و پس از ســال ها دوری از ایران و طبع ســینمای 

ایران، در دوئل به کارگردانی احمدرضا درویش ایفای نقش کرد.
او اخیــراً بــه جمــع همکاران پــروژه »دل« بــه کارگردانــی منوچهر 
هادی پیوســته اســت. در این پروژه که برای شــبکه خانگی ســاخته 
می شــود، جواد فرحانی تهیه کنندگی این ســریال را برعهده دارد و 
ســعید خندق آبادی مجــری طرح و جانشــین تهیه کننده و محمد 
حیــدری و آریــان امیرخــان روابط عمومی ســریال »دل« هســتند. 
بــا ایــن وصف بیننــدگان شــبکه خانگی منتظر باشــند تــا در آینده 

نزدیک ســریال دل را با حضور ســتاره دیر و دور ســینمای ایران در 
خانه هایشــان تماشــا کننــد. بازیگری کــه در دهه هشــتم عمر خود 

کماکان پرطرفدار است و هنوز نامی پرفروش به شمار می آید.
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امام على عليه السام:
ا َتســَرَعَن إَلــی الَغَضــِب َفَیَتَســلََّط َعَلیــَک 

ِبالِعاَدِة؛
 هرگز در خشــم گرفتن شــتاب مکن چرا که به صورت عادت بر 

تو مسّلط می شود.
تصنيف غررالحکم و دررالکلم ص 302 ، ح 6879
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سعید راد با »دل« به خانه های ما می آید

مهدی عزیزی

رضا توکلی عمل قلب باز کرد
امیــر توکلی فرزنــد رضا توکلــی بازیگر 
سینما عنوان کرد که پدرش تحت عمل 
قلــب بــاز قــرار گرفتــه اســت. او ضمن 
اعام این خبر درباره وضعیت جسمانی پدرش که به دلیل 
عارضه قلبی به بیمارستان منتقل شد و سپس تحت عمل 
جراحــی قــرار گرفت، می گویــد: پدرم چنــد روز پیش در پی 
حمله قلبی در بیمارســتان بستری شد و دو روز پیش تحت 
عمــل قلب باز قرار گرفت کــه این عمل موفقیت آمیز بوده 
اما او ممنوع الماقات شــده و پزشکان گفته اند باید شرایط 
ایزوله ای داشته باشد. او افزود: پزشکان هنوز زمان ترخیص 
پــدرم را به ما اعام نکرده اند و به همیــن خاطر باید دوران 
نقاهت را ســپری کنــد. توکلــی در پایان گفت: ایــن بیماری 
حاصل ســال ها کار و حرص خوردن های پدرم در حوزه هنر 

و بازیگری بوده اســت. رضا توکلی متولد سال 1339 تهران 
است که بازیگری و فیلمسازی را از مرکز فیلمبرداری و تئاتر 
نیروی هوایی آغاز کرد و با ســریال های »زیرزمین«، »او یک 

فرشته بود« و »یک وجب خاک« به شهرت رسید.

خبرآخر

فیلترینــگ  از  خبــری  دیگــر  بــار  یــک 
فضــای  و  شــد  منتشــر  اینســتاگرام 
مجــازی را تحــت تأثیــر قــرار داد. هــم 
اینســتاگرامی ها و هــم توییتری هــا بــه 
حرف های سرپرســت معاونت فضای 
مجــازی دادســتانی کل کشــور که گفت 
دســتور قضایی برای فیلتر اینســتاگرام 
صادر شــده و نظر اکثریت شورای عالی 
فضای مجازی و دیگر تصمیم گیران هم مبنی بر فیلتر شدن 

این سرویس است، واکنش نشان دادند.
اینســتاگرامی ها کــه مدتــی اســت هشــتگ نه بــه فیلترینگ 
اینســتاگرام راه انداخته انــد دیروز پســت های جدیدی با این 
هشتگ نوشتند: »یه زمانی فیسبوک بود فیلتر کردن، توییتر 
اومد فیلتــر کردن، وی چــت اومد فیلتر کردن، تلگــرام اومد 
فیلتــر کــردن. اانم نوبــت اینستاســت. فک کنــم بزرگترین 
دغدغــه دولــت فیلترینــگ منبــع درآمــد میلیون هــا جوون 
مثــل خودم باشــه.واقعاً چرا؟ در ضمن! اگه فیلتر هم شــد، 
بــاز با قــدرت به فعالیتمــون ادامــه میدیم! چون مــا به این 
فیلترینگ هــا عــادت کردیــم! کیــو از فیلترینگ میترســونن 
واقعًا؟«، فیلترینگ اینستاگرام مساوی مرگ هزاران کسب و 
کار کوچک است«، »هرگز نمی توانید جلوی آگاهی رو بگیرید! 
آگاهی مثله یه ویروسه جلوی انتشارش رو نمی تونید بگیرید! 

ما هر روز راه جدیدی پیدا می کنیم و آگاه تر می شیم.«
این هــم واکنش توییتری ها:»ســرگرمی دوباره؛ اینســتاگرام 
قراره فیلتر شه. اآن چی کار کنیم ما که با فیلتر شکن میایم 
تلگرام و توییتر اینستاگرامم روش«، »خداروشکر اینستاگرام 
هــم فیلتــر شــد ولی فقــط یکــم دیر.ذائقــه و طبع و ســلیقه 
دختــران ایرانــی رو قشــنگ بــه فنــا داد رفــت.«، »هیچ خبر 
دارین چند درصد از مردمی که توانایی اجاره مغازه ندارند و 
زنان بی سرپرست از طریق اینستاگرام درآمد بخور و نمیری 
دارند و تولیدات و خدمات خود را عرضه می کنن؟«، »واسه 
توئیتریا فیلتر کردن اینستاگرام مشکلی ایجاد نمی کنه چون 

بای دیفالت از صبح وی پی اناشون وصله.«.

باز هم تو اینستاگرام!

شهروند 
مجــازی

واکنش 
روز

یگانه خدامی

دیروز روز ملی رشــت بود. به  مناســبت 
روزی که این شــهر به عنوان مرکز استان 
گیان تعیین شد. در فضای مجازی هم 
اهالی شهر رشت زیادند و هم عاشقان 
این شــهر. کســانی کــه با هربار ســفر بــه رشــت عکس های 
غذاها و زیبایی های این شهر را پشت سر هم پست و توییت 

می کنند به قول خودشان محض شوآف!
برای همین این روز بهانه خوبی شد برای بیشتر از رشت 
نوشــتن و بازنشــر عکس هایــش. این هم عاشــقانه هایی 
برای رشــت: »امروز روز رشــت است این زیبای خوشبوی 
و خوش عطر خوشمزه«، »رشت شهر عاشقیه، اگه توش 
عاشــق کســی نشــی حتماً عاشــق خودش میشــی روزت 
مبارک شهر قشنگ من«، »مگه میشه کسی عاشق شمال 
و غذاهای شــمالی نباشــه؟!«، »امروز روز رشــت هستش 
امشــب باید پاکباب بخورم«، »یکی از عجایب دانشــجو 
بودن تو رشــت اینه وقتی میری بیرون امکان نداره ســر از 
میدون شــهرداری در نیاری!«، »می گن امروز، روز رشــت 
هست خو من دلم پاکباب میخواد، دلم باقالی خورشت 
و سیرترشــی میخواد، دلم ترش تــره و کته برنج میخواد، 
دلــم انار بیج و زیتون پرورده میخــواد... کجاش انصافانه 

اس اخه؟!«.

تیــم ملی فوتبــال ایران روز گذشــته برای 
وارد  آســیا  ملت هــای  جــام  در  حضــور 
ابوظبــی شــد. رســانه ها از چنــد روزپیش 
دیــروز  و  می پرداختنــد  ســفر  ایــن  بــه 
عکس هایــی از آن در شــبکه های اجتماعــی و بــه خصــوص 
اینستاگرام پر شد. مخصوصاً در صفحات تیم ملی فوتبال و 

بازیکنان تیم ملی در اینستاگرام.
امیــر عابــدزاده، مرتضــی پورعلی گنجــی، رامیــن رضائیان، 
مهــدی طارمــی، علیرضــا بیرانونــد، روزبــه چشــمی، میاد 
محمدی، علیرضا جهانبخش و ســامان قدوس از بازیکنانی 
بودنــد که عکس هایشــان را در هواپیما با لباس رســمی تیم 

ملی پست کردند.

شهر خوشمزه

در راه جام ملت ها

زیبایی 
روز

عکس 
روز

آیا دانشگاه تهران استاد محمدرضا شفيعى کدکنى را به خانه اش راه نداد؟

معمای مسیر دانشگاه تا »توس«
مدیرکل حوزه ریاست دانشگاه تهران در گفت وگو با »ایران« از زوایای پنهان خبر جنجالى دیروز مى گوید

 
دیروز خبری روی خروجی خبرگزاری ها قرار گرفت که تیتر آن یعنی 
»راه نــدادن شــفیعی کدکنی بــه دانشــگاه تهــران به دلیل نداشــتن 
کارت پرســنلی« باعــث تعجــب اهالــی فرهنــگ و ادبیــات شــد. به 
محض انتشــار این خبر در سایت ها و کانال های رسمی و شبکه های 
اجتماعــی، پی گیری هــای »ایــران« از دانشــگاه تهــران و مدیران آن 
شروع شد. خبر منتشر شده ادعا می کرد محمدرضا شفیعی کدکنی 
اســتاد برجســته ادبیات که روز سه شــنبه برای برگزاری کاســش به 
دانشــگاه رفته بود، به دلیل نداشــتن کارت پرســنلی موفــق به ورود 
به دانشــگاه و حاضر شــدن سر کاسش نمی شــود و طبق این اخبار، 
گویا انتظامات دانشــگاه مانع ورود او به محوطه دانشــگاه می شــود. 
»ایــران« به حســب وظیفه ذاتی اش صــاح را در آن دید که به جای 
دل دادن بــه طوفان هــای خبری شــبکه های مجازی ســراغ مدیران 
دانشــگاه بــرود. مقصد اول، دفتر رئیس دانشــکده ادبیات دانشــگاه 
تهران بود. ما بعد از رفت و آمدهای بسیار بین منشی دفتر و رئیس 
دانشــکده ادبیــات فارســی خواســتیم توضیحات دکتر غامحســین 
کریمی دوســتان را بشــنویم، در وهله اول موفق نشدیم و در نهایت 
منشــی دفتــر ایشــان بــه عنــوان رابــط، از قول ایشــان گفــت: »تمام 
خبرهایی که در خروجی های خبرگزاری ها آمده کذب محض اســت 
و چنین چیزی نیست.« آنطور که خبرگزاری ایلنا نوشته بود بسیاری 
از دانشــجویان معتقدند این اتفاق به علــت بروز حوادث روز قبل از 
آن در مقابــل دانشــگاه تهــران رخ داده و مقرر شــده بــود در این روز 
هیچ کــس بدون کارت پرســنلی یــا کارت دانشــجویی وارد دانشــگاه 
نشــود. همین گزارش ادها می کــرد که ظاهراً پادرمیانــی مدیر گروه 
ادبیات فارسی و حتی نیلی احمدآبادی )رئیس دانشگاه تهران( هم 
نتوانســته کارساز باشــد. در تماس تکمیلی سیداحمدرضا خضری، 
مشــاور رئیس دانشــگاه تهران و مدیر کل حوزه ریاســت و البته مدیر 
روابــط عمومی این دانشــگاه در گفت و گو با »ایــران« روایت تازه تر و 
منطقی تــری ارائــه می کنــد. او ضمــن تکذیــب کلیت خبــری که در 
خبرگزاری ها منتشر شده آن را حاصل سوء تفاهم ها و موج سواری ها 
می دانــد و می گویــد: »ایــن دوســتان اتفاقی کــه چند ســال پیش در 
روز 16 آذر افتــاد را بــا ایــن خبر ادغــام کردند و هر طور خواســتند آن 

را منعکــس کردنــد.« خضــری داســتان را ایــن طور شــرح می دهد: 
»اوا باید از این دوســتان پرســید که آیا برای شــان عجیب نیست که 
دانشــگاه تهران جلوی استادی را بگیرد که مورد عشق و عاقه تمام 
جامعه دانشگاه تهران است و مگر می شود پرسنل انتظامات چنین 
چهره شاخصی را نشناسند. جمله هایی که از قول مسئول انتظامات 
و... نوشــته شــده کذب محض است و مگر می شــود رئیس دانشگاه 
مداخلــه کند و انتظامات قبول نکند؟ مگر می شــود کســی از نیروی 

مافوق خود تمرد کند؟ این حرف ها زائیده تخیل است. 
استاد کدکنی سه شنبه به دانشگاه آمده اند و به این دلیل که به خاطر 
برخی مسائل پیش آمده ما مجبور شده بودیم در  دانشگاه را به روی 
همه ماشین ها ببندیم؛ می روند ماشین را پارک می کنند تا از در دیگر 
پیاده وارد دانشگاه شوند که جلوی آن در هم شلوغ بوده و ایشان در 
نهایت تصمیم می گیرند وارد دانشگاه نشوند و به انتشارات روبروی 
دانشگاه بروند و درباره کتاب هایشان نشستی داشته باشند.« خضری 
به »ایران« می گوید: »من این مطالب را مستند و پس از بررسی های 

بسیار دقیق می گویم تا اذهان عمومی روشن شود.« 
خضــری در پاســخ به این ســؤال که بــا اوصاف چرا برخــی مدیران 
دانشــگاهی از پاســخ ســرباز می زننــد یــا جواب های ضــد و نقیض 
می دهنــد هــم می گویــد: »واقعــًا مــا خودمــان نمی دانســتیم چه 
اتفاقی افتاده اســت. ســعی کردیم به اصل خبر و اتفاقی که افتاده 
برســیم و بعــد درباره اش حــرف بزنیم. با این همــه تأکید می کنم 
کــه آنچه من به شــما می گویــم نتیجه تحقیقات و پــرس و جوها و 
بررســی های دقیــق ماســت و جــز این مســأله هیچ چیــزی صحت 
نــدارد مگر این کــه بخواهنــد داستان ســرایی کنند. اما تمــام ماجرا 

همین است که گفته شد.«

موســیقی بــرای اذهــان نیازمنــد، خــأ 
مهــر و غیبــت محبت را پــر می کند. در 
واقع به تنهایی انســان پایــان می دهد. 
دعــوت از تنهایان بــرای حضور و درک 
»جمعیــت« و عبــور از عــادت انفــراد 
اســت. راز بقــای حرکــت جمعــی، نــه 
وظیفــه اســت و نــه امــری اداری، فقط 
می توانــد  کــه  اســت  انگیــزه  و  عشــق 
انســان را به آن ســوی اضطــراب یا ُبرد 
و باخــت یا شکســت و پیروزی پرتــاب کند: کار بــرای کار، ایمان 
انســان را استوار می کند. یکی از راه های عملی عبور از بیهودگی 
و ســپس دفع ابتذال، روشن  کردن فانوس ساحلی برای کشتی 
شکســتگان است. در عصری که موســیقی خشن و نفرت خواه، 
چنــگ به صــورت ملــودی زندگــی می کشــد، اگــر در راه حفظ 
میراث های ملی اهتمام نورزیم، کارمان ســاخته اســت. غربال 
ابتذال از حیات موســیقی و آواز روح بخش و مصلحانه، وظیفه 
هر عاقه مندی است که آرامش و شادی را دوست می دارد. ما 
و موسیقی ما... پنجمین سال میاد و حضور مردم دوست خود 

را جشن می گیرد.
مــا پنج ســال پیش ناگهــان به فکــر عملیاتــی کردن ایــن ایده 
نیفتادیــم، ســال ها تجربــه انتظــار، آمــوزش، چرایــی و واکاوی 
این پدیده موجب شــد تــا در مقطعی تصمیم بگیریم باهت 
هیجانــی و لــذت زودگــذر هیســتریک را از جــان و خــان و مــان 
موســیقی دور کنیــم و بــرای اهــل خــرد، زمینــه امیــد را مهیــا 
گردانیــم. جنگ جعــل و حقیقت اســت، جنگ حــق و ابتذال 
اســت. میــراث مؤثری کــه طی تاریخ خــود را در حاشــیه حفظ 
کرد و مدافع اندیشــه و هنر بود، ســرانجام خود را در مقام متن 
حقیقــی از زیــر خاکســتر زمــان بــه در آورد. رخ بــه رخ مصافی 

عظیــم علیــه آه و ناله هــای بیهوده یــا ادبیات 
و ترانه هــای دشــنام زاده برخاســت. موســیقی 
وحشــت و نفــرت را کنــار زد. راه پنــج ســاله ما، 
موفق ما و موســیقی ما، شفای حیثیت انسانی 
است. هدف اصلی ما طی این سال ها و اجرای 

برنامه ها همین بوده است.
مردم باهوش ما از هر نوع موسیقی در تصنیف 
ایــن جنــس  از  و  بیــزار  پوپولیســتی  و  لومپنــی 
ســرگرمی اهریمنی پرهیز می کنند. در برابر این 

درخواســت و مطالبــه برحق، ما چه کاره ایم؟ نباید زمینه رشــد 
و خاقیت و معرفی اثر انســانی را مهیا کنیم. بعد از ۵ ســال کار 
رســمی در این حــوزه، امروزه هم سیاســت فرهنگی و هم حتی 
فرهنگ سیاســی، از رأی و روش و تاش ما دفاع می کند. ما یاد 
گرفته ایــم در هر شــرایطی فرهنــگ و هنر جدی ایــن جامعه را 
مطرح کنیم. موســیقی ما می تواند سنگری مجهز برای مقابله 
با هر نوع هجوم حساب شــده باشد. موسیقی درست، درمانگر 
و راهگشاســت. مــا به شــادی نیاز داریم، ما سرمســتی عشــق را 
می خواهیــم و نه رقص شــیطان و طنین و ترفنــد طبل تاریکی. 
»بانــگ گردش هــای چــرخ اســت این کــه خلــق/ می نوازندش 
بــه تنبــور و بــه حلــق« و به ایــن ترتیب ایــن هنرمند نیســت که 
می نــوازد و می خواند؛ این آن دلرباســت کــه در زخمه و حنجره 
او می نوازد و نغمه ســر می دهد. تردیدی نیست که این طراوت 
و لطــف و معنویــت بــرای همه شــنوندگان عمومیــت نخواهد 
داشــت؛ چنانکــه امــام محمــد غزالــی می گویــد: »ان الســماع 
قــد یکــون مباحــا و قــد یکــون مکروهــا و قــد یکــون مســتحبا« 
)احیــاء علوم الدیــن، دارالقلــم بیــروت، جلد2، صفحــه 2۸2(. 
توضیــح مفصلش این اســت که: آنهایی که غرقــه )و یا گرفتار(

خواهش هــای دنیایــی و مادی انــد و ســماع و موســیقی گرایش 
آنان را تحریک و تقویت می کند، برای شان حرام است! آنان که 
از صــورت موجــود و مخلــوق خــود فراتــر نمی روند و ســماع بر 
جان شــان نقشــی نمی زند، برایشان مکروه اســت! آنانی که جز 
زیبایــی صــدا و صوت بهره ای نمی برند، برایشــان مباح اســت! 
و آنانــی کــه گرایش و دوســتی به خــدا را در دل دارند و ســماع و 
موســیقی آن دوســتی را شــدت می بخشــد و ســتایش و صفات 
محمود خداوند را در دل شــان زنده می کند، برایشــان مستحب 
اســت! ماحظه می شــود مســائل انســانی )فرهنگــی و هنری( 
معاداتی چندمجهولی هستند. در اینجا همان طور که ماحظه 
فرمودیــد امام محمد غزالی ســماع را به مثابه 

یک معادله چهار مجهولی حل کرده است!
در زمینــه شــناخت فرهنگ و هنر و موســیقی، 
بیش از همه باید به طبیعت و سرشــت انسان 
توجه داشت. فطرتی که به تعبیر مولوی چنین 

است:
مــا همــه ابنــاء آدم بوده ایــم/ در بهشــت ایــن 
لحن ها بشنوده ایم /  نغمه ناقوس و آواز دهل/ 

چیزکی ماند بدان ناقور کل

به بهانه برگزاری پنجمين دوره از جشنواره »موسيقى ما« در هفته سوم دی ماه

نجات موسیقی از ورطه ابتذال

به بهانه پنجاه ونهمين سالمرگ نيما

راهگشای مفاهیم ناموزون به شعر فارسی

نیمــا یوشــیج )21 آبــان 127۶ – 13 دی 133۸( از معــدود 
شــاعران غیرکاســیک معاصر اســت کــه عاوه بــر اهالی 
تخصصــی شــعر بیــن عامــه مــردم هــم آوازه دارد. گیرم 
کــه بافــت عمومــی مخاطبان فرهنــگ و ادبیــات اهمیت 
او را صــرف عبــورش از وزن عروضــی بداننــد. با وجود این 
تصــور رایج باید بدانیم که شکســت قوالــب عروضی تنها 
بخشــی از نــوآوری پدر شــعر نو فارســی اســت. بخشــی که 
معلول نوآوری های دیگر اســت و نه علــت آن. به عبارتی 

شکستن اوزان عروضی تالی نگرش نیما و محشور بودنش 
با مفاهیمی در قلمرو شــعر فارسی اســت که در زمانه خود 
بکر و بدیع بودند؛ مفاهیمی که نمی شــد در قوالب منظوم 
شــعر کهن بــه جریان شــان انداخت؛ چراکه یک ســر جدید 
بودند و محصول عبور مدرنیستی نیما از نظم ذهنی شاعر 
قدمایی به طبیعت عینی چیزها. عینیتی که خودش از آن 
به »ابژکتیویته« یاد می کرد و این طبیعت عینی هر چه حتی 
موزون اگر باشد، منظوم نیست: مرغ آمین دردآلودی ست 
کاواره بمانــده/ رفتــه تا آنســوی ایــن بیدادخانه/ بازگشــته 
رغبتــش دیگــر ز رنجــوری نه ســوی آب و دانــه/ نوبت روز 

گشایش را/ در پی چاره بمانده... )مرغ آمین(
شــاید مهم تریــن خصلــت جهان شــعری نیمــا را بتوان 
در اجرای ایده ای دانســت که تلویحاً به ما می گوید شــعر 
پدیده ای سیال اســت و شاعر ماهیتاً عملکردی ناایستا و 
دینامیک دارد. او اولین کســی اســت که به ما یاد می دهد 
هیچ شــعری منطبــق بر نظریــه ای پیش موجود نوشــته 
نمی شــود. او این یــادآوری را با عبــور از پیش فرض نظم 
عروضی آغاز می کنــد و به عبور از تئوری هایی که خود در 
موضع گیری های انتقادی اش صادر کرده، می رســد. چه 
شــعرهایی از نیما که علناً با نظریه ها و فرضیه های او در 
تضــاد و تباین اند. با این وصف، شــاعر نیمایی بودن یک 
خصلت پارادوکسیکال اســت. چراکه از یک سو باید پیرو 
نیمــا بود و از دیگر ســو باید از هم او آموخت که شــعر در 
موقعیتی پارودیک خلق می شود که در آن، آموخته هایت 

را در عیــن حالــی که به یاد مــی آوری، باید فراموش کنی. 
تعبیــری کــه بعدهــا در آموزه های شــاعران منســوب به 
مکتــب زبــان )language school( در شــعر انگلیســی و 
تئوری موســوم به »زبانیت« در دهه هفتاد شــعر فارسی 
به صورت تمهیدی خودآگاهانه درآمد. چنان که شاعران 
زبــان ایــن یــادآوری و فراموشــی را در مورد خــود زبان به 
کاربرده و این استدال را فصل الخطاب شاعری خود قرار 
داده اند که شــاعر خوب انگار همیشــه دســت بــه کار از نو 

ساختن زبان است.
اگرچــه این قاعده نانوشــته که شــاعر هنجارشــکن معموًا 
بعد از مرگش شناخته می شود در مورد نیما هم مقرون به 
صحت اســت اما نیما با وجود اینکه هنــوز از منظر اهمیت 
ادبی ناشناخته مانده، چنان که گفته شد در عرصه عمومی 
صاحب نام و آوازه اســت. از این منظر باید او را تنها شــاعر 
رادیکال – به لحاظ ُنرم شــکنی های ســاختاری و محتوایی- 
دانســت که در سده ای که می زیســته، تقاضای کثیری برای 
کتاب های شعرش وجود دارد. این موقعیت استثنایی البته 
دایلی غیرادبی دارد و به ساختارها و نهادهای اجتماعی و 
فرهنگی برمی گردد که موضوع این یادداشــت نیست. قدر 
مســلم با گذشــت شــش دهه از مــرگ او، شــناخت جهان 
شعری اش نه تنها در سطح عمومی خوانندگان شعر بلکه 
بین خود شاعران و منتقدان هم امری نیست که تمام شده 
باشــد. به عبارتی بررســی شــعر نیمــا آنچنان جا بــرای کار 
دارد که پرونده اش تا ســال ها و دهه ها و  ای بسا بیشتر ادامه 

خواهد داشت.
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