
رویکرد تعاملی در بررسی ایحه بودجه
از  مجلــس  بــه  خطــاب  ســخنانی  در  روحانــی  آقــای 
بودجــه  بررســی ایحــه  تــا در  نماینــدگان خواســته اند 
آن را دســتخوش تغییــرات اساســی نکننــد کــه دیگر به 
تعبیر برخی ایحه دولت قلب ماهیت شــود. ایشان در 
اظهارات خود به درســتی به این موضوع اشــاره داشــته 
که پاســخگویی نهایی دربــاره عملکرد بودجه در کشــور 
برعهــده دولــت اســت و همچنیــن اصــول 52 و 126 به 
نحوی مســئولیت دولت در تدوین و ارائه برنامه بودجه 

ساانه کشور را یادآور شده است.
ایــن گزاره که لوایح دولــت و از جمله موارد مهم تر و 
اساســی تر آنها یعنی ایحه بودجه ساانه باید به نحوی 
باشد که کامًا مورد قبول دولت قرار گرفته و منطبق با برنامه ها و اهداف آن 
تهیه گردد، گزاره ای کامًا درســت است. به عبارتی دولت باید بتواند لوایحی 
را اجرا کند که منطبق با شــعارها و اهدافش باشــد و تغییر ریل این قوانین در 
مجلس در واقع اخال در فعالیت دولت اســت. اما از منظری دیگر هم باید 
توجه داشــت کــه اصول دیگری از قانون اساســی و همین طــور مواد مختلف 
قوانین عادی کشور نیز نقشی تعیین کننده و حقی مسلم را برای مجلس در 

تصویب لوایح قایل است.
قطعاً تمرکز بخش های کارشناســی و فنی کشور در دستگاه اجرایی و دولت 
اســت و خروجــی ایــن بخش ها در قامــت لوایــح مختلف متجلی می شــود. از 
همین روســت که در روح قوانین و مناســبات حقوقی کشــور مــا اولویت اصلی 
قانونگذاری با لوایحی اســت که دولت تنظیــم و تقدیم می کند. اما بحث قوام 
و پشــتوانه کارشناســی این لوایح تنها یک روی ســکه اســت. روی دیگر ســکه را 
موقعیــت مجلس تعیین می کند؛  نمایندگان مجلــس به عنوان نزدیک ترین 
بخش حاکمیت به مردم که بیشترین ارتباط رو در رو را با اقشار مختلف به طور 
طبیعی واقعی ترین تصویر و تصور را از مطالبات و نیازهای زندگی مردم دارند. 

این چیزی است که باید بازتاب آن در قوانین خروجی مجلس هم دیده شود.
نظام سیاســی و حقوقی کشــور ما یک نظام نیمه پارلمانی و نیمه ریاستی 
اســت که در آن شــاید دولــت ماننــد نظام های ریاســتی معمول دنیــا دارای 
قــدرت مطلق و دســت باا نباشــد. به طــور مثال کمتر نظام ریاســتی ســراغ 
داریم که مانند کشــور ما سرنوشــت وزرا تا این اندازه در اختیار مجلس باشد. 
همچنیــن از ســوی دیگــر هم هــر چند به لحــاظ حقوقــی ما دارای مجلســی 
قدرتمنــد هســتیم اما قــدرت آن به انــدازه نظام های پارلمانــی معمول دنیا 
نیســت که مجالس در آنها اولین و آخرین قدرت تعیین کننده سرنوشت کل 

دولت باشد.
در چنیــن ســاختاری اســت که باید گفت هر چند دســت مجلــس به لحاظ 
حقوقی و قانونی در ایجاد تغییرات در لوایحی چون ایحه بودجه باز است اما 
این تغییرات باید با تعامل و موافقت کامل دولت انجام بپذیرد. در واقع وجود 
چنین تعاملی ازمه اصلی ســاختار سیاســی چون ساختار سیاسی ایران است. 
بر همین اســاس اســت که ضمن تأیید ســخنان رئیس جمهــوری، باید آنها را 
این گونه تفسیر کرد که مجلس اگر قصد اداره بهتر کشور را دارد باید از حق خود 
برای اعمال نظر در لوایح دولت در یک چارچوب تعاملی و اقناعی با دستگاه 
اجرایی استفاده کند تا در نهایت نه حق مسئولیت دولت در بودجه ریزی و اداره 

کشور سلب گردد و نه حق اعمال نظر مجلس مخدوش گردد.

یادداشت

علی قربانی
عضو کمیسیون 
برنامه و بودجه 
مجلس

 بوی نامطبوع در تهران
آزمونی برای کارایی سازمان های عمومی

غــروب چهارشــنبه هفتــه گذشــته بــه نــاگاه خبر هایــی از 
احســاس بوی نامطبوع در بخش های مرکزی شــهر تهران 
دســت به دســت شــد، شــهری که به طور روزانه و عادی در 
بعضــی نقــاط آن بو هــای نامطبــوع حاصــل از رها ســازی 
فاضاب هــای خــام و تصفیــه نشــده از تصفیه خانه هــای 
داخل شــهر و ســوزاندن زباله های بعضی مراکز به مشــام 
می رســد. به دنبال پخش اخبار این موضوع در شــبکه های 
مجازی، چرخه ای از معرفی پشت سر هم عوامل مختلف 
ایجــاد بــو و تکذیــب هریــک در ســایت های خبری منتشــر 
شــدند که بیش از آنکه مشکل مردم و مسئوان در تعیین 
عامل اصلی را حل کنند، باعث ســرگردانی بیشتر آنها شد. خوشبختانه در اواخر 
وقت همان روز بوی احســاس شــده به تدریج تضعیف شد و مانند موارد مشابه 
دیگر، قبل از حل مسأله، صورت آن، البته این بار بسرعت پاک شد. با این همه با 
نگاهی دیگر به موضوع می توان ضعف هایی اساسی در برخورد با این گونه موارد 
را شناســایی کرد، ضعف هایی که برای هرگونه پاسخگویی صحیح به بحران های 

واقعی و احتمالی آتی، تاش در جهت کاهش آنها ضروری به نظر می رسد:
ë  :تشخیص مرز میان حادثه و بحران

هرچنــد یــک حادثه موضعــی یــا موضوعی می توانــد در بعضی شــرایط 
بویــژه در صورت عدم برخورد صحیح با آن تبدیل به بحران هایی با درجات 
مختلف محلی تا ملی و حتی بین المللی شــود ولی مرز بحران و حادثه باید 
هنگام مواجهه و نشــان دادن واکنش از جمله پوشــش خبری و اطاع رسانی 
عمومــی بــرای مســئوان ســازمان ها به خوبی مشــخص باشــد. مثــًا در این 
حادثه خاص، مســئول ابتدایی رســیدگی به موضع ظاهراً ســازمان حفاظت 
محیط زیست بوده و سازمان مدیریت بحران قاعدتاً باید گزارش های اصلی 
را ابتــدا از آن درخواســت کرده باشــد. به هر حــال اهتمام ســازمان مدیریت 
بحــران و پیگیــری موضوع در ســاعات اولیه درخور تقدیر اســت، امــا به نظر 
می رســد که ســازمان حفاظــت محیط زیســت می توانســت نقــش مؤثرتری 
داشــته باشــد. نمونه هایی از این خلط مرز ها را در سال های گذشته نیز شاهد 
بودیــم. مثــًا حادثــه آتش ســوزی و فــرو ریختن ســاختمان پاســکو هر چند 
می توانســت در صــورت عــدم برخورد پیشــگیرانه مأمــوران آتش نشــانی به 
عواقب بسیار مرگبارتری منجر شود، اما بعد از ساعات اولیه و تخلیه ساکنان 
در حــد یــک حادثه محلی بــود که بنا به دایلی ازجمله قرار داشــتن در مرکز 

پایتخت، حتی بسیار بیشتر از یک بحران ملی به آن پرداخته شد.
ë عدم اطاع رسانی عمومی صحیح سازمان ها

در ایــن ماجرا هر ســازمان، داشــتن مســئولیت خــود در ماجــرا را تکذیب 
می کــرد. شــرکت متــرو، شــرکت گاز، ســازمان پســماند، مســئوان باز ســازی 
ســاختمان پاسکو،...هر یک انتســاب عامل ایجاد بوی نامطبوع به عملیات 
و تأسیســات خــود را رد می کردند و جامعه به ناچــار عوامل احتمالی دیگری 
را مطرح می کرد. حتی امکان انتساب ماجرا به آتشفشان دماوند مطرح شد، 
اما کمتر شــاهد انتشــار بیانیه ای رســمی از ســازمان مســئول )محیط زیست( 
بودیــم. از جلســه فوق العــاده ســازمان مدیریت بحــران نیز ظاهــراً بیانیه ای 

رســمی صادر نشــد و اکنون نیز شــاید این ماجرا 
هنوز برای جامعه جمع بندی نشده باشد. 

یادداشت

سعید 
منتظرالقائم
استاد دانشگاه

سید ضیا هاشمی:

 تاریخ از مقاومت ایران 
در برابر تحریم ها به نیکی یاد می کند

سید ضیا هاشمی، مدیر عامل سازمان خبرگزاری جمهوری اسامی عصر چهارشنبه 
وارد اهواز شد و در سفر سه روزه خود در شورای روابط عمومی های استان، نشست با 
فرمانداران و مراسم گرامیداشت شهدای دانشجو در هویزه حضور یافت. به گزارش 
ایرنا، ســید ضیا هاشــمی در نشســت فرمانداران اســتان خوزســتان گفت: مدیریت 
دولت و مقاومت مردم کشور سبب شد از تاطم های ناشی از تحریم ها عبور کنیم و 

قطعاً تاریخ از مقاومت ایران در برابر تحریم ها به نیکی یاد خواهد کرد.
مدیرعامــل ایرنــا ادامه داد: تورم اقتصادی در کشــور از 10 بــه 30 درصد افزایش 
یافت و قیمت دار باا رفت که همین مســأله می توانســت سرنوشت ایران را مانند 
ونزوئــا تغییــر دهد، امــا با تدبیر صورت گرفته شــاهد کنتــرل نرخ ارز هســتیم. وی 
تصریــح کرد: دولت به لحاظ اقتصادی کار دشــواری پیــش روی دارد چرا که بودجه 
دولت در ســال آینده 407 هزار میلیارد تومان اســت که با فرض تحقق کامل آن و با 
یک نگاه واقع بینانه باید پذیرفت که شرایط اقتصادی کشور در سال آینده نیز سخت 

خواهد بود زیرا بیشتر این بودجه صرف یارانه ها و پرداخت حقوق می شود.
ë بررسی تحلیلی و عمیق مشکات خوزستان توسط ایرنا

این مقام مســئول در نشســت با کارکنان خبرگزاری جمهوری اســامی اســتان 
خوزســتان در اهواز تصریح کرد: این رســانه از اوایل امسال شاهد تحوات وسیعی 
بــوده کــه بیش از پیــش در بیان رویدادهــا و اخبار تأثیرگذار خواهــد بود. همچنین 

ایجاد فضای امیدوارکننده درکنار انعکاس مشکات وظیفه ایرنا است.
مدیر عامل ســازمان خبرگزاری جمهوری اســامی در دیدار با آیت اه سیدعلی 
شــفیعی نماینــده مــردم خوزســتان در مجلــس خبــرگان بــه فشــارهای دشــمن و 
تحریم هــای یکجانبــه امریــکا پس از خــروج از برجام اشــاره کرد و افزود: بخشــی از 
مشــکات اقتصادی و گرانی ناشی از همین فشارها و تحریم های غیرقانونی امریکا 
است که بر زندگی مردم اثرگذار بوده است. وی با تأکید بر تجربه ارزشمند جمهوری 
اســامی ایــران در عبــور از تحریم ها و فشــارهای اقتصــادی گفت: انجــام مراودات 
اقتصادی جمهوری اســامی ایران با دیگر کشــورها در چنین شرایطی آسان نیست 
اما ما باید از همه ظرفیت های اقتصادی برای کاهش فشار بر مردم استفاده کنیم. 
مدیرعامل ایرنا بااشــاره بــه ظرفیت های اقتصادی خوزســتان در بخش های نفت، 
پتروشیمی، نیشکر و گردش مالی مناسب در استان که به تبع سرمایه گذاری دولتی 
در اســتان شکل گرفته بیان داشت: با وجود آنکه ظرفیت های خوزستان در بسیاری 
جهــات بی نظیر اســت ولی نمی توان مشــکات اقتصادی و معیشــتی مــردم را که 

بخشی از آن ناشی از فشارهای سیاسی و اقتصادی است، نادیده گرفت.

منطق ماشین دودی
اخیــراً یکــی از نمایندگان مجلــس درباره توجــه وزارت 
ارتباطات و فناوری اطاعات واکنش نشان داده و اظهار 

داشته است؛
»رئیــس کمیته فضــای مجازی کمیســیون فرهنگی 
فنــاوری  و  ارتباطــات  وزارت  امــروز  گفــت:  مجلــس، 
اطاعات فقط مسئولیت زیرساخت و سخت افزار را برعهده دارد و نه نرم افزار 
را، اما متأســفانه در حوزه  مســائل نرم افزاری دخالت می کند، ورود پیدا کرده و 
ســفارش کار هــم می دهد... این تذکر را به وزارت ارتباطــات داده ایم، اما به هر 
حال فرامسئولیتی عمل کرده و احساس می کنند در همه  موضوعات باید ورود 
پیدا کنند... کار روابط عمومی وزارت ارتباطات غلط و غیرقانونی اســت و تذکر 

هم داده ایم و اگر از این اقدامات پرهیز نکنند، برخورد خواهیم کرد.«
هنگامــی که این نحوه مواجهه نمایندگان یا ســایر کنشــگران را درخصوص 
فعالیت های یک وزارتخانه می بینیم، یاد آن داســتان مشــهور مرحوم شــهید 

مرتضی مطهری می افتیم که در مجموعه آثار ایشان آمده است که:
»یکی از دوستان ما که یک تعبیر بسیار لطیف داشت، اسمش را گذاشته بود 
منطق ماشــین دودی. می گفت من یک درســی را از قدیم آموخته ام و جامعه 
را روی منطق ماشین دودی می شناسم. وقتی بچه بودم منزل مان در حضرت 
عبدالعظیــم بــود و آن زمان قطار راه آهن به صــورت امروز نبود و فقط همین 
قطــار تهــران- شــاه عبدالعظیم بود. من می دیــدم که قطار وقتی در ایســتگاه 
ایســتاده بچه ها دورش جمع می شــوند و آن را تماشــا می کنند و به زبان حال 
می گویند ببین چه موجود عجیبی است! معلوم بود که یک احترام و عظمتی 
برای آن قائل هستند. تا قطار ایستاده بود با یک نظر تعظیم و تکریم و احترام 
و اعجــاب به آن نگاه می کردند. کم کم ســاعت حرکت قطار می رســید و قطار 
راه می افتاد. همین که راه می افتاد بچه ها می دویدند، ســنگ برمی داشــتند و 
قطار را مورد حمله قرار می دادند. من تعجب می کردم که اگر به این قطار باید 
سنگ زد چرا وقتی که ایستاده یک ریگ کوچک هم به آن نمی زنند، و اگر باید 
برایش اعجاب قائل بود اعجاِب بیشــتر در وقتی اســت که حرکت می کند. این 
معّما برایم بود تا وقتی که بزرگ شــدم و وارد اجتماع شــدم. دیدم این قانون 
کلی زندگی ما ایرانیان اســت که هرکســی و هر چیزی تا وقتی که ســاکن اســت، 
مورد احترام است. تا ساکت است مورد تعظیم و تبجیل است، اما همین که به 
راه افتاد و یک قدم برداشــت، نه تنها کســی کمکش نمی کند بلکه سنگ است 
کــه به طرف او پرتاب می شــود. این نشــانه یــک جامعه مرده اســت، ولی یک 
جامعه زنده فقط برای کسانی احترام قائل است که متکّلم هستند نه ساکت، 

متحّرکند نه ساکن، باخبرترند نه بی خبرتر.«
واقعــاً باعث تأســف اســت که به جــای تقدیــر از توجــه وزارت ارتباطات به 
مسأله اینترنت و کاربرد آن، تیغ تخطئه را برمی کشیم و با منطق ماشین  دودی 
بــه مواجهه آن می رویم. درخصــوص اظهارات این نماینــده محترم اصولگرا 

باید چند نکته را به عنوان پرسش مطرح کرد.
اولین نکته این است که اگر وزارت ارتباطات در انجام وظایف سخت افزازی 
خــود کوتاهی کرده اســت، می تــوان در آن باره نقد کرد. البته مشــروط بر اینکه 
انتظارات متناسب با امکانات و بودجه ای باشد که در اختیار آن قرار داده شده 
اســت. می توان عملکرد آن وزارتخانه را براســاس اهداف تعیین شده ارزیابی 

و داوری کــرد. بنابرایــن نیــازی نیســت در زمیــن 
ادامه در صفحه 21ادامه در صفحه 3دیگری به مواجهه آن بروید.
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سرپرست جدید وزارت بهداشت در گفت وگو با »ایران«:

 -طرح تحول سامت متعلق به دولت است
-اولویت رئیس جمهوری  بهداشت و سامت مردم است

9 21

6232

محمود  واعظی رئیس دفتر رئیس جمهوری: قطار جام ملت ها از امروز به حرکت درمی آیدعلما، پژوهشگران دین و فعاان حوزه زنان مطرح کردند

 ضرورت نوآوری در فقه 
برای حل مشکات زنان

 ایران؛ آقای آسیا 
در رکوردها

مذاکره با طالبان با هماهنگی 
دولت افغانستان انجام می شود

گفت وگو
گـروه اجتماعی

روحانــی،  حســن  پنجشــنبه  روز 
رئیس جمهــوری بــا پذیرش اســتعفای 
ضمــن  هاشــمی  قاضــی زاده  حســن 
قدردانــی از زحمــات وی در اجــرا و پیشــبرد طــرح تحــول 
سامت، با انتصاب سعید نمکی از مدیران اجرایی باسابقه 
کشــور بــه سرپرســتی وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش 
پزشــکی هدایــت ســکان نظــام ســامت را بــه وی ســپرد. 
نمکی نزدیک به 28 ســال پیش در ســمت معاونت وزارت 
بهداشــت اقدامات و برنامه های اثربخشــی در این حوزه به 
اجــرا درآورده کــه از میــان آنها می تــوان به کســب رتبه اول 

کشــور در میان 23 کشــور شــرق مدیترانه در ریشه کن کردن 
بیماری هــای واگیر اشــاره کــرد. به گفته وی ریشــه کن کردن 
بیماری هــای واگیــر مســاوی اســت بــا شــیوع بیماری هــای 
غیر واگیــر همچــون بیماری هــای قلبــی و عروقــی، چاقــی و 
فشار خون باا و بیماری های اعصاب و روان، از این رو وی با 
هدف کاهش آســیب این دسته از بیماری ها اداره پیشگیری 
از بیماری هــای غیــر واگیر در وزارت بهداشــت را ایجاد کرد، 
تــا در آنجــا بــه بیماری های غیــر واگیــر و از همــه مهمتر به 

جامعــه  روان  بهداشــت 
صفحه 7 را بخوانیدپرداخته شود. 

طرح تحول سامت 
متوقف نخواهد شد

 صاح نیست اان 
با امریکا مذاکره کنیم

 اولین اقدام 
امام جمعه موقت تهران

 قهر از انتخابات
 شعار  انحرافی است

بهزاد نبوی: 

 نرده های جداکننده مردم و مسئوان 
در نماز جمعه تهران، حذف شدند

محمد عطریانفر در گفت و گو با »ایران«:

اصاح طلبان باید زبان مفاهمه و 
مشترکی با رقیب اصولگرا پیدا کنند

 از تحریم دارو 

و مواد غذایی تا ادعای 
زندگی بهتر برای ایرانیان 

گفتارهایی از داوود هرمیداس باوند
 و محمدکاظم انبارلویی درباره سخنان

 وزیر خارجه امریکا

 این زن ترامپ را
 برکنار می کند؟

طرح استیضاح رئیس جمهوری امریکا ارائه می شود

 یک روز با طرفداران 
تیم فوتبال زنان ملوان بندر انزلی 

مشاهدات خبرنگار »ایران« از پاسکو

شوق هواداری   همه به دنبال 
منشأ بوی مرموز
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وزیــر امور خارجه امریکا بــار دیگر این ادعا 
را تکــرار کرد که تحریم هــا راهی برای بهتر 
کــردن زندگــی مــردم ایــران اســت. مایک 
پمپئو اخیــراً در مصاحبه بــا »نیوزمکس« 
این ادعا را که پیش تر هم از زبان مقام های 
مختلف امریکایی تکرار شده بود این گونه 
بازگو کرد: »تحریم ها علیه ایران یک هدف 
غایی دارند؛ ایجاد نتیجه ای که به  تبع آن، 
مــردم ایران زندگــی بهتری در مقایســه با 
زندگی که اکنون تحــت رژیم فعلی دارند، 

داشته باشند.«
پمپئــو این اظهارات را درســت زمانی 
مطرح کرده اســت که کشــورش چند ماه 
پیش در پی خروج از برجام  تحریم هایی 
را کــه در نتیجــه دســتیابی به ایــن توافق 
از ایــران رفــع شــده بــود بــه طــور کامــل 
بازگردانــد کــه عمــده تریــن آن تحریــم 
خرید نفــت ایــران، بخش انــرژی، بانک 
مرکزی و کشتیرانی و بیمه و ارائه خدمات 
پیام رســان های بین بانکی که موســوم به 
ســوئیفت اســت. با ایــن حــال مقام های 
بازگردانــدن  بحبوحــه  در  امریکایــی 
تحریم ها مدعی شــدند کــه آنها نیازهای 
اساســی مردم ایران از جمله دارو و اقام 
غذایی را ازموج تحریم ها کنار گذاشته اند. 
چنانکه دونالــد ترامپ، رئیس جمهوری 
امریکا در حالی که تهدید می کرد دولتش 

احیای سخت ترین نظام تحریمی تاریخ 
ایــران دنبــال می کنــد، مدعــی  را علیــه 
شــد که تحریم های یاد شــده غــذا، دارو و 
محصــوات کشــاورزی و نیازمندی هــای 
شــد.  نخواهــد  شــامل  را  انساندوســتانه 
همچنیــن مقام هــای دیگــری از دولــت 
امریــکا از جملــه برایــان هــوک، نماینده 
ویــژه این کشــور در امور ایران مدعی شــد 
کــه امریــکا هرگــز قــرار دادن تجــارت در 
زمینه اقام بشردوســتانه را جــزو اهداف 
تحریمــی خود قــرار نــداده اســت. هوک 
شناســایی کانال هــای امن برای تســهیل 
فروش و فراهم کردن کااها و کمک های 
انساندوســتانه را از وظایف ایــران نام برد 
و گفــت که ایــران باید یک سیســتم مالی 
ایجاد کند که در تطابق با اســتانداردهای 
بانکــی بین المللی باشــد. ایــن اظهارات 
مدعی جویانــه در تکذیــب تحریم غذا و 
دارو پس از آن منتشــر شــد که شــماری از 
مقامات و نهادهای ایران هشدار دادند که 
هدف ایاات متحده از تحریم ایران، وارد 
کردن فشار بر مردم این کشور بخصوص 
از طریق قطــع واردات دارو و مواد غذایی 
اســت. چه به گفتــه مقام های کشــورمان 
تحریم هــای بانکــی واردات اقــام دارو و 
غــذا را نیز ناممکن می کنــد. محمدجواد 
ظریــف در یکــی از ایــن واکنش هــا هدف 
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از تحریم دارو و مواد غذایی تا ادعای زندگی بهتر برای ایرانیان 
وزیر خارجه امریکا هدف تحریم ها را زندگی بهتر برای مردم ایران دانست!

اســقف اعظــم ارامنه تهــران تأکیــد کرد : 
ملــت ایــران با وحــدت و در کنــار یکدیگر 
بودن همه مشــکات از جمله مشــکات 
اقتصــادی را پشــت ســر مــی گذارد.بــه 
گزارش ایرنا، »ســیبوه سرکیسیان« روز 
جمعه در دیــدار با رئیس و اعضای 
شــورای اســامی شــهر تهران در 
جریــان برنامــه تهــران گردی 

احمــد مســجد جامعــی اظهــار داشــت: 
میهن خانواده بزرگ ماست و ما در درون 
خانواده و میهن خود هســتیم.وی با بیان 
اینکه در حالی که دنیا امروز دچار شر شده 
است، هر چقدر که یکدیگر را دریابیم و در 
کنار یکدیگر باشیم دشــمن قادر نخواهد 
بود ســنگرهای ما را بشــکند.وی افزود: ما 
تاش خودمان را خواهیم کرد تا با وحدت 

و در کنــار یکدیگــر بــودن بــه کارهــا قــوام 
ببخشیم و از مشکات جلوگیری کنیم.

ادامــه  ارامنــه تهــران در  اســقف اعظــم 
تأکیــد کــرد: در حــال حاضــر دنیــا دچــار 
شــر شــده و ترامــپ دیوانه برای کشــور ما 
محدودیت هایی در حوزه اقتصادی ایجاد 
کرده اســت.به گفته وی هر زمان که مردم 
ایران مورد هجوم بیگانگان قرار می گیرند، 

در کنار یکدیگر از کشور دفاع می کنند و این 
فضیلت بزرگی است.

اســقف اعظم ارامنه تهــران تأکید کرد: در 
این ایام عید دعا می کنم که همگی دارای 
فضیلت باشیم، خودمان را بازآرایی کرده 
و در این راستا گام برداریم.وی افزود: سال 
نو و تولد حضرت مســیح برای ما بهترین 
فرصت اســت کــه یکدیگر را ببینیــم و به 

هــم تبریــک بگوییم.من بر این بــاورم که 
بنیانگــذاران ادیــان الهــی بایــد مــردم را 
بــا شــادی و وجــد به ســوی خــدا رهنمون 
باشند.سرکیســیان تأکید کــرد: در این ایام 
کــه مقامات مختلــف دولتی به دیــدار ما 
آمدنــد اطمینان یافتم که مردان با ایمان 
و مسئولیت پذیر در این کشور هستند و در 

راه توسعه گام برمی دارند . 

 اسقف اعظم ارامنه تهران : 

ملتایرانبااتحادمشکاتراپشتسرمیگذارد

وزیــر خارجــه امریــکا در بیانیــه ای تحــت 
عنوان »هشــدار درباره پرتــاب ماهواره بر«، 
پرتاب این موشک ها از سوی ایران را ناقض 
قطعنامه مرتبط با برجام دانسته و گفته از 
آنجا که این موشــک ها با تکنولوژی مشابه 
موشک های بالستیک قاره پیما با کاهک 
هســته ای تولید می شــوند، چنین اقدامی 
از ســوی ایــران قطعنامــه شــورای امنیــت 
ســازمان ملل متحد را نقــض خواهد کرد. 
بــه گزارش »ایــران« وزیر خارجــه امریکا با 
اشاره به ادامه برنامه موشکی ایران پس از 
تصویب قطعنامه ۲۲۳۱ و این ادعا که این 
آزمایش ها تأثیری بی ثبات  کننده بر منطقه 
و فراتــر از آن دارد، افــزود: »امریــکا حاضــر 
نیست در برابر سیاست های مخرب ایران و 
به خطر انداختن ثبات و امنیت بین المللی 
منفعل بمانــد. امریکا از ایــران می خواهد 
در رفتار تحریک کننــده خود در پرتاب این 
موشــک ها و ســایر فعالیت های مربوط به 
موشک های بالستیک خود تجدید نظر کند 
تا با انزوای دیپلماتیک و اقتصادی بیشتری 

مواجه نشود.«
وزیر خارجه کشورمان اما  در واکنش به 
این  ادعاها به امریکایی ها هشدار داد که در 
جایگاهی نیستند که دیگران را به پیروی از  
قطعنامه ۲۲۳۱ توصیه کنند. محمدجواد 
ظریف در توئیتر نوشت: »پرتاب ماهواره بر 

ظریف:امریکادرجایگاهینیستکهدیگرانرادربارهقطعنامه۲۲۳۱موعظهکند

 حمایت چین از تاش ایران 
برای تحقق صلح در افغانستان

واعظی:مذاکرهباطالبانباهماهنگی
دولتافغانستانانجاممیشود

 ســخنگوی وزارت امــور خارجــه چیــن تأکید کــرد چین از 
تاش هــای جامعــه بین الملــل بویــژه کشــورهای منطقه 
از جملــه ایــران بــرای تحقق صلــح پایدار در افغانســتان 
حمایــت می کنــد. »لو کانگ« در پاســخ بــه ســؤال ایرنا در واکنش به ســفر 
نماینــدگان طالبــان بــه تهران به منظــور کمک در تســهیل مذاکرات صلح 
افغانســتان، افزود: چین نیز همیشــه از روند صلح و آشــتی در افغانســتان 
توســط مــردم و دولــت ایــن کشــور حمایــت کــرده اســت.او ادامــه داد: در 
عیــن حــال، مــا از تــاش هــای مشــترک جامعــه بین المللــی و منطقه ای 
بــرای تقویــت هماهنگــی و ایجاد همکاری، بــرای ترویج صلح و آشــتی در 

افغانستان حمایت می کنیم.
بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسامی ایران روز 
دوشــنبه در نشســت خبری خود درخصــوص اخباری مبنی بر ســفر هیأت 
طالبــان بــه تهــران گفته بــود تأیید می کنــم پس از ســفر آقای شــمخانی و 
دیدارهایــی که در افغانســتان داشــتند، اعضای هیأتی از طالبــان در تهران 

بود و آنها مذاکرات مفصلی را با عراقچی داشتند.
رئیــس دفتر رئیس جمهوری هم  با اشــاره به مذاکــرات ایران و طالبان 
اظهــار کــرد: صلــح و ثبــات در منطقــه برای ایــران اهمیــت زیــادی دارد و 
ناامنــی در افغانســتان می تواند به ایــران هم ســرایت کند.محمود واعظی 
در گفت وگــو با ایســنا، با اشــاره به اینکــه »مذاکرات با طالبــان با هماهنگی 
دولت افغانستان انجام می شود«، بیان کرد: من در هیچ گزارشی ندیده ام 
که دولت افغانستان از مذاکرات ایران و طالبان ناراضی باشد. پیش از آغاز 
مذاکرات با طالبان، با دولت افغانســتان صحبت  داشته ایم.وی ادامه داد: 
هــدف ما از مذاکرات، تأمین صلح و امنیــت در منطقه و ایجاد زمینه برای 
آغــاز مذاکــرات افغانی- افغانی اســت. ما به هیچ وجه در مســائل داخلی 

افغانستان دخالتی نمی کنیم.

مدیرکل شورای راهبردی روابط خارجی:

تکلیفFATFهرچهزودترمعلومشود
مدیــرکل شــورای راهبــردی روابــط خارجــی تأکید کرد بــرای گرفتــن بهانه 
اروپایی ها باید تکلیف مصوب شــدن لوایــح چهارگانه FATF  هرچه زودتر 
معلــوم شــود. عبدالرضا فرجــی راد در گفت وگو با ایســنا در ارزیابی خود از 
تأخیر اروپا برای ارائه ساز و کار مالی )SPV( گفت: »اروپایی ها اعام کردند 
که در حال انجام ســاز و کار مالی  هســتند تا به ســرانجام برســد، البته یکبار 
هم اعام کردند محرمانه اســت و نمی خواهند آشکار شود، اگر آشکار شود 

فشارهای بیشتری را باید تحمل کنند.«
او افزود: »از طرف دیگر ایران هنوز موضوع FATF و CFT را به سرانجام 
نرســانده است. شــاید بتوان گفت این موضوع تا حدی بهانه ای شده برای 
اروپایی ها که ســاز و کار مالی را به تأخیر بیندازند، اگر قرار اســت اصاحاتی 
روی این انجام شــود و به آنها اعام کنیم بهتر اســت هر چه زودتر این کار 
انجام شود تا این بهانه از آنها گرفته شود و بتوانیم فشار بیشتری را به آنها 

برای اجرایی شدن ساز و کار بیاوریم.«

وزیر امور خارجه ایران که روز پنجشنبه 
به منظور زیارت بارگاه منور رضوی به 
مشهد ســفر کرده بود، در جریان سفر 
به مشــهد با ابراهیم رئیســی، تولیت آســتان قــدس رضوی 
دیــدار کــرد. محمدجــواد ظریف که در حاشــیه این ســفر در 
مراسم بزرگداشــت انتشار بیست هزارمین شــماره روزنامه 
خراســان حضــور یافتــه بود در ســخنانی گفت کــه »دیگر در 
دنیایــی زندگــی می کنیــم کــه تصــور ابرقدرتی رنــگ باخته 
اســت. کســی نمی تواند ادعا کنــد که می تواند مقــدرات دنیا 
را رقــم بزند.« وزیر امور خارجه افزود: »در آســتانه چهلمین 
سالگرد پیروزی انقاب اسامی، بزرگ  ترین افتخار جمهوری 
اسامی این است که کسی نمی تواند بگوید اگر من یک هفته 
از شما حمایت نکنم، شما عربی، روسی و انگلیسی صحبت 
می کنید. جوان های ما کسانی که دوران قبل انقاب را ندیدند 
باید این واقعیت را ببینند. من قبل انقاب را دیدم و تجربه 

کردم، این کم دستاوردی نیست، استقال، اتکای ما به داخل 
و درون زا بــودن امنیــت ما کم دســتاوردی نیســت.« ظریف 
همچنین از سفرش به هند و عراق خبر داد. او گفت: »هفته 
دیگر به همراه هیأت بزرگ اقتصادی، سفری به هند خواهم 
داشت که نشانگر آن است که بخش خصوصی ما کماکان در 
حوزه روابط خارجی بســیار فعال است.« وزیر خارجه اضافه 
کرد:»هفته بعد از آن هم ســفری به عراق خواهم داشت که 

ممکن است بخش خصوصی نیز همراهی کند.«

دیدارظریفورئیسیدرمشهد

کســی در ایــن واقعیــت تردیــد ندارد 
امریــکا  ظالمانــه  تحریم هــای  کــه 
ملت ایــران را هدف قرار داده اســت. 
موضع گیــری مزورانه »مایک پمپئو« 
وزیر خارجه امریکا نشــان می دهد که 
آنان همچنــان می خواهنــد با چنین 
و معانــدت  نیرنگ هایــی مخالفــت 
خــود بــا ملــت ایــران را پنهــان کنند. 
ایــن درحالــی اســت کــه دســت کــم 
تحریم هــای ظالمانــه امریــکا در حــوزه دارو و دیگــر اقام 
ضروری و حیاتی برای زیســت مردم، چــه  در دوران اوباما 
و چه در دوره دونالد ترامپ، مســتقیماً مردم را هدف قرار 
داده اســت. از این رو امروز نه فقط نمی توان ادعای پمپئو 
را درســت دانست، بلکه باید توجه داشــت که این رویکرد 
وزیر خارجه امریکا جدید هم نیست. به این معنی که آنان 
در دفعات متعدد و به اسامی و عناوین مختلف، دشمنی 
خود با ملت ایران را پشت خیرخواهی مزورانه برای مردم 

پنهان کرده اند.
از جمله پس از سال 88 دولت اوباما با تحریم هایی که 
فلج کننده توصیف می شد، تاش کرد از ملت ایران بابت 
شکست فتنه انتقام بگیرد. اما نه در آن زمان و نه امروز، نه 

دولت و ملت ایران و نه دولت ها و ملت های دیگر، ادعای 
دولتمردان امریکا مبنی بر خیرخواهی برای مردم ایران را 
نپذیرفتند. بویژه در مورد ایران، واقعیت این است که ملت 
ایران پشتیبان و حامی دولت خود است و دولت ایران نیز 
مشــروع و برخاســته از رأی ملت اســت. از این رو، چنانچه 
تجربه 40 ســال گذشــته ثابت کرده اســت، ایــن تحریم ها 

نمی تواند میان این دولت و ملت، فاصله ای بیندازد.
این درحالی است که در همه سال های پس از انقاب، 
دولت های مختلف امریکا و برخی دولت های اروپایی از در 
ناســازگاری با ملت ایران درآمدنــد و نه تنها انقاب ملت 
ایران را به رسمیت نشناختند، بلکه با مواضع سخت و نرم 
خود علیه ملت ایران تاش کردند آن را منزوی یا از رفتن 
در مســیری که برگزیده اند، بازدارند. اما امروز می بینیم که 
این امریکا اســت که در حال ترک منطقه است و در داخل 
نیز پیوند دولت و ملت، هر روز بیشــتر و قوی تر می شود. با 
توجه به چنین تجربه ای است که می توان گفت تهدیدات 
و تحریم های امریکا علیه ملت، همانند 40 سال گذشته به 
شکســت خواهد انجامید و ما بار دیگر آنان را در برخورد با 
ملت ایران، ناموفق خواهیم دید. اما پرســش اساسی این 
اســت کــه آیا آنــان از تجارب شکســت خورده خــود درس 

خواهند گرفت و از مسیر خود بازخواهند گشت یا خیر؟

امریــکا  فعلــی  دولــت  مقام هــای 
پیش تــر گفتــه بودنــد کــه درصــدد 
تغییــر رژیم در ایران نیســتند، بلکه 
خواهــان یــک توافــق بــا جمهــوری 
اســامی هســتند. برای ایــن منظور 
از گفت وگــوی  ترامــپ  نیــز دونالــد 
بــدون پیش شــرط گفــت، امــا وزیــر 
خارجه او ۱۲ شــرط را برای گفت وگو 
الزامــی خوانــد و در نهایت هم این، 
۱۲ شــرط مایــک پمپئــو به 4 شــرط 
اساســی خاصه شــد. از این منظر، می توان تحریم های 
امریــکا را زمینــه و مقدمــه ای برای نیل به این شــروط و 
اهــداف در نظر گرفت. به این معنــی که آنان تحریم ها 
را ابــزاری بــرای تحقق شــروط مــورد نظر خود از ســوی 

جمهوری اسامی ایران می دانند.
امــا از ســوی دیگر، اظهــارات اخیر وزیر امــور خارجه 
امریــکا می تواند تفســیر دیگری هم داشــته باشــد و آن 
اینکــه امریــکا خواهــان تغییــر رژیــم در ایران اســت. به 
ایــن معنی کــه می خواهد از طریق تحریــم مردم ایران 
را از رژیمــی که به زعم آنان، بــه تعهدات بین المللی و 
الزامات رفاه و توســعه اقتصادی پایبند نیست، برهاند. 
بــه عبــارت دیگــر، آنــان در این رویکــرد –البتــه به زعم 
خــود- تغییر رژیم در ایران را همســو بــا مصالح مردم 

ایران قلمداد می کنند.

در اینجــا بایــد درنظر داشــت کــه این  اظهــار نظرها 
متفــاوت با تاش های امریکایی ها برای مذاکره با ایران 
اســت. زیرا شــواهد حاکــی از آن اســت کــه امریکایی ها 
می خواهند با جمهوری اسامی ایران مذاکره کنند. زیرا 
جمهوری اســامی ایران قدرتی اســت که بــه باور آنان، 
نه فقــط تهدیدی برای منطقه بلکــه تهدیدی برای کل 
جامعــه جهانــی اســت و بــه همین دلیــل آنان بــر این 
باورنــد که توافق با ایران جامعــه جهانی را از تهدیدات 
مهمــی نجات می دهــد. این مذاکــره، دســتاورد بزرگی 
بــرای ترامــپ خواهد بــود، زیرا کــره شــمالی در انزوای 
جغرافیایــی اســت، امــا ایران در چهــارراه جهانــی قرار 
دارد و همیــن ظرفیــت جغرافیایی، عطش بیشــتری را 

در امریکایی ها برای مذاکره با ایران ایجاد کرده است. 
از  امریکایی هــا  مقصــود  می رســد  نظــر  بــه  اکنــون 
مذاکره با ایران، تحقق ســه هدف عمده است؛ بازنگری 
در برجــام، پیوســتن ایــران بــه معاهــده منع گســترش 
موشــک های قاره پیمــا و در نهایت دخالــت نکردن در 
کشــورهای منطقــه. در ایــن زمینــه حل و فصل مســأله 
ســوریه نقطــه  عزیمت جــدی برای این مســأله خواهد 
از  یکــی  ایــران در منطقــه،  زیــرا مســأله حضــور  بــود. 
جدی ترین مســائل پیش رو در صحنه جهانی است که 
البته حل آن نیز نیازمند مشــارکت قدرت های جهانی و 
منطقه ای، از روسیه و برخی کشورهای اروپایی، تا ترکیه 

و عربستان است.

ایرانیانادعایخیرخواهانهامریکاییهارانمیپذیرند

تمنایمذاکرهباایران

گفتـــار

محمدکاظم انبارلویی
عضو دفتر سیاسی 
حزب مؤتلفه
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گفتـــار

داوود هرمیداس باوند
استاد روابط بین الملل

2

بـــــرش

اخبــــار

پشت پرده امریکا از تحریم ها را سخت تر 
کــردن زندگی مــردم ایران بــا هدف جدا 
کردن آنها از حاکمیت دانســت. اما فقط 
ظریف نبود که معترض شد تحریم های 
امریکایی حیاتی ترین خواسته های مردم 
را نشانه گرفته اســت. مقام های سازمان 
نظام پزشــکی کشــورمان هم در نامه ای 
ســازمان  کل  دبیــر  آنتونیوگوتــرش،  بــه 
ملل متحد بابت تحریــم دارویی ایران از 
ســوی امریکا اعتراض کردند و کوشیدند 
ایــن نهــاد بین المللــی را در مــورد اثرات 
زیان آور تحریــم اقتصــادی غیرقانونی و 
یکجانبه واشــنگتن در پی خروج از توافق 
هســته ای بــر حــوزه ســامت ایــران آگاه 
ســازند. آنان با یادآوری اینکه دسترســی 
از  پزشــکی  و  بهداشــتی  خدمــات  بــه 
حقوق بنیادین بشــر است، هشدار دادند 
کــه تحریم هــای امریــکا و محدود شــدن 
تجارت بین المللی جمهوری اسامی به 
طور جدی بر قابلیت جمهوری اســامی 
بــرای دسترســی به خدمات بهداشــت و 
درمــان، دارو و ملزومــات پزشــکی تأثیــر 

گذاشته است.
مقام هــای امریکایــی در حالــی ادعــا 
می کنند که تحریم های امریکا مردم ایران 
را بابت تهیه نیازهای حیاتی شان از جمله 
دارو و مواد غذایی دچار تنگنا نمی کند که 
هنــوز در مورد ســازوکار مالی انجام چنین 
مباداتی جزئیاتی منتشــر نکــرده اند. اما 
بنا به گفته مدیرکل دفتر راهبردی وزارت 
جهاد کشــاورزی ایران، تحریم های بانکی 
فرآینــد واردات همــه کااهــا از جمله غذا 
و دارو را تحــت تأثیــر قــرار داده و دچــار 
مشــکل می کند. به گفته مسعود بصیری 
درواقع اگرچــه روی کاغذ کلمه غذا و دارو 
تحریم نشــده، امــا در عمل فروشــندگان 
خارجی این کااها نمی توانند پول خود را 
از واردکننــدگان ایرانی دریافت کنند و این 
مســأله می تواند باعث بروز مشکاتی در 

واردات این محصوات شود.
از ســوی دیگــر از منظــر صاحبنظران 
بــا  امریکایــی  تحریم هــای  اقتصــادی 
افزودن بر ریسک سرمایه گذاری در ایران 
و کاهــش رتبــه اعتبــاری بیــن المللی به 
کاهش هزینــه تأمین مالــی بین المللی 
ایــران  در  اقتصــادی  پروژه هــای  بــرای 
می انجامــد.  ایــن رویــداد کــه در نتیجــه 
آن قــدرت انتخــاب بنگاه هــای ایرانی در 
عرضــه مواد صنعتــی و کااها و خدمات 
اساســی مردم به شــدت کاهــش خواهد 
یافــت، می تواند تأثیر خــود را بر اقتصاد 
بگــذارد و در عین حال هــم آثار عملی و 

هم فشار روانی بر مردم ایران وارد کند.

توســط ایــران- و آزمایش هــای موشــکی- 
نقــض قطعنامــه ۲۲۳۱ نیســتند. امریــکا 
مرتکب نقــض فاحش همیــن قطعنامه 
شــده و بنابرایــن، در جایگاهــی نیســت که 
کســی را دربــاره آن موعظــه کنــد. جهــت 
یادآوری به امریکا: ۱- قطعنامه ۱۹۲۹ مرده 
اســت. ۲- تهدیــد، تهدید تولیــد می کند و 
نزاکــت، نزاکــت مــی آورد.« ادعــای امریکا 

درباره برنامه موشــکی  و فضایــی ایران در 
حالی اســت که قطعنامه ۱۹۲۹ که هشــت 
ســال پیــش و در پــی افزایش تنش بر ســر 
برنامــه هســته ای ایــران در شــورای امنیت 
تصویب شــد، تهــران را از هرگونه فعالیت 
در زمینــه موشــک هایی کــه توانایی حمل 
ســاح هســته ای دارند، منع کــرد. اما پس 
از توافق هسته ای، شــورای امنیت سازمان 

ملــل قطعنامــه ۲۲۳۱ را تصویــب کرد که 
جــای قطعنامه های قبلــی را گرفت. حال 
آنکــه قطعنامــه ۲۲۳۱ آزمایش موشــکی 
ایــران  از  را ممنــوع نکــرده و تنهــا  ایــران 
خواســته از هرگونــه فعالیــت مرتبــط بــا 
توسعه موشک های بالستیکی که با قابلیت 
حمل ساح هســته ای طراحی شده باشد، 

خودداری کند.



امامــت  بــا  تهــران  دیــروز  جمعــه  نمــاز 
خطیبی جدیــد و به نســبت دیگر خطبای 
موقت جمعــه پایتخت جوان برگزار شــد. 
محمدجــواد حاج علی اکبــری کــه دی ماه 
سال گذشته از سوی مقام معظم رهبری به 
ریاست شــورای سیاستگذاری ائمه  جمعه 
منتصــب شــده بــود، روحانی 54 ســاله ای 
اســت کــه اولیــن بــار در ســن 30 ســالگی 
بــه امامــت جمعــه شهرســتان دماونــد، 
زادگاهــش انتخــاب و در فاصلــه کوتاهــی 
از ســوی رهبــری به عنــوان امــام جمعــه 
نمونه برگزیده شــد؛ تنها 6 ســال بعد و در 
ســن 36 ســالگی با حکم رهبری به عنوان 
جوان ترین عضو شورای سیاستگذاری ائمه 
جمعه منصوب شــد. او روحانی متبسمی 
است که ســابقه حضورش در سمت هایی 
همچــون معاونــت امور جوانان و ریاســت 
ســازمان ملی جوانان در  دوره نهم ریاست 
جمهوری، نمایندگی ولی فقیه در اتحادیه 
و  دانش آمــوزان  اســامی  انجمن هــای 
عضویــت در هیــأت مدیره کانــون پرورش 
فکــری کــودکان و نوجوانان  خــواه ناخواه او 
را بــا ویژگی های خاصی کــه ازمه برعهده 
داشــتن چنین امــور فرهنگــی و اجتماعی 
اســت، همراه می کند. امــام جمعه جدید 
تهران روز گذشته در حالی خطبه های این 
نمــاز سیاســی- عبــادی را ارائه کرد کــه روز 
پنجشنبه در یازدهمین اجاسیه سراسری 
جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و علمای 

بــاد گفتــه بــود »در شــرایط فعلــی بــرای 
صیانت از انقاب اسامی نهاد نماز جمعه 
متناســب با شــرایط و نیاز ها باید خــود را از 
جهات مختلــف تقویت کنــد و همان گونه 
که رهبر معظم انقاب تأکید کردند باید بر 

کیفیت و شکوفایی آن بیفزاییم.«
او دیروز در ابتدای خطبه های نماز جمعه  
بــا قدردانی از اعتماد مقام معظم رهبری 
به خود برای انتصاب به عنوان امام جمعه 
موقــت تهــران، گفــت: »به نظر می رســید 
در  زیــاد  میله هــای  وجــود  از  عزیزانمــان 
محوطه نمازجمعه خشنود نیستند، لذا از 
ستاد برگزاری نمازجمعه خواهش کردم، 
دوســتان حفاظت هم محبــت کردند و دو 
ردیــف از موانع برداشــته شــد. بخشــی که 
باقــی مانــده، مورد نیاز هســت کــه آن هم 

ان شــاءاه اصــاح دقیق تری خواهد شــد. 
چون در نماز جمعه دوستان عاقه مندند 
محیط دوستانه باشد، مسئولین هم همین 
احساس را دارند، خیلی از آقایان بین مردم 
نشســتند. هر قدر این ارتباط ها مخصوصاً 
در محیــط نمــاز صمیمی تر و دلنشــین تر 
باشد، بهتر است.« حاج علی اکبری با بیان 
اینکــه در چهلمیــن ســال پیــروزی انقاب 
بایــد به عنوان وظیفه الهی و هم انقابی از 
این دستاورد عظیم انقاب مانند جانمان 
محافظــت کنیــم، افــزود: »امیــدوارم هم 
فاصلــه ظاهــری هــم فاصله واقعــی -اگر 
چیــزی هســت- بیــن مــردم و مســئولین 
برداشته شود، یکپارچه و متحد در کنار هم 
باشیم و راه نهضت اسامی مان را پرشورتر 
از همیشــه با نشاط بیشــتر ادامه بدهیم«. 

ســخنانی که عباس صالحی، وزیر فرهنگ 
و ارشــاد اســامی در توئیتی از آن اســتقبال 
کــرد و نوشــت: »خطیب جدیــد جمعه از 
کاهش نرده های حفاظتی در نماز جمعه 
تهــران خبر داد. خبر خوبی بود. جامعه به 
همین خبرهای ساده هم امیدوار می شود. 
قرار نبود در جمهوری اسامی طبقه جدید 
شــکل بگیــرد. دیــروز شــوخی-جدی بــه 
همراهان حفاظتی ام می گفتم ما مسئوان 
کشور را دو چیز کم اعتبار کرده: فرزندان مان 
و شــماها!«  تغییر رویکــرد در میزان رابطه 
میان ائمه جمعه با مردم در حالی اســت 
کــه تــا پیــش از ایــن آنها بیشــتر با واســطه 
دفاترشان با مردم ارتباط داشتند و کمتر در 
میان عامه مردم ظاهر می شدند.  همچنین 
آنچه تاکنون روال جــاری تریبون های نماز 

جمعه بوده، نگاه سیاســی اســت که بر آن 
حاکم است که نوعاً با توجه به سیاست های 
اعام شــده از ســوی شــورای سیاستگذاری 
ائمه جمعه به شباهت سرفصل های این 
خطبه ها در شهرهای مختلف می انجامد 
و گاه مباحث مطرح شده چنان بوده است 
که فعاان یک جریان سیاسی را به گایه از 
جناحی شدن خطبه ها کشانده. حال با این 
اوصاف باید دید که افزایش ارتباط امامان 
جمعه بــا عامه مردم تا چه حد بر مواضع 
مطرح شده در خطبه ها و بازتاب مشکات 
جامعه از این تریبون سیاســی و عبادی اثر 

خواهد گذاشت.
ë مسئوان مجاهدت خود را بیشتر کنند

حــاج علــی  اکبری البتــه  در بخش دیگری 
از خطبه های  خود به مســائل بین المللی 

مرتبط با منطقه و ایران پرداخت. او با اشاره 
بــه خــروج نیروهــای امریکایــی از منطقه، 
گفت: منطقه غرب آسیا به دلیل مقاومت 
ملت ایران به گورستان آرزوهای این کشور 
تبدیل شــد. به گــزارش ایرنــا، امام جمعه 
موقت تهران همچنین  با تأکید بر ایستادگی 
و مقاومــت مــردم ایــران بــه تحریم هــای 
امریــکا اشــاره کــرد و گفــت: »امیدواریــم 
مسئوان مجاهدت، تدابیر و مهربانی خود 
را در روزهای سختی که جامعه ما به خاطر 
تحریم ها و دشواری های اقتصادی در حال 
تجربه کردن است، بیشتر کنند.«  او خطاب 
بــه نمازگــزاران گفــت: »بهمن امســال به 
کوری چشــم دشــمنان، بهمنی متفاوت و 
آکنده از دلبســتگی و همبستگی و بر محور 

امامت و وایت خواهد بود.«

ماجرای تغییر نظر آیت اه خوشوقت 
درباره احمدی نژاد

 خبر اول اینکه،محمدحســین خوشوقت فرزند ارشد 
مرحوم آیت اه عزیزاه خوشــوقت  در گفت وگویی 
بــه چگونگی تغییــر نگاه پدرش نســبت بــه محمود 
احمدی نــژاد پرداخــت. بــه گــزارش ایرنــا، محمدحســین خوشــوقت، 
مدیرکل اسبق مطبوعات و رســانه های خارجی وزارت فرهنگ و ارشاد 
اســامی با اشــاره به حضور محمــود احمدی نژاد به همراه کســانی که 
امــروز به جبهــه پایــداری معروفند در جلســات درس اخــاق پدرش، 
ماجرای حمایت آیت اه خوشوقت از احمدی نژاد را مربوط به آن رفت 
و آمدها دانست و با بیان اینکه در دوره اول متدینین بسیاری از نامزدی 
آقای احمدی نژاد حمایت کردند و پدر هم یکی از آنها بود،  گفت: »اما 
اواســط دوره دوم آقای احمدی نژاد نظر پدر درباره احمدی نژاد عوض 

شد و البته به نظر من یک مقدار هم دیر این اتفاق افتاد.« 
وی با یادآوری اینکه از همان اواسط دوره اول احمدی نژاد معتقد بوده 
از نام پدرش ســوء اســتفاده می شود اما آیت اه بدون یقین و اطاعات 
کامل قضاوت نمی کرده است به ماجرای درگیری احمدی نژاد با رئیس 
قــوه قضائیه بر ســر بازدید از زندان اوین و ســخنان کوتــاه مقام معظم 
رهبــری درباره آن پرداخــت و افزود: »پس از آن آقای اریجانی نامه ای 
به مقام معظم رهبری نوشت که سمعاً و طاعتاً. اما آقای احمدی نژاد 

تا 3 روز هیچ نامه ای ننوشت. 
ســه روز بعــد یــک نامــه ای بــه مقــام معظــم رهبری نوشــت کــه نامه 
خیلــی ســنگین و خــارج از پروتکلــی بــود... مــن فــردای روزی کــه این 
نامــه پخش شــد، خدمت پدر رفتم و از ایشــان ســؤال کــردم: این نامه 
را ماحظــه فرمودیــد؟ پدر گفتند: بله. گفتم: من تصورم این اســت که 
آقــای احمدی نژاد بوی بنی صدر گرفته اســت. پدر ســری تــکان دادند 
و لبخنــدی زدنــد و فرمودند: بابا جــان! بنی صدر هر چه بــود... رعایت 
ادب را می کرد. به هر حال نظرشــان کامًا نســبت به آقای احمدی نژاد 

برگشته بود.«

علم الهدی: دشمن در ارزش ها هم نفوذ می کند
دســت آخر اینکه،امام جمعه مشهد با بیان اینکه دو راهبرد دشمن در 
فتنه یکی نفوذ و دیگری استحاله است، گفت: وقتی ما نفوذ را می گوییم 
همه فکر می کنند جایگاهش مدیریت است، یعنی دشمن در مدیریت 

کشور نفوذ کند و شروع به خرابکاری کند. 
خطــر نفــوذ در همه جا از جمله دســتگاه های مدیریتی اســت. دشــمن 
در مراکــز اقتصــادی و در جوامــع مــا نفوذ می کنــد و از همــه مهم تر، در 
جریان های ارزشــی و نیروهــای حزب اللهی هم نفوذ می کند. به گزارش 
ایلنــا، آیــت اه علم الهدی افزود: دشــمن ممکن اســت در جریان های 
امثــال بنــده هم نفوذ کنــد، با توطئه ای تحریــک کند و بنده را در مســیر 

زیان بخش انقاب و نظام راه بیندازد. 
ممکن است دشمن در جریان دینی نفوذ کند و نیروها را در مقابل یک 
جریان ارزشی انقاب تحریک کند و به اسم ناداری و معیشت مردم و... 
بــا یک نهاد و جریان انقابی بجنگند. کی بجنگد؟ شــما نیروی انقابی 

و حزب اللهی.

 دیـــگه 
چه خبر
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امیدوارم همه فاصله های بین مردم و مسئولین برداشته شود
رویکــرد کیفیــت بخشــی خطبــه هــای 
نمــاز جمعــه و نگاه اجتماعــی به نماز 
جمعه، به نظر می رســد  در یک ســالی 
که حاج علی اکبری ریاست شورای سیاستگذاری ائمه  جمعه 
را برعهــده داشــته اســت به نحوی پیگیــری کــرده و برخی از 
امامــان جمعه به تناســب آرا و نظرات خود بــا آن همراهی 
کرده انــد. رابطــه اجتماعــی ائمــه جمعه بــا مردم که شــاید 
قابــل توجه ترین شــان از اقدامــات آیــت اه آل  هاشــم، امام 
جمعه تبریز با  برداشــتن نرده های تعبیه شــده میان مردم 
و مســئوان و نیز حضور بی پیرایه اش در اتوبوس و استادیوم 
و... برای ارتباط بیشــتر با مردم و اطاع یافتن از خواست ها و 

مشکات شان آغاز شــد و بتدریج به رفتار ائمه جمعه دیگر 
شهر ها سرایت یافت.  حضور امام جمعه بیله سوار با لباس 
مبــدل در میــان مــردم بــرای بررســی گایــه آنهــا از برخورد 
رانندگان در اطراف گمرک، کمک امام جمعه خرمشــهر به 
جوشــکاران بــرای کمک به حل مشــکل قطعــی آب، کمک 
امــام جمعه رشــت به شــالیکاران خســارت دیده از بــاران با 
حضور در مزارع برنج، اقدام امام جمعه  لوشان که مسئوان 
شهر را به حاشیه جاده قزوین آورد و با کمک آنها به نظافت 
حاشــیه جاده پرداخت در کنار اقدامات دیگری از این دست 
که  ائمه جمعه بوشهر ، بهاباد و سرپل ذهاب برای همدلی  و 

همنشینی با مردم انجام دادند. 

بـــــرش

حاج علی  اکبری در اولین نماز جمعه خود نرده های حائل بین نمازگزاران و مسئوان را برداشت

رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم 
بــا ذکر ایــن مطلب که »حــوزه و نظام از 
هم جدا نیستند« گفت: برخی به دنبال 
از  پیــش  بــه دوران  بازگردانــدن حــوزه 
انقاب هستند. به گزارش ایسنا، آیت اه 
اختتامیــه  مراســم  در  یــزدی  محمــد 
یازدهمین اجاســیه جامعه مدرســین 
حوزه و علمای باد در پژوهشگاه عامه 

طباطبایی در قم اظهار کرد: یک گرایش 
درســت و عمیــق و ریشــه ای و انقابــی 
در حــوزه وجــود دارد ولــی باید بپذیریم 
برخی نیز بیان می کنند که نباید کاری به 

امور سیاسی و اجتماعی داشته باشیم. 
اگر امروز به این وضعیت رسیدگی نشود 
و ایــن رونــد اصاح نشــود، قطعــاً فردا، 
دیــر خواهــد بــود و در آینــده نــه چندان 

دور، نگرانی بیشــتری خواهیم داشــت. 
وی افــزود: در این ۴0 ســال به اندازه ۴00 
ســال به این کشــور خدمت شــده اســت 
و بــه اندازه ۴00 ســال رشــد و پیشــرفت 
کرده ایــم. آیــت اه احمــد خاتمــی هم 
در ســخنانی بــا بیــان اینکــه مشــکات 
موجود را نمی شود نادیده گرفت و انکار 
کرد، گفــت: ولی باید دو نکتــه را در نظر 

بگیریــم کــه اول دیــدن داده هــا و دوم، 
امید به آینده اســت؛ البته مســئوان نیز 
باید برای حل مشکات مردم، جهادی 
عمل کنند. وی افزود: درســت اســت که 
بــه برخــی از مســئوان عالی رتبه کشــور 
ایراداتــی وجود دارد ولی حتی یک موی 
پرانتقادتریــن مســئول کشــور بــه تمــام 
نظام سابق می ارزد.  حسینی بوشهری، 

عضو مجلس خبرگان هم در ســخنانی 
گفــت: گاهــی اوقــات علمــا بــا تحصن 
مسائل مهم کشور را به مسئوان گوشزد 
می کردنــد و مســائل کشــور را بــا هم در 
میان و در نهایت این نقطه نظرات را در 

اختیار مردم می گذاشتند. 
یکــی از تهدیــدات جــدی، ســرخوردگی 
مــردم از اهدافــی اســت که بــرای نظام 

اســامی ترســیم شــده بــود.  روحانیت 
و  اســت  بــوده  تریبــون  دارای  همیشــه 
وعده هــای آرمانــی به مردم داده شــده 
اســت و اگر مردم به خاطر سوء تدبیر ها 
دچــار ســرخوردگی شــوند، یــک تهدید 
داریــم؛  اســامی  نظــام  بــرای  جــدی 
روحانیــت بایــد در این عرصــه گام های 

جدی پیش گیرد.

آیت اه یزدی: در40 سال اخیر به اندازه 400 سال پیشرفت کرده ایم
حسینی بوشهری: اگر مردم به خاطر سوء تدبیر ها سرخورده شوند، تهدید جدی برای نظام اسامی داریم 

فعــال سیاســی اصاح طلــب بــا تأکید 
براینکــه برجــام مهم تریــن و بهتریــن 
معاهــده و توافقی بــود که ایران پس از 
انقاب توانسته است به نتیجه برساند، 
گفــت: دولــت روحانــی در حــد انتظار 
در ایــن خصــوص دقیــق و هنرمندانــه 
عمــل کــرد. بــه گــزارش ایرنــا، بهــزاد 
نبوی روز جمعه در بیســت و ششمین 
اســامی  انجمــن  عمومــی  مجمــع 
جامعــه پزشــکی ایــران گفت: از ســال 
84 سیاســتی بر کشــور حاکم شد که بر 
ایــن باور بود پول نفت باید ســر ســفره 
مــردم باشــد. ایــن گــروه زمانــی حاکم 
شــد و چنیــن ادعایی را مطــرح کرد که 
درآمد نفت افســانه ای شده بود. نبوی 
اظهار داشــت: گفته شد پول نفت باید 
بین مردم تقسیم شود، از طرفی چون 
تفکر تولیدی و اقتصادی در دولت های 
نهم و دهم وجود نداشــت، از سال 84 
تــا 92 واردات از 10 میلیــارد دار زمــان 
خاتمــی بــه بیــش از 70 میلیــارد دار 

افزایش یافت.
سیاســت های  شــد:  یــادآور  نبــوی 
عامــه پســندانه آن دولــت باعث شــد 
کشــور مــا بــه طــور همه جانبــه آمــاج 
تــا  گیــرد.  قــرار  خارجــی  تحریم هــای 
جایی که کشــور هایی مانند هند و چین 
نمی توانســتند یــا نمی خواســتند پــول 
نفــت مــا را بپردازنــد، پــول نفــت ما تا 
بعد از برجــام نزد آنها بــود. وی ادامه 
داد: سیاست های نادرست موجب شد 
ناوگان دریایی و هوایی ما به دلیل عدم 
پوشــش بیمــه ای یــا تحریــم ترانزیتی 

نتوانــد در دنیــا رفــت و آمــد کنــد، لــذا 
امضــای برجــام موجب شــد همه این 
موانــع از جملــه پول هــای ضبط شــده 

ایران آزاد شود.
این فعال سیاســی اصاح طلب افزود: 
پــس از پیــروزی روحانی در ســال 92 از 
زنــدان نامه ای به روحانی نوشــتم و در 
آن نامه گفتم مهم ترین کار، پرداختن 
بــه موضــوع اقتصــاد و مقــدم بــر آن 
توجــه و اهتمــام نســبت بــه سیاســت 
و روابــط خارجــی اســت، چــون همــه 
جانبه تحریــم بودیم و روابط ما با دنیا 
قطع بود. معاون نخســت وزیر در امور 
اجرایــی در دهــه 60، خاطرنشــان کرد: 
بعــد از اســتقرار دولت روحانــی، امید 
مــا به ترمیم روابــط خارجی و حل گره 
هســته ای و سیاســی با دنیا بود که البته 
خارجــه  امــور  وزارت  بویــژه  و  دولــت 
بــا عملکــرد خوبــی کــه داشــت، همه 
مــا را امیــدوار کــرد و توانســت یکــی از 
پیچیده ترین و پر افتخارترین مذاکرات 

را مدیریــت و بــه نتیجــه برســاند. وی 
ادامه داد: بعد از برجام شــاهد حضور 
هیأت هــای مهم اقتصادی نه از آفریقا 
و بنگادش بلکه از کشــورهای اروپایی 
و شــرقی بودیم. هیأت هــای اقتصادی  
عاقه منــد بــه ســرمایه گذاری در ایران 
بودند. نبوی اظهار داشــت: متأســفانه 
پس از برجام اقدامات ماجراجویانه ای 
صــورت گرفــت، مــدت کوتاهــی بعــد 
از آن عاقــه و تمایــل ســرمایه گذاران 
خارجــی به تــرس و یأس تبدیل شــد. 
ســرمایه ذاتــاً ترســو اســت و تندروی ها 
انفعــال  موجــب  ماجراجویی هــا  و 
ســرمایه گذاران شــد. لذا نتوانســتیم از 

مزایای برجام بهره مند شویم.
وزیر پیشــین صنایع سنگین تأکید کرد: 
با وجــودی که برخی برجــام را قرارداد 
ضعیفــی قلمــداد می کننــد و عــده ای 
دیگــری  شــخص  هــر  اگــر  می گوینــد 
هــم جــای روحانــی بــود ایــن قــرارداد 
گفــت  بایــد  می رســاند،  نتیجــه  بــه  را 
برجــام مهمتریــن و بهتریــن معاهده 
و توافقــی بود کــه ایران بعــد از انقاب 
توانسته است به نتیجه برساند، دولت 
آقــای روحانــی در حــد انتظــار در ایــن 
خصــوص دقیــق و هنرمندانــه عمــل 
کنــد. نبــوی اظهــار داشــت: متأســفانه 
کســانی که برای گرفتــن رأی می گویند 
پرداخــت یارانــه نقــدی بایــد 20 برابر 
شــود، طرفدار دارند و اگر درست عمل 
نکنیــم در آینــده این جماعــت دوباره 
کشــور را بــه بیچارگی می کشــانند.  وی 
اضافه کرد: معتقدم به رغم تحریم ها 

 40 طــی  شــرایط   بهتریــن  در  اکنــون 
ســال گذشــته از نظــر روابــط خارجــی 
هســتیم، برجام و دیپلماســی موجب 
شــد روابــط امریــکا و اروپا بــرای اولین 
بــار بعــد از جنــگ جهانــی دوم دچــار 
تــرک و تردید شــود. اروپا برای حیثیت 
و وجهــه خــودش هــم شــده در مقابل 
امریــکا  روی هــای  تــک  و  سیاســت ها 
خواهــد ایســتاد، اروپایی هــا بــه دلیــل 
وابســتگی شرکت هایشــان بــه اقتصاد 
امریــکا مایلنــد مطابق برجــام با ایران 

کار کنند ولی نمی توانند.
نبوی ادامــه داد: آدرس غلط به مردم 
ندهیــد، مشــکل کشــور زیر ســر دولت 
روحانی نیســت. چرا می خواهید خرج 
خــود را از دولــت جــدا کنیــد؟ مــردم 
متوجه می شوند برخی برای انتخابات 
رأی دهنــدگان قصــد  اقبــال  و کســب 
عبور از دولــت را دارند. وی افزود: باید 
عوامل و دایل مشکات کشور را یافت 
و ارتبــاط با دنیا را درســت تنظیم کرد. 
البته در برهه کنونی صاح نیست وارد 
مذاکره با امریکا شویم، چون امریکا در 
سیاست خارجی در موقعیت ضعیفی 
اســت و می توانیم از موضــع برتر خود 
در تقویــت ارتباط مــان بــا کشــورهایی 
چــون چین، کــره، ژاپــن و اتحادیه اروپا 
کــرد:  اضافــه  نبــوی  کنیــم.  اســتفاده 
متأسفانه انتقاد از دولت آسان است و 
جایــزه دارد، ما باید عوامل و عناصری 
که در تاشــند به لحــاظ روابط خارجی 
کار دولت را به بن بست بکشانند، افشا 

کنیم.

بهزاد نبوی: صاح نیست اان با امریکا مذاکره کنیم

ایــن  دوم  پرســش 
مگــر  کــه  اســت 
بودجه یــا امکاناتی 
ایــن برنامه هــا می کننــد،  کــه صــرف 
چنــد درصد کل بودجه این وزارتخانه 
اســت. بعیــد اســت کــه حتی بــه یک 
ده هــزارم بودجــه آنجــا برســد، چون 
کل بودجــه وزارتخانــه حــدود 4 هــزار 
میلیــارد تومــان اســت و هزینــه ایــن 
کارها در مقایســه با آن بودجه در حد 

صفر است. 
برای نمونه اگر یــک ده هزارم بودجه 
نماینــدگان مجلس را در نظر بگیریم 
کمتــر از یک وعده غذا می شــود. حال 
اگر یــک نماینده به انــدازه یک وعده 
غذا بودجه اش جابجا شود، این همه 

اعتراض و تخطئه دارد؟
در  وزارتخانــه  ایــن  اگــر  عــاوه  بــه 
نــگاه نرم افــزاری بــا آقایــان اصولگرا 
همســویی داشــت، آیا هیچ اعتراضی 
بــه ایــن عملکــرد می کردنــد؟ قطعــاً 
خیر. نــه تنهــا اعتراضــی نمی کردند، 
بلکه از او تقدیر و تشکر هم می کردند. 
اصولگــرای  دولــت  در  کــه  همچنــان 
کاری  هــر   1392 تــا   1384 ســال های 
کردند و هر جــور خرجی کردند، مورد 
حمایت قرار گرفتند حتی اگر به جای 

ساخت مترو به مردم آش دادند!
ولی نقد اصلی به این نحوه برخورد با 
فعالیت های وزارت ارتباطات در این 
اســت که چرا این فعالیت ها را مغایر 
با وظایف این وزارتخانه دانســته اند؟ 

مطابــق بنــد »ی« مــاده 3 از قانــون 
بنــد  نیــز  و  وزارتخانــه  ایــن  تأســیس 
»م« همیــن مــاده، وزارت ارتباطــات 
وظیفــه دارد که برای اشــاعه فرهنگ 
کاربردهــای فناوری جدیــد از تحقیق 
مشــابه  فعالیت هــای  و  توســعه  و 
حمایــت کنــد یــا بــرای فراهــم کردن 
زمینه مشــارکت بخش غیر دولتی در 
توســعه ارتباطات و فناوری اطاعات 
کوشــش کند که بخشــی از این وظیفه 
جــز بــا پرداختن بــه معرفــی اهمیت 
اســتفاده از اینترنت و شــناخت باید و 

نبایدهای آن ممکن نیست. 
ایــن نقــد مثــل آن اســت کــه بگوییم 
وزارت نیــرو فقــط وظیفــه اش تأمین 
آب و برق اســت و هیچ کاری به نحوه 

ایــن  مصــرف  زمینه هــای  و  مصــرف 
دو کاا نــدارد. طبیعــی اســت کــه این 

استدال باطل است.
 البتــه اگــر وزارت نیــرو تأمیــن آب و 
بــرق را فراموش کند و فقــط به نحوه 
مصرف آن بپردازد، اشــکال دارد ولی 
یکــی از انتقادهــای جــدی بــه برخــی 
از وزارتخانه هــا ایــن اســت کــه فقــط 
بــه موضــوع ســخت افزاری کار خــود 
را  نرم افــزاری  بخــش  و  می پردازنــد 

فراموش می کنند.
اولیــن  آمــدن  از  ســال  صــد  ظاهــراً   
بــا  اکنــون  و  می گــذرد  ماشــین دودی 
منطــق  ولــی  هســتیم  مواجــه  متــرو 
مذکــور در ســنگ پرانی قطــار در حال 

حرکت همچنان وجود دارد.

 ادامـــــه از
صفحه اول

منطق ماشین دودی

رنا
ای
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فرمول اصاح نظام بانکی
رئیس کل بانک مرکزی پیشنهاد داد

بســیاری  ســال های  اقتصــادی/  گــروه 
است که کارشناسان و مسئوان به این 
نتیجه رسیده اند که نظام بانکی ایران 
نیازمند اصاح اســت. موضوعی که با 
گذشــت زمان بــر ضــرورت آن افزوده 
شــده اســت به طوری که گاه زنگ های 
بــرای  نظــام  ایــن  ناحیــه  از  هشــدار 

اقتصاد ملی به صدا درمی آید.
طــرح  از  جــدای  راســتا  درهمیــن 
بانکداری بدون ربا، نخستین گام های 
رســمی بــرای اصــاح نظــام بانکی از 
دهه 60 شمســی برداشــته شــد و پس 
از آن هــر دولتــی درجهــت آن گامــی 
ایــن  هیچــگاه  ولــی  اســت  برداشــته 
اقدامات به نتیجه ملموســی نرســیده 

است
دولــت  در  بانکــی  نظــام  اصــاح 
یازدهم نیز با نامه رئیس جمهوری در 
تیر مــاه 1394 به معــاون اول خود در 
خصــوص لــزوم اصاح نظــام بانکی، 
بازار سرمایه و ســاماندهی بدهی های 
دولــت آغاز شــد. اصاح نظــام بانکی 
یکــی از طرح هــای زیرمجموعه پروژه 
برنامه ملی سیاست های پولی و ارزی 
مقاومتــی  اقتصــاد  برنامه هــای  از  و 
اســت، بنابراین در اولویت های دولت 

قرارگرفته است.
نـــــــگاه  ســـــال جاری  در  امــا 
سیاســتگذاران به اصــاح نظام بانکی 
تغییر زیادی پیدا کرده است. به طوری 
کــه ســران ســه قــوه در قالــب شــورای 
عالی هماهنگــی اقتصادی به صورت 
تصمیم گیــری  آن  دربــاره  مشــترک 
کرده انــد. درهمیــن راســتا در مهر ماه 
امسال رئیس کل بانک مرکزی با ارائه 
برنامه هــای خــود برای اصــاح نظام 
بانکی اختیارات ویژه ای از ســران ســه 

قوه دریافت کرد.
ایــن  شــدن  رســانه ای  از  پــس 
تــا  منتظرنــد  همــه  ویــژه  اختیــارات 
ببیننــد اصــاح بانک ها با چه ســیاقی 

و از کجــا آغاز خواهد شــد. حال پس از 
گذشــت بیش از دو ماه از دریافت این 
اختیــارات تأخیر ایجاد شــده از ســوی 
برخــی بــه خارج شــدن اصــاح نظام 
بانکی از اولویت بانک مرکزی ترجمه 
شــد. اما روز گذشته عبدالناصر همتی 
درپســتی  مرکــزی  بانــک  کل  رئیــس 

اینستاگرامی به این شبهه پاسخ داد.
ë  اصــاح نظــام بانکــی در دســتورکار

است
رئیس کل بانک  مرکزی دریادداشتی 
اینستاگرامی نوشت: طی چند ماه اخیر، 
تمرکز بانک مرکزی بر بــازار ارز وتاش 
برای ایجاد ثبات دراین بازار، موجب این 
تصور شــده که بانک مرکزی از موضوع 
مهم اصاح نظام بانکی غفلت کرده یا 

آن را به تأخیر انداخته است.
همتــی  عبدالناصــر  یادداشــت  در 
آمــده اســت: به اطــاع کارشناســان و 
صاحبنظــران ومردم عزیز می رســانم 
طی سه ماه گذشته براساس مصوبات 
اقتصــادی  شــورای عالــی هماهنگــی 
ســران قوا و با تشکیل کمیته نقدینگی 
از  جمعــی  از  متشــکل  پــول  بــازار  و 
صاحبنظران اقتصادی، پولی و بانکی 
ومسؤان بانک مرکزی وطی جلسات 
متعــدد برنامه های ازم برای این امر 
خطیر طراحی شده و به یاری خداوند 
متعــال بــه تدریــج و بــا تأییــد مراجع 

ذیربط اجرایی خواهد شد.
پیــش  معضــات  افــزود:  همتــی 
انباشــته در نظــام بانکی و حساســیت 
ایــن امــر نیازمنــد دقــت نظــر و تدبیر 
اســت  بانکــی  نظــام  اصــاح  ازم در 
پرهیــز ازتعجیــل، تــداوم ثبــات بــازار 
پــول و صیانــت از ســپرده های مردم، 
پیش شــرط های هــر اقدامــی در ایــن 
کــرد:  خاطرنشــان  اســت.وی  زمینــه 
مضافــاً کــه بانک هــای کشــور بی وقفه 
در خدمــت اقتصــاد کشــور و جامعــه 

خواهند بود. 

بازوی پژوهشی مجلس پیشنهاد داد

راهکارهای مدیریت آب
اگرچه این روزها شاهد ریزش نزوات جوی در اکثر نقاط کشور 
هستیم و اوضاع بارش ها مساعد و چشمگیر به نظر می رسد اما 
اعداد و ارقام ارائه شــده در گزارش مرکز پژوهش های مجلس 
شورای اسامی درباره آخرین وضعیت آب شرب در کشور افق بسیار نگران کننده ای 
را پیش روی ما می گذارد. این گزارش در پنج فصل به وضعیت موجود مصرف آب 
شرب در کشور، وضعیت آب به حساب نیامده، تعرفه های آب شرب، تنش آب شرب 

و راهکارهای کنترل مقابله با تنش آب شرب در کشور می پردازد.
ë تنش آبی به مثابه چالش امنیتی

مطابــق گــزارش مرکــز پژوهش هــای مجلــس در ســال 96 قیمــت فــروش آب در 
بخش های شــهری و روســتایی به ترتیب حدود 48 و 24 درصد قیمت تمام شده آن 
بود. در تابستان سال 97 به دلیل کاهش بارش ها در سال آبی 97 - 96 و برخی دایل 
دیگر مناطق زیادی از کشور تحت تنش آب شرب قرار گرفت. در این تابستان جمعیت 
شــهری و روســتایی بالغ بر 36.8 میلیون نفر – معادل 46 درصد جمعیت کشــور – 
تحــت تنش آب شــرب قرار گرفت. در این شــرایط میزان کمبــود ظرفیت تأمین آب 
شــرب در اوج مصرف در کشــور حدود 22.4 مترمکعب در ثانیه بوده است. در نتیجه 
کمبود و تنش های  آب شــرب یاد شده نارضایتی هایی در برخی از شهرهای کشور رخ 
داد و این موضوع چالش هایی را برای مســئوان ایجاد کرد. این امر حاکی از آن است 
که تنش های ناشی از کمبود آب شرب می تواند به سرعت به صورت نارضایتی های 

اجتماعی نمود پیدا کند و به چالش امنیتی تبدیل شود. 
ë دو نوع راهکار برای مهار بحران آب شرب

در این گزارش دو دسته راهکارهای کوتاه مدت و بلندمدت ارائه شده است: راهکارهای کوتاه 
مــدت عمدتاً بر مدیریت عرضه اســتوارند و عبارتند از: افزایش تأمیــن و تولید آب، اجرای 
طرح های ارتقای کیفیت آب، افزایش توان ذخیره سازی آب، تقویت خرید تضمینی آب از 
سرمایه گذاران سامانه های نمک زدایی، پایداری خدمات در شرایط اضطرار و تنش بخشی 
اعتبــاری اما راهکارهــای بلندمدت عمدتاً مبتنی بر مدیریت تقاضا و سیاســتگذاری کان 
بخش آب هســتند و عبارتند از: ارتقای بهره وری، کاهش آب به حســاب نیامده، اقدامات 
کاهش مصرف، فرهنگ سازی و تصحیح الگوی مصرف، اصاح تعرفه ها، اعمال مدیریت 
به هم پیوسته آب در سطوح ملی و حوضه آبریز، ارتقای بهره وری آب در بخش کشاورزی از 
طریق روش های مناسب در هر منطقه و برای هر محصول با تأکید بر کاهش مصرف آب در 

سطح حوضه آبریز و توسعه سامانه فراگیر پایش و ارزیابی منابع و مصارف آب.
ë اختاف قیمت تمام شده و فروش آب

بر اســاس توصیه های جهانی باید حدود پنج متر مکعب آب در ماه برای هر فرد به 
آسانی در اختیار مصرف کنندگان قرار گیرد. الگوی مصرف آب خانگی در کشور برابر 
با 130 لیتر در روز به ازای هر نفر در نظر گرفته شده است. بر اساس اعام متولیان امر 
بین قیمت فروش و قیمت تمام شــده آب شــرب فاصله زیادی وجود دارد. اما نکته 
اینجاست که بین قیمت تمام شده و فروش آب شرب اختاف چشمگیری وجود دارد 
به طوری که در سال 96 قیمت فروش آب در بخش های شهری و روستایی به ترتیب 

حدود 48 و 24 درصد قیمت تمام شده بوده است.
ë 1400 تنش آب شرب در افق

یکی از نکات قابل توجه گزارش آنجاست که به پیش بینی وضعیت تنش آب شرب 
در سال 1400 پرداخته است: با فرض ضریب رشد جمعیت شهری کشور برابر با 1.32 
درصد، جمعیت شهری تحت پوشــش شبکه آب شرب به حدود 63.2 میلیون نفر 
در ســال 1400 می رســد. بر این اســاس و با فرض ادامه روند فعلی جمعیت شــهری 
چشمگیری از کشور - 80 درصد - تحت تنش آب شرب قرار می گیرد. در این حالت 

میزان کمبود در اوج مصرف برابر با 33.2 متر مکعب در ثانیه است.

افزایش ۲.۵ درصدی ضریب جینی در سال ۹۶
براساس گزارش سازمان برنامه و بودجه کشور، ضریب جینی در 
سال 9۶ به 0.3981 رسید که نسبت به سال 9۵ حدود 2.۵ درصد 
رشــد دارد؛ این در حالی است که مطابق با ماده 3 قانون برنامه 

ششم توسعه، این ضریب باید کاهش یابد. 
بــه گــزارش فــارس، براســاس گــزارش ســازمان برنامــه و بودجــه، مطابــق بــا بند 1۴ 
سیاست های کلی نظام و تحقق کامل هدفمندسازی یارانه ها در جهت افزایش تولید، 
اشــتغال و بهره وری، کاهش شــدت انــرژی و ارتقای شــاخص های عدالت اجتماعی 
و تأکید قانون برنامه ششــم توسعه در مورد کاهش نابرابری و در راستای بهبود توزیع 
در آمد، ســعی شــده اســت تا کاهش نابرابری، بهبود رفاه اجتماعی و افزایش درآمد 
از طریــق اقدامات اساســی متناســب با آن بهبود و تــداوم یابد. همچنیــن در ماده 2۶ 
قانون برنامه ششــم توسعه بر رقابت پذیر کردن عدالت بین منطقه ای و سرزمینی و 
تقویت خوداتکایی و افزایش انگیزه در استان ها، از طریق افزایش اختیارات استانی در 
خصوص طرح های قابل واگذاری تأکید شــده است. در همین ارتباط، مطابق ماده 3 
قانون برنامه ششم توسعه در سال پایانی برنامه، ضریب جینی کل کشور می بایست 

به عدد 0.34 برسد.
برای دستیابی به این هدف در پایان سال 1۴00، می بایست ضریب جینی کل کشور 
به طور متوســط ســاانه 0.038 واحد کاهش یابــد، این برآورد و محاســبه بر مبنای 
نتایج ســال 139۶ اســت. چنانچه ســال پایه را ســال 139۵ یعنی سال قبل از شروع 
برنامــه قــرار دهیم، ضریــب جینی کل کشــور به طور متوســط ســاانه 0.027 واحد 

می بایست کاهش یابد.

گزارش عملکرد سال اول برنامه ششم نشان داد

افزایش روزانه ۶/۹ میلیون لیتری مصرف ۵ فرآورده نفتی
مصرف 5 فرآورده اصلی در ســال 96 در حدود6.9میلیون لیتر در روز نسبت به سال 
95 افزایش داشته که عمدتاً ناشی از افزایش لجام گسیخته مصرف بنزین طی سال 

96 بوده است که در سال 97 نیز متأسفانه این روند ادامه پیدا کرده است.
به گزارش فارس براساس اعام سازمان برنامه و بودجه مصرف فرآورده اصلی طی 
سال های برنامه چهارم از رشد 2 درصدی برخوردار بوده است و طی سال های برنامه 

پنجم این رشد منفی بوده و مصرف 2.1 درصد کاهش داشته است.
بررسی ارقام مصرف فرآورده نشان می دهد که طی سال های مذکور روند کاهشی نفت 
سفید از 20.5 میلیون لیتر در روز در سال 84 به 8.5 میلیون لیتر در روز در سال 95 رسیده 
اســت. مصرف 5 فرآورده اصلی در ســال 96 در حدود6.9میلیون لیتر در روز نسبت به 
ســال 95 افزایش داشــته که عمدتاً ناشی از افزایش لجام گسیخته مصرف بنزین طی 

سال 96 بوده است که در سال 97 نیز متأسفانه این روند ادامه پیدا کرده است.

صنعت در اولویت پرداخت ارز است
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: دولت تاش می کند مسائل ارزی واحدهای 
صنعتــی را حــل کند لذا ایــن بخش در اولویت پرداخت ارز اســت و خرید ماشــین آات و 

تجهیزات واحدهای صنعتی نیز در اولویت قرار دارد.
به گزارش ایســنا، محســن صالحی نیا در مراســم عملیــات اجرایی ناحیــه صنعتی نوده 
انقاب اظهار کرد: یکی از اولویت های اصلی دولت، حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط 
و حمایت از اشتغال در مناطق کمتر توسعه یافته است که خوشبختانه با پیش بینی های 
صورت گرفته 80 طرح صنعتی در این محل مستقر و شرایط اشتغال برای 800 نفر فراهم 

خواهد شد.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اهداف وزارت صنعت، معدن و تجارت 
در حمایت از واحدهای صنعتی، خاطرنشان کرد: تأمین و تخصیص ارز ازم، تأمین مواد 
اولیه، مشــخص کردن بســتر واردات در قبال صادرات با حمایت سازمان، پشتوانه سازی 
سرمایه در گردش، بازسازی و نوسازی و اصاح ظرفیت در واحدهای تولیدی برای رونق و 

توسعه فعالیت های اقتصادی در سطح کان در دستور کار قرار دارد. 
صالحی نیــا عنوان کــرد: واحدهای صنعتــی کوچک و متوســط در ایجــاد ارزش افزوده، 
اشــتغال و تکمیــل زنجیره های تأمین نقش مهمــی دارند و با توجه بــه تحواتی که در 
سطح بین المللی اتفاق افتاده، دولت تاش می کند که مسائل ارزی واحدهای صنعتی 

را حل کند.

گزارش 

تازه ها

بررســی مختصر عملکــرد شــبکه بانکی کشــور حکایت از 
آن دارد که شــاخص های ســامت نظام بانکی کشــورمان 
در شــرایط نامناســبی قرار دارد که این شــرایط و مشکات 
عدیده نظام بانکی ریسک زیادی برای اقتصاد ملی ایجاد 
می کند. برهمین اســاس درصورتی کــه دچار بحران نظام 
بانکی شــویم، هزینه بســیار سنگینی برای کشــور به دنبال 
خواهــد داشــت. بنابرایــن پیــش از آن کــه بــه ایــن بحران 
نزدیک شــویم باید اقدامات ازم را برای اصاح این نظام 

انجام دهیم.
درخصــوص اصاح نظام بانکی با دو روش می توان اقدام کرد. یکی این که با 
عائم شناســی سیگنال های ناسالمی را که از سوی شبکه بانکی داده می شود 
رصــد و نســبت بــه اصاح آنهــا اقدام کــرد و روش دوم ریشــه یابی مشــکات 

متعددی است که هم اکنون گریبانگیر شبکه بانکی کشور شده است.
در این زمینه و با توجه به شرایط خاص اقتصاد ایران، دستیابی به نتایج مثبت 
مســتلزم آن است که ازهر دو روش به صورت همزمان بهره ببریم. از یک سو 
باید ریشه های مشکات ساختاری اقتصاد ایران و نظام بانکی را مورد واکاوی 
قرار داد و نســبت به رفع آنها اقدام کرد و از ســوی دیگر مشکات فعلی نظام 

بانکی را که اولویت بیشتری پیدا کرده است حل کنیم.
بی توجهی به ریشــه های ســاختاری نظام بانکی دراین مقطع می تواند باعث 

شــود تا پس از چند سال دوباره برخی از این مشکات به نظام بانکی بازگردد 
و خود را آشــکار سازد. بنابراین ریشــه های ساختاری و مشکات فعلی باید به 

صورت توأمان مورد بررسی قرار گیرد.
هم اکنون سپرده های بانکی سهم باایی از نقدینگی دارد ولی به نظر می رسد 
مشــکل اصلی نظام بانکی از ســمت راســت یعنی دارایی های بانک ها باشد. 
در واقع در تجهیز منابع بانک ها هرچه منابع بلندمدت تر باشــد بهتر اســت. 
اما بررســی دارایی شــبکه بانکی نشــان از مشــکات جدی دراین بخش دارد. 
بانک های کشور دارایی هایی را شناسایی کرده اند که بخشی از آن منجمد است 

و بخشی دیگر موهوم بوده و تنها ارزش دفتری دارد و واقعی نیست.
طی ســال های گذشته به صورت مداوم بانک ها برای تأمین سود سپرده هایی 
که به مشــتریان خــود می پردازنــد از این روش اســتفاده کرده انــد و هم اکنون 
فاصله بســیار زیادی میان دارایی های واقعی بانک ها و بدهی های آنها ایجاد 
شــده اســت. همانگونه که اشاره شــد نظام بانکی کشور از مشــکات متعدد و 
عدیده ای رنج می برد و با توجه به دامنه دار بودن آن به نظر می رسد که بانک 
مرکــزی به تنهایــی قادر به اصاح آن نباشــد و نیازمند درگیر شــدن کل نظام 
تصمیم گیری است. برای اصاح این نظام با توجه به ترازنامه منفی بسیاری 
از بانک هــا باید برخــی از بانک ها منحل برخی دریکدیگر ادغام و حتی برخی 
از بانک هــا نیز دولتی شــود. بنابراین تصمیم گیــری دراین بخش نیازمند یک 

پشتوانه قانونی و حمایت تمام ارکان است.  

مهمتریــن اولویت اقتصــادی کشــور و نظام بانکــی مدیریت 
نقدینگی اســت. بررسی و تحلیل اقتصاد ایران نشان می دهد 
کــه عمده ترین معضــل آن رونــد فزاینده نقدینگی اســت که 
بخشی از آن از محل پرداخت سودهای بانکی ایجاد می شود. 
درواقع برای مدیریت نقدینگی مؤثرترین بخش نظام بانکی 
است که از آن طریق می توان این کار را انجام داد. بدین ترتیب 
با هرسیاستی باید درجهت مدیریت نقدینگی و کاهش سرعت 
گــردش پول گام برداشــت. دراین زمینه بخشــنامه تازه بانک 
مرکــزی برای کاهش نرخ بهره و تبدیل ســود روزشــمار به ماه 
شمار درهمین راستا ارزیابی می شود. اما موضوعی که باید به 
آن توجه کرد این اســت که برای اصاح ســاختارهای نظــام بانکی که چندین دهه 
است با معضات بسیاری همراه است نیازمند دقت نظر، بررسی های کارشناسی 
و برنامه ریــزی دقیق و همکاری تمام بخش ها هســتیم و نمی تــوان طرحی به این 
بزرگی را درمدت کوتاهی اجرا کرد.  واقعیت این است که درطول دهه های گذشته 

فرصت هــای زیــادی را بــرای اصاح نظــام بانکی از دســت داده ایــم و حال تاش 
می کنیــم در مــدت کوتاهی ایــن کاررا انجــام دهیــم. در اوایل ســال 1394 در اولین 
کنفرانس اقتصاد ایران اصاح نظام بانکی به عنوان یکی از مهمترین اولویت های 
اقتصاد ایران مطرح شــد و چارچوب های آن نیز در صورت جلســه ای که توسط 30 
اقتصاددان کشــور به امضا رسید تدوین شد. براین اساس دراین که اقتصاد ایران و 
در دل آن نظام بانکی نیازمند اصاح و تغییراساســی اســت هیچ شکی نیست و از 
سال ها قبل تمام اقتصاددانان و مسئوان دولت برآن تأکید کرده اند اما راهکارهای 
اصاح این نظام و اولویت هایی که درآن انتخاب می شــود اهمیت بیشتری دارد تا 
بدون تبعات منفی کار اصاح این نظام هم انجام شــود. برهمین اســاس اصاح 
نظام بانکی باید به صورت تدریجی صورت گیرد تا از هرگونه خطایی پرهیز شــود. 
برای مثال درحالی که کاهش نرخ ســود یکی از الزامات اســت ولی اجرای شتابزده 
و بدون درنظر گرفتن شــرایط کشــور می تواند تأثیر عکس داشــته باشــد همانگونه 
کــه کاهش نرخ ســود بانکی به 15 درصد در ســال 95 زمینه ســاز ورود نقدینگی به 

بازارهایی مانند ارز، طا و خودرو شد. 
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 دلیل افزایش 

قیمت خودروها

 بدقولی وزارت صمت کار دست 
را  و قیمت هــا  بــازار خــودرو داد 
بــاا بــرد. 4 بــار اســت کــه وزارت 
صنعت، معــدن و تجارت اعام 
را  خودروهــا  قیمــت  کــه  کــرده 
مشــخص می کند و خودروسازان  
قیمت گــذاری  اســاس  بــر  بایــد 
بــه  را  خــود  محصــوات  جدیــد 
فروش برســانند و از سویی تأکید 
کردنــد کــه قیمت هــای مصــوب 
خودروسازان مورد تأیید سازمان 
حمایت نیست و اعام قیمت ها 
از ســوی آنهــا تخلــف محســوب 
بــر ســر قیمــت  می شــود. دعــوا 
کــه  اســت  شــرایطی  در  خــودرو 
تولید خــودرو 70 درصــد کاهش 
یافته اســت و مســیر کاهشی هم 
ادامه دار اســت. محمد قناعتی، 
مدیــرکل صنایــع خــودرو وزارت 
صنعت دربــاره وضعیت خودرو 
به ایســنا گفته اســت باید تکلیف 
تحریم هــا مشــخص شــود. چون 
در حــال حاضــر امــکان خریــد و 
و  نــدارد  وجــود  قطعــه  فــروش 
اگــر با ایــن شــرایط پیــش برویم 
شــاید نتوانیــم بــرای ســال آینده 
تولید داشــته باشیم. این گفته در 
شــرایطی اســت که فعــاان بازار 
خــودرو کاهش قیمت خــودرو را 
در صــورت آزادســازی قیمت هــا 
رد می کننــد و می گوینــد: زمانــی 
می توانــد  قیمت هــا  آزادســازی 
منجــر بــه واقعــی شــدن قیمت 
و کاهــش شــود کــه تولیــد خودرو 
امــا  باشــد  داشــته  خوبــی  رونــد 
وقتــی تولیــد نزولــی اســت بــازار 
نشــان  منفــی  واکنــش  مجــدداً 
افزایــش  قیمت هــا  و  می دهــد 
پیــدا می کنــد. روز پنجشــنبه نیــز 
قیمت هــا مســیر افزایشــی خــود 
را طــی کردنــد و خودروهایــی که 
بیــن 500 تــا یک میلیــون تومان 
ارزان شــده بودنــد به قیمت های 
قبلی خــود بازگشــتند و بین 700 
تا یک میلیون تومان گران شدند. 
فعــاان بــازار اظهــار داشــتند که 
علــت اصلــی افزایــش قیمت ها 
از روز پنجشــنبه بــه خاطــر اعام 
نشــدن قیمت ها از سوی سازمان 

حمایت بوده است.

بـــازارنامه

آلبرت بغزیان کاهش رشد اقتصادی در کشور 
را به رشــد تصاعدی و جهش نرخ ارز مرتبط 
می داند و معتقد اســت در ســال هایی که با 
جهش نــرخ ارز مواجه شــده ایم بــه تبع آن 
رکود و کاهش رشد اقتصادی سراغ مان آمده 
است. او از جمله اقتصاددان هایی است که 
از ثبات نــرخ ارز در جهت حفظ ارزش پولی 
ملــی دفاع می کنــد و تأثیر تضعیــف ارزش 
پولــی ملی در رشــد صــادرات را صرفــاً یک 
مصرع از بیــت می داند و بر این باور اســت 
تحلیلگرانی کــه از رهاســازی نــرخ ارز دفاع 
می کنند فقط به یــک مصرع اتــکا دارند اما 
به مصرع دیگری کــه معنای بیت را تکمیل 
می کند توجه ندارند. گفت و گــوی »ایران« 
با اســتادیار اقتصاد دانشــگاه تهــران درباره 

چرایی کاهش رشد اقتصادی کشور است.

ë  اقتصاد ایران در وضعیت رکود و کاهش
رشد اقتصادی قرار گرفته است. تحلیل شما 

در این باره چیست؟
اول از همــه ایــن نکتــه را یــادآوری کنم که 
آنچــه در ایــن بــاره بیــان می کنــم بحثــی 
دلســوزانه اســت و نیــت ما این نیســت که 
جریانــی یــا دولتــی را بکوبیم بلکــه آنچه 
گفته می شــود نوعی همفکری برای عبور 
از تنگناهایی اســت که دچارش شــده ایم. 
وقتــی مــا بــه کارنامــه یــک دولــت نــگاه 
می کنیم ســه ماده امتحانی وجود دارد که 
عملکرد آن دولت را نشــان می دهد. اولی 
رشد اقتصادی است، دوم ثبات قیمت ها 
و ســوم وضعیــت اشــتغال. در واقع تمام 
تــاش یک ســاله و چهار ســاله دولت ها و 
هدف از برنامه و بودجه به خاطر این است 
که این سه شاخص در وضعیت مطلوبی 
قــرار گیــرد چــون جهــت سیاســت گذاری 
و تصمیمــات را نشــان می دهــد. فلســفه 
حضــور نهادهــای مختلف دســت اندرکار 
در دولــت کــه در ایــن باره سیاســتگذاری و 
فعالیت می کنند به خاطر آن است که رکود 
در اقتصاد کشور عمیق تر نشود یا قیمت ها 
ســیر صعودی نداشته باشــد و اشتغال در 
وضعیت مطلوبی قرار گیرد. اگرچه ممکن 
اســت گفته شــود مواردی مثل تحریم ها، 
قیمــت نفت یــا مســائل جهانی خــارج از 
کنترل دولت اســت و تأثیر این متغیرها بر 
اقتصاد کشور اجتناب ناپذیر اما دولت باید 
برنامه هــای خــود را بــه گونــه ای طراحی و 
اجرا کند که قدرت مانور در دست اندازهای 
جهانی را داشته باشد و سکان اقتصاد را به 
مسیر و جهت درست و اصلی آن برگرداند 
بنابراین قابل قبول نیست که دولتی بگوید 
مــن همــه راه حل ها را در یک ســبد که آن 

هم متغیرهای خارجی است چیده ام.
پــس اگــر مــا بــه جــّد دنبــال این هســتیم 
کــه چــرا رشــد اقتصــادی در کشــور پائیــن 
اســت اولیــن کاری کــه بایــد انجــام دهیم 
این اســت که اقتصاد کشــور بــه مثابه یک 
بیمار به آزمایشــگاهی ببریم که داده های 
درســتی به ما می دهد. شــما وقتــی بیمار 
می شوید پزشک شما را به یک آزمایشگاه 
حرفــه ای ارجــاع می دهــد چون بــه اعداد 
قابــل اطمینانــی نیــاز دارد و می دانــد کــه 
درســتی اعــداد در سرنوشــت بیمــار مؤثر 
خواهــد بــود و چــه بســا اعــداد و داده های 

غلــط با جــان بیمار بــازی کند. ایــن اتفاق 
در بررســی چالش های اقتصاد کشــور هم 
روی می دهــد. مــا نیــاز داریــم به اعــداد و 
داده های صحیح درباره نرخ تورم، بیکاری 
و رشــد اقتصادی دسترسی داشته باشیم. 
تأثیــر ثانوی این اعداد بــر روی تحلیل ها و 
بررسی ها بســیار کلیدی اســت و اگر اعداد 
گمــراه کننده باشــد جهت گیــری تجویزها 
نیز کاماً اشــتباه خواهد بود. من به عنوان 
تحلیلگر یعنی کسی که با اعداد اقتصادی 
ســر و کار دارد احســاس می کنم مــا درباره 
این اعداد دقت ازم را به خرج نداده ایم و 
اگرچه شاید تعمدی در این باره نباشد اما 
در نهایــت اعداد با مشــاهدات عینی ما از 
کف جامعه تطبیق ازم را برقرار نمی کند. 
مثــاً ممکــن اســت نرخی بــرای تــورم یا 
بیکاری اعام شود در حالی که شما سرتان 
را می چرخانید و با ریزش وســیع کااها در 
سبد خرید مواجه می شــوید یا افراد بسیار 
زیــادی را می بینید که از بیــکاری می نالند 
در حالــی که نرخ بیکاری آن افراد را نشــان 
نمی دهــد. در ایــن صــورت دچــار تضــاد 
نخواهید شد؟ یا آنچه می بینید قابل استناد 
نیست یا آنچه در اعداد منعکس می شود 
نمی تواند وضعیت رکود، اشــتغال و رشد 
اقتصــادی را نشــان دهد. به عبــارت دیگر 
نمی تــوان وضعیت رکود و کاهش بیکاری 
را یک جا داشت، این دو با هم نمی خواند.

ë  البته فرض ما این اســت که ما وضعیت
رکود یا رشد اقتصادی پائین را پذیرفته ایم.

مهم این اســت که برنامه ریزان و متولیان 
امــور بپذیرند و بــا ارقام بازی نشــود. چند 
ســال پیــش در جلســه ای کــه بــا یکــی از 
دســت اندرکاران اقتصادی کشور داشتیم 
وقتــی درباره صحت ارقام تشــکیک هایی 
می کردیم آن مســئول گفت ارقام درست 
می گویند و حس شــما غلط است. شما از 
من می پرســید چه کنیم از وضعیت رکود 
و عدم رشــد اقتصادی عبور کنیم و پاســخ 
من این اســت که اول از همــه به داده های 
واقعــی و درســت احتــرام بگذاریــم حتی 

اگــر آن داده ها بــا میل درونی ما هماهنگ 
نباشــد. شــما در یک فضــای بســته و گرم 
قــرار گرفته ایــد اما اصــرار دارید هوا خنک 
اســت این اصرار شما برای نمایش خنک 
بودن باعث می شود که وضعیت را تغییر 
ندهید اما اگر کسی نخواهد که این نمایش 
را ترتیــب دهد و وانمــود کند که هوا خنک 
اســت اقبال بیشــتری دارد که وضعیت را 

تغییر دهد.
ë  اقتصــادی تحلیلگــر  یــک  عنــوان  بــه 

را  کشــور  اقتصــاد  کــه  عاملــی  مهم تریــن 
در وضعیــت کاهــش رشــد قــرار می دهــد 

چیست؟
بــه نظــر می رســد نــرخ ارز عامــل تعیین 
کننــده ای در این باره اســت. ما به ســادگی 
از کنــار این اتفاق می گذریم که چرا نرخ ارز 
ناگهــان از 4 هزار تومان بــه 5، 10 و 18 هزار 
تومان می رســد. آیا می شــود نرخ ارز بدون 
دلیل رشــد کند؟ پرســش این اســت که آیا 
تحریم های امریکا و نقض برجام به رشــد 
قیمــت ارز کمک کــرد یا نه سیاســت های 
داخلــی در ایــن بــاره تعییــن کننــده بــود. 
گروهــی در این باره معتقدند که نرخ ارز بر 
اســاس نرخ تورم باید واقعی شود و بر این 
باور هســتند کــه اگر نــرخ ارز باا بــرود ما از 

وضعیت رکود خارج می شویم. 
ë  چون باا رفتن نرخ ارز به معنای افزایش و

رشد صادرات خواهد بود؟
بلــه اما آیا واقعاً این اتفــاق افتاد؟ آیا ما به 
رشد صادرات رسیدیم؟ هیچ وقت در این 

کشور نباید قیمت ارز رها شود.
ë  چرا شما موافق افزایش نرخ ارز و تأثیر آن

در رشــد صادرات و به تبــع آن خروج از رکود 
نیستید؟

وقتــی نرخ ارز بــاا می رود هزینه تولید هم 
بــه تناســب آن بــاا خواهــد رفــت و وقتی 
تولید برای تولیدکننده صرف نکند همان 
شــاغانی هم که در تولید مشــغول به کار 

هستند به جمع بیکاران اضافه می شوند.
امــا برخــی از اقتصاددان هــا بــر ایــن بــاور 
هســتند که وقتی ارزش پول ملی کم شــود 

جذابیت صادراتی به وجــود می آید و این 
ارزها به اقتصاد کشــور تزریق شده و انگیزه 

تولیدکننده ها را بااتر می برد.
مشــکل ما این اســت که مــا فقط مصرع 
اول این بیــت را خوانده ایم اما به مصراع 
دوم توجهی نشان نمی دهیم. در تجارت 
خارجــی و صــادرات اگــر پول ملی تــان را 
ضعیف کنیــد - مثاً قیمــت ارز از 4 هزار 
تومان برســد بــه 10 هزار تومان - درســت 
است که صادرکننده پول ملی بیشتری به 
دســت می آورد اما مصرع دوم این است 
که این صــادرات از کجا تأمین می شــود؟ 
تولیــد داخلی چطــور صــادرات را تأمین 
کنــد وقتی تــورم روز بــه روز افزایش یافته 
و قیمــت مواد اولیه بااتر بــرود. ما به این 
موضوعات توجه نمی کنیم که قرار نیست 
یک بار صادرات کنیم بلکه صادرات یک 
روند پیوســته اســت و وقتی قیمت ارز باا 
مــی رود تأثیر این افزایــش بر روی قیمت 
تمام شــده کااها اجتنــاب ناپذیر خواهد 
بــود وانگهی بــه این موضــوع توجه کنیم 
که صادرات در فرهنگ هر کشوری یعنی 
مــازاد مصرف نه این که پســته و میوه را از 
ســبد خرید مــردم بگیرید و صــادر کنید. 
این که به خاطر تضعیف ارزش پول ملی 
قیمت ها در داخل کشور چنان باا برود که 
کااها از ســبد خرید مردم خارج شــوند و 
شما همان کااها را صادر کنید معنای این 
کار در ادبیات اقتصادی ســوداگری اســت 
نه صادرات، شــما نمونــه ای را بیاورید که 
کشــوری با تضعیف ارزش پول ملی تورم 
ایجاد کند به این امید که این سیاســت در 
نهایــت به نفــع صادرات باشــد. تــازه آن 
صادرکننده هم رک و علنی بگوید اگر این 
ارز به فان قیمت را از ما نخرید ما ارز را به 

کشور برنمی گردانیم.
توجــه کنیــم کــه صــادرات نبایــد اصــل و 
هدف باشــد چــون در ایــن صــورت روز به 
روز قــدرت خرید مردم بــا افزایش نرخ ارز 
کم خواهد شــد و چرا کشــور به رکود و عدم 
رشد اقتصادی نرسد وقتی ما قدرت خرید 

را از مــردم بگیریم و با گران تر کردن تولید، 
بنگاه ها را به ورشکستگی و رکود بکشانیم.

ë  در ســال هایی رشــد اقتصادی دورقمی را
هم تجربه می کنیم اما موضوع این اســت 
که این رشــد دوام نــدارد و اگر دهه های اخیر 
را نــگاه کنیم می بینیم که نوســان در رشــد 
اقتصــادی بااســت. ریشــه این نوســان ها 

کجاست؟
تجربه من نشان می دهد دورانی که ما نرخ 
ارزمان ثبات داشــته و کنترل شده دورانی 
بود که از رشــد خوب اقتصــادی برخوردار 
بوده ایــم. اما هر وقت که نــرخ ارز ما دچار 
جهش هــای عجیبــی شــد و از هــزار بــه 4 
هزار یا از 4 هزار به 10 هزار رسیده ایم دچار 
نوعــی گیجی در اقتصاد کشــور شــده ایم. 
گرچه بعدها سر و صداها خوابیده و مردم 
عادت کرده اند اما در نهایت این گیجی به 
تاطم و بی ثباتی بازارها منجر شده است، 
همچنان که در ماه های اخیر شاهد بودیم 
ســوداگری بر بازارها چیره شــد و به خاطر 
جذابیتی که افزایش نرخ ارز و سکه پیش 
آورد سرمایه ها به سمت سکه و ارز رفت و 
حتی وضعیت بورس را هم متاطم کرد. 
خب این افزایش نرخ ارز چه عامت هایی 
را می دهد آیا عامــت افزایش نرخ ارز به 
سمت تولید است یا نه وضعیتی است که 
هر بار در کشــور ما نرخ ارز صعود جهشی 
داشــته همین داســتان تکرار شــده است 
و مــا در واقــع هر بــار از یک ســوراخ گزیده 
شده ایم به خاطر همین است که نرخ ارز 
را یک عامل مؤثر در وضعیت رکود و عدم 
رشد اقتصادی می بینم. شما در دوره های 
کنیــد  نــگاه  ارز  نــرخ  افزایــش  مختلــف 
می بینید ســناریوی واحــدی وجــود دارد. 
این کــه پس اندازهــا به ســمت بازارهای 
بازارهــای  می شــود،  کشــیده  ســوداگری 
موازی تشکیل و بانک ها خواستار افزایش 
نرخ ســود می شــوند تا بتوانند سپرده ها را 

نگه دارند.
ë  بــه غیــر از نــرخ ارز چه عامــل دیگــری را

درباره محقق نشــدن رشــد اقتصادی مؤثر 
می دانید؟

متأســفانه این سال ها ســرمایه داری ما به 
ســمت ســرمایه داری تجاری رفته است و 
نه تولیــد. پیش تر ایــن روحیــه در میان ما 
حاکــم بود که ســرمایه ها به ســمت تولید 
برود و مجموعه اثرگــذاران در حوزه تولید 
مشــارکت می کردند اما امروز می بینید ما 
چــه روحیه و گرایشــی پیدا کرده ایــم. افراد 
منش و مشــی تجاری دارنــد و می خواهند 
در بازار مســکن سرمایه گذاری کنند یا ارز یا 
سکه و اخیراً هم که می بینید با اشباع برخی 
از این بازارها افراد سرمایه های خود را به ارز 
تبدیل و از کشور خارج می کنند اما از آن سو 
متوجه باشــیم که اقتصاد مــا همچنان به 
درآمدهــای نفتی وابســتگی دارد بنابراین 
از  بســیاری  و  نفــت  بــازار  تاطم هــای  از 
حاشیه های یک اقتصاد نفتی رنج می برد. 
عوامــل زیــادی در ایــن بــاره نقــش بــازی 
می کنند، ما از حساب ذخیره ارزی مان هم 
درســت اســتفاده نمی کنیم اما یک عامل 
مهم که چنین وضعیت های مغشوشــی 
را در اقتصاد کشور پدید می آورد این است 
کــه اصــول حاکــم بــر سیاســت های کان 
اقتصــادی مــا ملــی و مبتنی بــر مصالح و 
منافع ملی نیست و بیشتر در جهت تأمین 

منافع جناحی و گروهی پیش می رود.

آلبرت بغزیان، استادیار اقتصاد دانشگاه تهران در گفت و گو با »ایران« بررسی کرد

 بازیگران کاهش رشد 
حسن فرامرزی

خبرنگار

کارشناس مســائل اقتصادی گفت: درآمد 
نفتــی بهتریــن ســال ریاســت جمهــوری 
روحانــی )1396( از درآمــد نفتــی بدترین 
ســال تحریم، یک یا دو میلیــارد دار کمتر 
بــود با این حال ســه تــا چهار درصد رشــد 
اقتصــادی داشــتیم ایــن موضــوع نشــان 
می دهد در این مدت رشد اقتصادی ما 60 
درصد بیشتر از عربستان سعودی و حدود 

50 درصد بیشتر از روسیه بوده است.
بــه گــزارش ایرنا، ســعید لیاز در نشســت 
عمومــی  مجمــع  اقتصــادی   - سیاســی 
انجمــن اســامی جامعــه پزشــکی ایــران 
 - سیاســی  »چشــم انداز  عنــوان  تحــت 
اقتصادی ایران تا سال 1400« با بیان اینکه 
ســقوط قیمت هــای جهانــی نفــت خــام 
دستاوردهای برجام را خورد، تصریح کرد: 
اگر چهار ســال ابتدایی دولت احمدی نژاد 
را از اقتصاد ایران مســتثنی کنیم متوســط 
رشــد اقتصادی ایران در چهار دهه گذشته 
از سطح متوسط منطقه بدتر نبوده است، 
عربســتان و ترکیه از نظر رشــد اقتصادی از 
ما جلوتر نیســتند. با وجــود همه منازعات 
داخلــی در ســال 96 توانســتیم بســیاری از 

مشکات اقتصادی ایران را جبران کنیم.

وی بــا بیــان اینکــه سالهاســت بــه جهان 
در چارچــوب منافع نگاه می کنــم، افزود: 
منافع مــان پشــت شــعارها پنهــان شــده 
اســت. اگــر خواســتید فریــاد می زنــم کــه 
طرفــدار برجامم، چون در شــرایط عادی 
نان ایران در تعامل با جامعه بین المللی 
وی  دعواســت.  در  بعضی هــا  کاســبی  و 
ادامه داد: همیشــه گفته ام تنها کســی که 
نمی خواهد مااریا ریشــه کن شود رئیس 
اداره ریشه کنی مااریا است. هنوز هم این 
منازعات هســت، مثًا بر سر سی اف تی، 
اف ای تی اف و پیوستن ایران به کنوانسیون 
پالرمو و مبارزه با پولشویی. منافع برخی ها 
این است که جلوی پولشویی گرفته نشود.  
لیــاز همچنین گفــت: به لحاظ مــادی و 
عینی و از نظر شاخص ها شخصاً اوضاع را 

وخیم نمی دانم. 
میان ســالهای 1392-1396 مقدار زیادی 
از مشــکات جامعه ایــران را حل کردیم، 
قــدرت خریــد طبقه کارگــر که تا ســال 92 
به 75 درصد ســال 89 ســقوط کرده بود، 
به طــور منظم افزایش پیدا کرد و به ســال 
89 رســید. وی ادامه داد: مقــدار زیادی از 
کســری قدرت خرید کشاورزان، مستمری 

بگیــران بهزیســتی، کمیته امــداد، تأمین 
بازنشســتگان  و  کارمنــدان  و  اجتماعــی 
اصاح شــد، پنج گروه اصلی کــه در ایران 
جــزو زحمتکش ترین هــا هســتند. میــان 
ســال های 96-92 قــدرت خریــد این پنج 
گروه منظم بهبود یافت و متوســط رشــد 
اقتصــادی ما بیــن 3 و 4 درصد بــود. این 
اقتصاددان افزود: میان سال های 2014 تا 

2017 میادی به عنوان مقایسه، عربستان 
برای آنکه بتواند به رشــد اقتصادی کمتر 
از نصف رشد اقتصادی ایران برسد ناچار 
شــده اســت 215 میلیــارد دار از ذخایــر 
ارزشــی اش را خرج کند. وی افــزود: چون 
ابتــدای عصر انفجــار اطاعاتی هســتیم 
تلگــرام ویژگــی اش ایــن اســت کــه در هر 
چیــزی اغــراق می کنــد و ایجــاد توجــه به 
نکات منفی می پردازد. جلو افتادن ذهن 
از عین بســیار خطرناک و زودگذر اســت و 
اگر دولت حواســش باشــد می تواند از آن 
عبــور کند اوضاع مانند ســال 56 نیســت 
مــا تا رســیدن به افــق رویــداد و تحوات 
برگشــت ناپذیر فاصله داریم. وی گفت: 
آخریــن آمــار نشــان می دهــد ضریــب 
جینی زیر چهل صدم اســت. در ضریب 
جینــی هرچه اعداد به ســمت یک برود 
بدتــر و هرچه به ســوی صفر بــرود بهتر 
اســت. وی یــادآور شــد: اوضــاع را آنقدر 
وخیــم نمی بینــم بویــژه وقتی کــه ایران 
را بــا کشــورهای نفتی مقایســه می کنید 
می دانید کــه تقریباً تمام دســتاوردهای 
برجام را سقوط قیمت های جهانی نفت 

خام خورد.

لیاز: رشد اقتصادی ایران از بسیاری کشورهای منطقه بیشتر است
اوضاع را آنقدر وخیم نمی بینم

520 بازنشسته از بدنه دولت جدا شد
جمشــید انصاری، رئیس سازمان اســتخدامی کشور در توئیتر 
خود نوشت: همکاری 520 نفر دردولت و دستگاه های خارج 
از دولت براســاس قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان 
پایان یافت. در اجرای اصاحیه قانون ممنوعیت بکارگیری 
بازنشســتگان ســازمان اداری و اســتخدامی کشــور به عنوان 
مســئول اجرای قانــون با حمایت رئیس جمهــوری محترم 
برداشــت دقیــق و کاملی از قانــون را به مورد اجرا گذاشــت. 
در ایــن رابطــه به همــکاری 520 نفــر در دولت و دســتگاه های خــارج از دولت 
و 650 نفر در نیروهای مســلح خاتمه داده شــد. ســازمان اداری و اســتخدامی 
کشــور شــرایط ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان در دســتگاه های اجرایی را در 

بخشنامه ای در تاریخ 6 آبان 97 اباغ کرد.

استعفایم از روی ادب بود
علی اشرف پوری حسینی، رئیس کل سازمان خصوصی سازی 
گفت: هیچ گونه اســتعفای جدیدی را ننوشــته ام و ســازمان 
خصوصی ســازی، بــا اقتدار برای تــداوم اجــرای قانونمند و 
ســالم وظایف سازمانی خود، بیش از پیش آماده است. وی 
افــزود: با روی کار آمدن وزیر جدید اقتصاد، اینجانب از روی 
ادب و احترام درخواســت جایگزین برای سمت ریاست سازمان کرده و همین 
اقدام را نیز با روی کار آمدن مسعود کرباسیان در مهر ماه 9۶ انجام داده ام. وی 
ادامه داد: تعدادی از خبرگزاری ها با ســوء برداشــت اعام کردند که اســتعفای 
مــن به خاطر ایــراد تهمت و اتهام پراکنی توســط یکــی از نمایندگان مجلس، 
صورت پذیرفته است. پوری حسینی همچنین گفت: اینجانب نه تنها هیچ گونه 
استعفای جدیدی را ننوشته ام بلکه اعام می کنم سازمان خصوصی سازی با 
اقتــدار، برای اعــاده حیثیت و زدودن تهمــت و افتراهای وارده از ســاحت پاک 
خود و برای تداوم اجرای قانونمند و سالم وظایف سازمانی خود، بیش از پیش 

آماده است./ سازمان خصوصی سازی

بازنگری در تعرفه آب
بنفشه زهرایی، مدیرکل دفتر مدیریت مصرف و ارتقای بهره وری 
وزارت نیرو گفت: در راســتای اصاح الگــوی مصرف، کارگروه 
ســازگاری بــا کــم آبــی و مرکــز پژوهش هــای مجلس شــورای 
اســامی، به بازنگری در تعرفه های بخش آب اقدام کرده اند. 
وی با بیان اینکه در سال جاری اقدامات متعددی برای کاهش 
مصرف آب در کشور صورت گرفته است، اظهار کرد: یکی از این اقدامات، تشویق 
ادارات دولتی به نصب تجهیزات کاهنده مصرف آب بوده اســت که در این راستا 
نیــز هیأت دولت مصوبه ای را اباغ کرد. براســاس مصوبه هیــأت دولت، ادارات 
دولتی ملزم به کاهش مصرف خود تا 20 درصد شدند. عاوه بر این، قرار شد که 
اگر طی یک ماه به میزان مصرف تعیین شــده نرســد، شرکت آبفا برروی قبوض 

آنها جریمه لحاظ کنند. / ایسنا

واردکنندگان با شگرد می خواهند واردات کنند
محمدرضا مودودی، سرپرســت سازمان توســعه تجارت گفت: 
برخــی افراد قبل از ثبت ســفارش واردات انجــام می دهند و در 
داخل گمرکات به حدی دپو قرار می دهند تا دولت تحت فشــار 
قرار گیرد و درباره آنها تصمیم گیری کند. وی درباره رسوب برخی 
از کااها در گمرک، اظهار کرد: برای ما تولید بسیار مورد اهمیت 
اســت و اگر مواد اولیه تولید در گمرک رســوب کرده باشــد حتی با کمک قوه قضائیه 
مسائل آنها را حل و فصل می کنیم. وی افزود: حتی اگر مشکل قانونی برای ورود این 
وجود داشــته اســت، قوه قضائیه معمواً همکاری های زیادی دارد تا کاا بافاصله 
آزاد شــود، بنابرایــن واردکننــدگان اگر مســیر قانونــی را بــرای واردات محصول طی 
کرده باشند، مشکلی نخواهند داشت.سرپرست ســازمان توسعه تجارت ادامه داد: 
برخــی افــراد قبل از ثبت ســفارش واردات انجــام می دهند و در داخــل گمرکات به 
حــدی دپو قرار می دهند تا دولت تحت فشــار قرار گیــرد و درباره آنها تصمیم گیری 
کند، اما ممکن است این کاا ها جزو کااهای ضروری نباشند که ما بخواهیم به آنها 
ارز اختصــاص دهیــم. وی تصریح کرد: با  وجود ایــن، دولت همراهی می کند اما در 
حقیقت، این کار نباید تبدیل به یک رویه برای واردات شود، زیرا اگر قرار باشد دولت 
تحت فشار اجازه ترخیص کاا دهد، بافاصله دوباره انبارها و بنادر پر می شود و افراد 

خواهان ترخیص کااهای جدیدی هستند که در اولویت قرار ندارند./ تسنیم

۴.5 هزار میلیارد تومان به بازآفرینی شهری می رسد
هوشنگ عشایری، معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: ۴.۵ هزار 
میلیارد تومان در قالب تســهیات ۵0 میلیــون تومانی بدون 
سپرده گذاری با سود 9 درصد برای ساخت و ساز در محله های 
هــدف طــرح بازآفرینــی شــهری در کشــور اختصــاص یافتــه 
اســت. وی اظهار کرد: دولت، شهرداری ها، بخش خصوصی 
و ســاکنان محــات مــورد نظر به عنــوان چهار رکــن اصلی این برنامه هســتند و 
نیازهــای هــر محله توســط خود مــردم تعیین خواهد شــد. مدیرعامل شــرکت 
بازآفرینی شــهری ایران با بیــان اینکه 270 محله برای بازآفرینی در ســال جاری 
در کشــور تعریف شده اســت، گفت: بر اساس این برنامه باید ســاانه 3۵0 هزار 
واحد مســکونی در مناطق هدف بازآفرینی شــهری ســاخته شــود که با توجه به 

محدودیت منابع مالی و بانکی به سالی 100 هزار واحد تقلیل پیدا کرد./ ایسنا
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خودروهای داخلی

خودروهای خارجی

پژو پارس دوگانه سوز

■ اگــر خواســتید فریــاد می زنم 
کــه طرفــدار برجامم، چــون در 
در  ایــران  نــان  عــادی  شــرایط 
تعامــل با جامعــه بین المللی و 

کاسبی بعضی ها در دعواست

■ در ماه های اخیر شــاهد بودیم سوداگری بر بازارها چیره شد و به خاطر جذابیتی که افزایش نرخ ارز و سکه پیش 
آورد سرمایه ها به سمت سکه و ارز رفت و حتی وضعیت بورس را هم متاطم کرد

■ در دوره هــای مختلف افزایــش نرخ ارز ســناریوی واحدی وجود دارد. ایــن که پس اندازها به ســمت بازارهای 
ســوداگری کشــیده می شــود، بازارهای موازی تشــکیل و بانک ها خواســتار افزایش نرخ سود می شــوند تا بتوانند 

سپرده ها را نگه دارند



مرحله پایانی دومین نشســت از سلسله 
نشســت های فقــه پژوهــی مؤسســه فقه 
الثقلین با موضــوع »چالش های حقوق 
زنــان در فقه« صبح  پنجشــنبه با حضور 
حضرات آیــات صانعی، بیــات زنجانی، 
موســوی بجنوردی، یادگار امام و جمعی 
از استادان حوزه و دانشگاه و فعاان حوزه 
زنان و حقوق بشر در شهر قم برگزار شد.

بــه گــزارش جمــاران، در ایــن همایــش 
حجت ااســام والمســلمین »علی اکبر 
بیگی« مدیر مؤسسه فقه الثقلین درباره 
هدف برگزاری این نشست ها گفت: آنچه 
در این نشســت ها به دنبــال آنیم، یافتن 
راه حل هــای نــو و جدیــد در موضوعــات 
گوناگون برای رســیدن بــه غایت و هدف 
اصلی سّنت اســت و نه وارد کردن مواد و 
عناصر مبتنی بر یافته های صرفاً تجربی 
و دانش بشــری در جهت زایش، افزایش 

یا کاهش در آیین وحیانی.
وی افزود: آیا اگر کســی بخواهد شیوه ها و 
متد های جدیدی برای بهره گیری از سّنت 
خلق کند یا شیوه های موجوِد بهره گیری 
از ســّنت را بــه نقــد و چالــش بکشــاند یا 
بــر آنهــا بیفزایــد یــا از آنهــا کم کنــد، این  
بدعت اســت؟! روشن است که نوآوری و 
اجتهاد مبتنی بر وحی و عقانیت صفحه  
جدیــد و پنجــره  شــکوفایی آزاد اندیشــی  
نمونه ای از حضــور در دنیای مدرن برای 
پاســخگویی به پیچیدگی ها و رویدادهای 

عصر حاضر است.
ë  آیــت اه صانعــی: نوآوری بر اســاس

کتاب، سنت و عقل باشد
آیت اه  صانعی در سخنان خود برگزاری 
ایــن همایش هــا را از یــک طــرف جــای 
خرسندی دانســت چرا که عقانی بودن 
و مطابق با فطرت بودن اســام در حوزه 
علمیه و دانشگاه دارد پر و بال می گیرد و 
از سوی دیگر جای تاسف دانست چرا که 
این همایش ها در زمان مرحوم حضرت 
امام و زیر نظر ایشان برگزار نشد و دشمن 
 اجازه نــداد این فقیه بزرگــوار کم نظیر یا 
بــی نظیــر بتوانــد حقایــق اســامی را به 

صورت آشکار بیان کند.
آیــت اه صانعــی تصریــح کــرد: مــا بــا 
نوآوری بر پایه فقه جواهری و فقه شــیخ 
انصاری موافقیم. نوآوری باید بر اســاس 
کتاب و ســنت و عقل باشــد. امــا خارج از 
این راه را که بنشــینیم و بگوییم در اسام 
چنین چیزی نبوده و ما اان می خواهیم 
بگوییم یا این مطلب خاف عقل اســت 
و مــا می خواهیم آن را موافق عقل جلوه 

دهیــم را قبول نداریم و معتقدم اســام 
همه چیز را بیان کرده است.

وی  خواستار دقت بیشتر در تفسیر آیات 
و روایت شد و  با اشاره به آیه »یجعل اه 
للکافرین علی المؤمنین ســبیا« گفت: 
در خود آیه احتمااتی مطرح است: یکی 
از آن ایــن اســت که بــرای دلیــل و برهان 
باشــد، یکی این اســت کــه بــرای قیامت 
اســت و یــک احتمال هــم این اســت که 
بــرای قانونگذاری اســت. در قانونگذاری 
سبیلی برای کافر بر مؤمن نیست. عامه 
طباطبایــی می گویــد همه این مــوارد مد 
نظر است. اما خدا می گوید »للکافرین«. 
کفــر غیر از عدم اســام اســت. از نظر ما، 
انســان ها یا مســلمانند؛ یعنی شهادتین 
می دانــد  یعنــی  کافرنــد؛  یــا  گفته انــد. 
اســام حق اســت اما نمی پذیرد و یا غیر 
مســلمانند. وی ادامــه داد: حــاا مــا این 
آیه را بر همه غیرمســلمانان جاری کرده 
و آنهــا را از همه حقوق محروم می کنیم. 
اگر شــخص شــهادتین بگویــد و دزدی و 
اختاس کند همه حقــوق را دارد؛ اما اگر 
از بــاب قاصر بــودن نگوید چــه؟ اگر فرد 
در اصول اعتقادات قاصر باشد چه؟ کما 
اینکه جمعیــت زیــادی در دنیا اینچنین 
هستند، همه را از حقوق محروم می کنیم 
و می گوییم غیرمسلم نه می تواند رئیس 
شود و نه فرمانده. اینها غیرمسلم هستند 
نــه کافــر. آیــت اه صانعــی بــا اشــاره به 
بحث ها درخصوص سن ازدواج دختران 
گفت: برخی می گویند دختر 9 ســاله را با 
مرد 50 ســاله به عقد هــم دربیاورید. اگر 
مصلحت اندیشــان مملکت گفتند ســن 
15 یا 18 ســال باشد و با مرد هم اختاف 
ســن زیاد نداشته باشــد، همان می شود؛ 
یعنــی یــک طــرف مبــاح را گرفتــه و یک 
طــرف را رهــا کرده اند. کجــای آن خاف 
شرع است؟ اگر همه اینها را خاف شرع 

بدانیم، برای حکومت چیزی نمی ماند.
ë  آیت اه روحانی: در حوزه و دانشــگاه 

فضای اظهار نظر باز نیست
آیــت اه »عباســعلی روحانــی« نیز طی 
سخنانی با تأکید بر لزوم آزادی بیان برای 
حل چالش های فقهی نوپدید گفت: باید 
بگوییــم تفکر تا کجــا آزاد اســت؟ آیا من 
مختارم تا هرکجا که می توانم بیندیشم. 
دوم اینکه ازمه تفکر بیان و سؤال است. 
بایــد بپرســم و ســؤال را مطرح کنــم. اگر 
صخره را شــکافتم باید اجازه گفتن آن را 
داشته باشم. اگر بیان ممنوع شود قطعاً 
تفکر می میرد. چرا یک فقیه وقتی با فقه 

جواهری می خواهد یک معرفت دینی را 
روزآمد کند جرأت گفتن نداشته باشد؟

ایــن محقق حوزه تصریح کــرد: چرا  یک 
مرجــع تقلیــد بــرای گفتن یک فتــوا باید 
هزینــه بپــردازد و ایــن چــه آزاداندیشــی 
است؟ مرجع تقلیدی در دهه 50 به من 
می گفــت: از نظــر من زمین بــه مالکیت 
احــدی درنمی آیــد اما اگر بیــرون بگویی 
تکذیب می کنم. این ترس برای چیست؟

آیــت اه روحانــی گفــت: اگــر مشــکات 
معرفتــی در بــاب زنــان را حــل نکنیــم، 
هرگز نمی توانیم چالش هــای حقوقی را 
پاسخ دهیم. این بت های اندیشه ای را که 

زائیده زمان خودش بوده باید بشکنیم. 
فقیهان بزرگ اســام و جانشــینان شیخ 

طوســی و عامه حلی ها بایــد این فضا را 
بشکنند و باب را باز کنند تا دیگران جرأت 
ســخن گفتــن داشــته باشــند. متأســفانه 
و دانشــگاه فضــای  همچنــان در حــوزه 
اظهــار نظــر بــاز نیســت و این فضــا باید 

شکسته شود.
ë  صلواتی: فقها با مــردم جهان دیالوگ

داشته باشند
»فضل اه صلواتی« محقق و پژوهشگر 
تاریــخ نیز گفت: امــروز فقهای ما وظیفه 
دارنــد فتواهایــی را صــادر کنند کــه قابل 
اجرا در سطح جهان باشد و برای این کار 
باید ســخن عقای عالم را هم بشــنوند. 
مــا امروز دیگر نباید بــه دنبال صدور فتوا 
برای یک ده یا یک شهر باشیم. اگر اسام 

برتر اســت، باید حرفمان جهانی باشــد. 
صلواتی گفت: امــروز هرچه زیبایی برای 
زن اســت را ما محدود می کنیــم. آیا باید 
زیبایی ها محدود شود یا  »ریبه« و گناهان 
و آیــا فقــط زیبایی های زنان ریبه اســت؟ 
امــروز فقهای مــا باید برای حل مشــکل 
زنان در کنار هم بنشینند و به اتفاق نظری 
برســند کــه بــا آن بتوانیــم با همــه مردم 

جهان دیالوگ داشته باشیم.
ë  آیــت اه عــرب: جنســّیت نمی تواند 

وجهی برای برتری باشد
آیت اه شیخ حسین عرب با ارائه مقاله 
با عنــوان »مقام و منزلــت زن در چالش 
تعقــل و تحجــر« گفــت: در هویت اصل 
انســان چیزی به نام مذکر و مؤنث بودن 

وجــود ندارد. روح و نفــس و آنچه به روح 
و نفــس تعلق دارد بویژه دســتگاه عاقله 
انســان کــه تمــام امتیــاز و برتــری او بــه 
همان است فوق تقسیم جنسیتی به زن 
و مرد اســت. وی با اشــاره به آیات امر به 
معروف و نهی از منکر در قرآن گفت: در 
قــرآن در موضــوع امر به معــروف و نهی 
از منکر مســئولیت زن و مرد برابر اســت. 
بر اهل خرد و اندیشــه دینی روشن است 
که عنــوان امر به معــروف و نهی از منکر 
تمامی شئون زندگی انسانی، اجتماعی، 
فرهنگی و سیاســی بشــر را فــرا می گیرد. 
بویژه آن دســته از امر به معــروف و نهی 
از منکرهای کانی که هویت و تمدن یک 

جامعه به آن وابسته است.
وی بــا اشــاره به توســعه و تعمیق مبانی 
اجتهــاد در فقه شــیعه گفت: بــه موازات 
و  اجتهــاد  مبانــی  تعمیــق  و  توســعه 
به کارگیــری جدیدتریــن آنهــا نظریات و 
فتواهــا نیــز تغییر یافتــه اســت. آنچه در 
مورد زن گفته شــده است جزو ضروریات 
فقه و دین نیســت بلکه مسائلی اجتهاد 
پذیر اســت که با توجه بیشــتر به مبانی و 
اصول کلــی کامًا قابل تغییر اســت و در 
سیر تحول و تطور فقه می تواند قرار گیرد. 
در عین حال سعی گذشتگان نیز مشکور 

است.
آیت اه عرب تصریح کرد: نه در گذشته 
و نه در زمــان فعلی از نظر عقای عالم، 
جنسّیت نمی تواند وجهی برای تفصیل 
باشد. یک پزشک متخصص زن در رشته 
تخصصی خــود نظرش همــان ارزش را 

دارد که مرد متخصص دارد. 
از بــاب مثــال همیــن موضــوع مشــورت 
بــا زنان که در چنــد روایت آمده اســت از 
جمله در وصیت نامه امام امیرالمؤمنین 
علی )علیه السام( که به فرزندشان امام 
مجتبی )علیه السام( فرموده اند: »ایاک 
و مشــاورة النســاء، فــان رأیهن الــی افن و 
عزمهــن الــی وهن«؛ از مشــورت بــا زنان 
پرهیــز نما زیــرا رأی و نظرشــان ناقص و 

تصمیم شان سست است. 
وی ادامه داد: معلوم است که این حکم 
از قبیــل قضیــه خارجیــه و متوجــه زنــان 
همــان زمان اســت و حتی اگــر یک مورد 
باشــد که زنی در تاریخ یافته شــده باشــد 
کــه دارای نظر قاطــع در اثر علم و دانش 
و تجربه باشــد کافی است که بگوییم این 
علتــی کــه امــام )علیــه الســام( در بیان 
نورانی خود ذکــر فرموده اند کلی، ذاتی و 

دائمی نیست.
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ضرورت نوآوری در فقه برای حل مشکات زنان
علما، پژوهشگران دین و فعاان حوزه زنان مطرح کردند

آیت اه صانعی: اگر مصلحت اندیشــان مملکت گفتند سن ازدواج دختر  15 یا 18 سال باشد، خاف شرع نیست

انتقاد مطهری از ورود نهادها به حوزه کاری مجلس

ورود مجمع به قانونگذاری خاف قانون است
رأس امور بودن مجلس به عملکرد نمایندگان است

نایــب رئیس مجلس با انتقــاد از ورود نهادهای مختلف به 
بحث قانونگذاری در کشور گفت: در قانون اساسی، تنها نهاد 

قانونگذاری مجلس شورای اسامی تعریف شده است.
به گزارش جماران، علی مطهری در همایش تقنین در جمهوری اســامی که 
در محل تاار اجتماعات دانشگاه مفید قم برگزار شد، با اشاره به نقش آیت اه 
هاشــمی رفسنجانی در پیاده کردن نظام جمهوری اسامی و اینکه می توان او 
را به عنوان مؤســس قانونگذاری در جمهوری اســامی معرفی کرد، نسبت به 
تداخل برخی نهادها در کار قانونگذاری انتقاد کرد. وی افزود: در قانون اساسی، 
تنها نهاد قانونگذاری مجلس شــورای اســامی تعریف شــده اســت، اما ما در 
عمل، شــوراهایی مثل شــورای عالی انقاب فرهنگی و... را تصویب کردیم که 

آنهــا هــم قانونگــذاری می کننــد؛ گاهی هم 
خود مجمع تشــخیص مصلحت نظام وارد 
روند قانونگذاری می شود و اینها همه خاف 

قانون اساسی است.
وی بــا بیــان اینکه مهم این اســت کــه آنچه 
در قانون اساســی داریم درســت پیاده کنیم، 
گفــت: شــورای عالی انقاب فرهنگی شــاید 
شــورای ازمی باشــد، اما این کــه وارد بحث 
قانونگــذاری شــود، خــاف قانــون اساســی 
است؛ یعنی شورای انقاب فرهنگی کارهایی 
 می کنــد که مجلــس باید پاســخ دهــد؛ مثًا 
بر اســاس قانون ستاره دار کردن دانشجویان 

کــه اگــر یک دانشــجو انتقادی از نظــام کرده یا در تجمعی شــرکت کــرده، این 
دانشــجو نمی توانــد برای ادامه تحصیل در مقاطع بااتــر ثبت نام کند که این 
قانون در شورای عالی انقاب فرهنگی تصویب شده است؛ یا همچنین قانون 
منع تحصیل بهاییان در ایران که حاا یا درســت یا غلط، مصوبه شورای عالی 
انقاب فرهنگی اســت که مجلس شــورای اسامی هم نقشــی در تصویب آن 
نداشته، اما از آن طرف مجلس باید پاسخ دهد که چرا مانع تحصیل و کسب 
و کار ایــن افــراد می شــوید؛ اینها همه تداخــل در قانونگذاری اســت و مخالف 
نــص صریــح قانون اساســی اســت. مطهری افــزود: امــا در مورد مســأله ورود 
مجمع تشخیص مصلحت نظام به روند قانونگذاری باید گفت که این مسأله 
هم خاف قانون اساســی اســت و در اصل 112 قانون اساســی، وظایف مجمع 
مشــخص شــده که غیر از  مســأله مشــورت دادن به رهبــری و حل معضات 
کشور، مسأله داوری میان مجلس و شورای نگهبان است. نایب رئیس مجلس 
شــورای اسامی با اشاره به بحث نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بر 
سیاســت های کلی نظام، گفت: نمی شود این را پذیرفت که سیاست های کلی 
نظام که اباغی از سوی مقام رهبری است، بخشی از قانون اساسی است، چرا 
کــه مــردم وقتی به قانون اساســی رأی دادند، بحث سیاســت های کلی مطرح 
نبــود و اصــواً برخــی از این سیاســت های کلی، متناقض با هم اســت و برخی 
هم اصًا سیاست نیست بلکه قانونگذاری است؛ لذا نمی توان گفت مصوبات 
مجلس شورای اسامی را به این بهانه که مغایر با سیاست های کلی است، رد 
کرد و گفت که مغایرت با سیاســت های کلی، مغایرت با قانون اساســی است؛ 
لذا استناد شورای نگهبان به بند دوم اصل 110 قانون اساسی در این زمینه، به 

صورت کلی استناد اشتباهی است.
 
ë مجید انصاری: چه بسا نیازمند مجلس دوم باشیم

مجیــد انصــاری، عضــو مجمــع تشــخیص 
مصلحت نظام با اشــاره بــه مباحث مطرح 
شــده در بخش هایــی از جامعــه تحــت ایــن 
عنوان که مجمع تشخیص مصلحت نظام به 
مجلس سنا در ایران و به شورای نگهبان دوم 
تبدیل شده است، گفت: طبق قانون اساسی، 
آیین نامه مجمع تشــخیص مصلحت نظام 
را خــود مجمع تصویب می کنــد؛ مثل اینکه 
خبرگان رهبری آیین نامــه اش را به تصویب 
می رســاند؛ نکته دیگر این اســت که درســال 
84، مقام معظم رهبری، اختیار خودشان را 

در بحث نظارت بر سیاست های کلی نظام، به مجمع واگذار کردند که البته این 
از وظایــف ذاتی مجمع نیســت، ولی به هر دلیــل در دوره احمدی نژاد اعتنایی 
به این سیاست ها نمی شد. وی با بیان اینکه مجمع تشخیص مصلحت نظام 
بــه عنوان یک حلقه مکمل در نظام تقنینی کشــور از یک ســو و سیاســتگذاری 
نظــام از ســوی دیگــر نقش آفرینی می کند، گفت: نظــام قانونگــذاری ایران اگر 
روزی بخواهــد آســیب شناســی شــود، چه بســا نیازمند تأســیس مجلــس دوم 
باشــیم. انصاری افزود: در منظومه فکری امام خمینــی)ره( اگرچه مردم رکن 
اصلی هســتند و مجلس شــورای اسامی رکن قانونگذاری است و مجلس باید 
در رأس امور باشــد، اما در رأس امور بودن مجلس الزاماتی دارد که مهم ترین 
آن عملکرد خود مجلس است. حسین مهرپور، عضو پیشین  حقوقدان شورای 
نگهبان هم با بیان این که امام خمینی)ره( قبل از تغییر قانون اساســی اجازه 
قانونگذاری به مجمع تشــخیص مصلحت نظام را دادنــد و این اجازه را بعداً 

برداشتند، گفت: وظیفه قانونگذاری بر عهده مجلس شورای اسامی است.

خــــــبر

رئیس دفتر مقام معظم رهبری گفت: 
بنده از خود رهبری شنیدم که اگر مسائل 
حفاظتــی نبود، با پیکان بــه این طرف و 
آن طــرف می رفتــم. به گــزارش فارس، 
حجت ااســام والمســلمین محمــدی 
گلپایگانی در مجمع عمومی نمایندگان 
طــاب و فضــا کــه در ســالن جلســات 
جامعه مدرسین حوزه علمیه قم برگزار 

شد افزود: امروز برخوردار از رهبر بزرگی 
هستیم که چشم بیدار این ملت و اسام 
هستند و این سخن اغراق نیست. تربیت 
خــوب فرزنــدان، از دیگر شــاخصه های 
برتــر ایشــان اســت؛ معظم لــه دارای 4 
پســر و دو دختــر هســتند کــه مراقبــت و 
مواظبت شــان زبانزد اســت. وی با بیان 
اینکــه آقازاده هــای ایشــان اجاره نشــین 

هســتند، ابراز کرد: رعایــت بیت المال از 
سوی فرزندان ایشان همیشه انجام شده 
است و حتی با پرداخت پول از امکانات 
دفتر همچون یک فتوکپی ساده استفاده 

می کنند.
رئیس دفتر مقام معظم رهبری با اشاره 
به اینکه ایشــان مراقبت دائم نسبت به 
فرزنــدان خــود دارند، خاطرنشــان کرد: 

ترغیب و تشــویق نســبت به طــی کردن 
همیشــگی  کارهــای  از  علمــی  مــدارج 
ایشــان اســت؛ یکــی از فرزنــدان ایشــان 
هســتند  برجســته ای  بســیار  رجالــی 
در حالــی کــه ســن باایــی هــم نــدارد. 
حجت ااســام والمســلمین محمــدی 
گلپایگانــی تصریــح کــرد: ساده زیســتی 
رهبر انقاب، مبارزه با تجمات و پرهیز 

از دنیاداری، از دیگر خصوصیات ایشان 
اســت؛ ایشــان با اشــاره کوچک صاحب 
همه چیز خواهد شد اما اصًا سمت این 

مباحث نرفته اند.
وی بــه حضــور ملــک عبــداه در ایران 
اشاره کرد و گفت: پادشاه عربستان بعد 
از حضور خدمت مقام معظم رهبری از 
مکانی که ایشــان در آن حضور داشتند، 

تعجــب کــرده و بــرای او قابل بــاور نبود 
کــه رهبر ایــران در چنیــن مکانی زندگی 
می کننــد. وی هدیــه بســیار گرانقیمتــی 
برای حضــرت آقا آورد اما ایشــان تمام 
هدایــا را فروختــه و با پــول آن منازلی را 
ساخته و به فقرا دادند؛ هدایای بسیاری 
بــرای ایشــان می آیــد امــا هیچ کــدام را 

تصرف نمی کنند. 

روایتی از ساده زیستی رهبر معظم انقاب

فرزندان رهبری اجاره نشین هستند
ران

جما

دســتیار  مــواوردی«  »شــهیندخت 
ســابق رئیس جمهــور در امــور حقوق 
شهروندی، هم در این نشست گفت: 
انتظار همه از علما این است که با پیروی از سیره امام راحل 
و رویکــرد مثبــت مقام معظــم رهبری در ارتقــای حقوق و 
جایــگاه زن تاش کنند و الگوهای عملی ارائه دهند. شــاید 
مجــاری قانونــی در تبدیــل نظــرات نوآورانــه و گره گشــای 
فقهــی تأخیر روا دارنــد، اما همه اینها نبایــد موجب کندی 
تاش های علمی و ارائه اندیشــه های راهگشــا شود. قطعاً 
اندیشه قوی و مستدل راه خود را باز می کند و بتدریج مبنای 
عمــل واقع می شــود. مــواوردی گفــت: متأســفانه عمر با 
برکت امام بیش از یک دهه بعد از انقاب دوام نداشت تا 
سایر اقدامات ازم برای تکمیل طرح جامع عدالتخواهانه 
ایشان عملیاتی شود و همین امر موجب شد که پس از سه 
دهه از رحلت ایشــان با همه تاش های شاگردانشــان هنوز 
برخی موضوعات ســاده مانند پذیــرش صاحیت زنان در 
تفسیر رجل سیاسی مذکور در اصل 115 قانون و حضور زنان 
در ورزشــگاه ها و ســفر به خارج گروهی از زنان برای شرکت 

در برخی مســابقات علمی و ورزشی و ازدواج شرعی دختر 
بچه با صاحدید ولی و مصادیق موضوعی دیگر همچنان 
در سطح نظام ازم ااجرای کشور اینحل باقی مانده و این 
امر شرایطی را ایجاد کرده که حتی یک هیأت کوهنوردی در 
یک شــهر ایران به خود اجازه می دهد که خودسرانه حضور 
زنــان را منــوط به اجازه همســرش کند و برخی در پوشــش 
دیــن کاس های آموزشــی برای ترویج چند همســری را در 
دستور کار خود قرار می دهند یا یکسره به نام دلسوزی برای 
اخــاق جامعه فقط زنان را خطاب قــرار دهند گویا مردان 

برای تأمین اخاق وظیفه ای ندارند.

بـــــرش

مواوردی: علما الگوهای عملی ارائه دهند
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روز پنجشــنبه حســن روحانــی، رئیــس 
جمهوری با پذیرش اســتعفای حســن 
قاضــی زاده هاشــمی ضمــن تقدیــر از 
زحمــات وی در اجــرا و پیشــبرد طــرح 
ســعید  انتصــاب  بــا  ســامت،  تحــول 
نمکی از مدیران اجرایی باســابقه کشور 
به سرپرســتی وزارت بهداشت و درمان 
ســکان  هدایــت  پزشــکی  آمــوزش  و 
نظام ســامت را بــه وی ســپرد. نمکی 
نزدیــک بــه 28 ســال پیــش در ســمت 
معاونــت وزارت بهداشــت اقدامــات و 
برنامه های اثربخشــی در ایــن حوزه به 
اجــرا درآورده کــه از میــان آنها می توان 
بــه کســب رتبه اول کشــور در میــان 23 
کشور شرق مدیترانه در ریشه کن کردن 
بیماری هــای واگیر اشــاره کــرد. به گفته 
وی ریشــه کن کــردن بیماری های واگیر 
مســاوی اســت بــا شــیوع بیماری هــای 
بیماری هــای  همچــون  واگیــردار  غیــر 
قلبــی و عروقــی، چاقــی و فشــار خــون 
بــاا و بیماری هــای اعصــاب و روان، از 
ایــن رو وی با هدف کاهش آســیب این 
پیشــگیری  اداره  بیماری هــا  از  دســته 
وزارت  در  واگیــر  غیــر  بیماری هــای  از 
بهداشــت را ایجــاد کــرد، تــا در آنجا به 
بیماری هــای غیر واگیر و از همه مهمتر 
پرداختــه  جامعــه  روان  بهداشــت  بــه 
شــود. نمکی بر این باور اســت، که تنها 
در ســایه توسعه زیرســاخت های نظام 
بهداشــت و درمــان کشــور بخصــوص 
در ســطح یک و دو می تــوان از تحمیل 
هزینه به نظام ســامت جلوگیری کرد.
درحقیقــت تنهــا بــا گســترش خدمات 
ســرپایی و بیمه همگانی بــه گونه ای که 
مردم بــا هزینه کم از خدمــات درمانی 
اســتفاده کننــد می تــوان نظــام تحــول 
ســامت را حفظ و تقویت کــرد. نمکی 
درخصوص ادامه و رویکرد طرح تحول 
ســامت در ســال آینده معتقد اســت، 
طرح تحول سامت یکی از ارزنده ترین 
دســتاوردهای دولت تدبیر و امید است 
که بــا همه توان این طــرح را حمایت و 

تقویت خواهیم کرد.
ë  همــه ما مکلــف به حمایــت از طرح

تحول سامت هستیم
وی بــا تأکید بــر این که طــرح تحول 
طرح هــای  از  یکــی  ســامت،  نظــام 
مترقــی دولت تدبیــر و امید محســوب 
می شــود به »ایران« گفت: طرح تحول 
یــک طــرح کان  عنــوان  بــه  ســامت 
ملــی بــا مختصاتــی همچــون افزایش 
کاهــش  ســامت،  نظــام  پاســخگویی 
پرداخت مســتقیم هزینه هــای درمانی 
از جیب مردم و دسترســی آسان مردم 
بــه خدمــات درمانی در کشــور بــه اجرا 
درآمد لــذا می توان گفــت طرح تحول 
ســامت طــرح یک وزیــر نیســت بلکه 
طرح دولت و رئیس جمهوری اســت و 
همه ما مکلف بــه حمایت از این طرح 
هستیم. البته برخی از قسمت های این 
طرح نیازمند بازنگری اســت اما این به 
معنــای توقــف طرح یــا کوچــک کردن 

بسته حمایتی نیست. 
سرپرســت وزارت بهداشت تصریح 
کوچکتریــن  حمایتــی  بســته  در  کــرد: 
را  آن  امــا  داد  نخواهیــم  تغییــری 
نظام مندتــر خواهیم کــرد. طرح تحول 
ســامت نــه تنهــا متوقف نخواهد شــد 
بلکه با قوت ادامــه خواهد یافت و باید 
تقویت شود،در واقع نه تنها منابع نظام 
بلکــه  نمی دهیــم  کاهــش  را  ســامت 
تصمیــم داریم این منابــع را به صورت 
منطقی و هدفمند تــر مدیریت کنیم تا 
بیت المال به اهلش و به افراد مستحق 

پرداخت شود. 
داشــت  اظهــار  ادامــه  در  نمکــی 
اصلی تریــن قســمت ایــن طــرح یعنی 
پرداخــت از جیــب بیمــار بایــد بیش از 
گذشته مورد توجه قرار گیرد و همچنین 
بــا ایجاد انگیزه، طرح ماندگاری طبیب 
متخصــص در مناطق محــروم تقویت 
شــود. البتــه از ســوی دیگــر نیــز تــاش 
خواهــد شــد هزینــه هتلینــگ محــدود 

شود.
ë  افزایــش 30 تــا 50 درصــدی بودجه

برای حوزه دارو
وی بــا اشــاره بــه این کــه بهداشــت 
و ســامت مــردم یکــی از اصلی تریــن 
رئیــس  اولویت هــای  مهمتریــن  و 
جمهــوری اســت تصریــح کــرد: بعد از 
ســال 91 بــا افزایــش ناگهانــی معــادل 
ریالی ارز، هزینه های بســیاری در زمینه 
خدمــات  و  پزشــکی  تجهیــزات  دارو، 
بیمارســتانی بــه مــردم تحمیل شــد از 
ایــن رو در راســتای اولویت هــای رئیس 

سرپرست جدید وزارت بهداشت و درمان  و آموزش پزشکی  در گفت وگو با »ایران«:

طرح تحول سامت مربوط به دولت و رئیس جمهور است
دستگاه های اجرایی، مرجع بیمه تکمیلی 

ایثارگران شاغل و بازنشسته هستند
مدیرکل فرهنگی و اجتماعی صندوق بازنشستگی کشوری 
گفت: طبق مصوبه مهرماه امسال هیأت وزیران، مسئولیت 
بیمه تکمیلی درمان بازنشستگان و شاغلین ایثارگر برعهده 
دســتگاه های اجرایی مربوطه است. به گزارش »ایران«، زهرا زاده غام با اشاره 
به اظهار نظرهای متعدد و سردرگمی ایثارگران بازنشسته و شاغل گفت: طبق 
مصوبــه هیــأت وزیــران و اصاح ماده دو آییــن نامه اجرایی فصل ســوم قانون 
جامع خدمات رسانی به ایثارگران، دستگاه های اجرایی موظف شده اند از محل 
سرجمع اعتبارات مصوب و در قالب تخصیص اعتبار اباغی نسبت به تأمین 
و پرداخت 1۰۰ درصد هزینه بیمه تکمیلی درمان ایثارگران و افراد تحت تکفل 

ایشان اعم از شاغل یا بازنشسته در دستگاه مربوطه اقدام کنند.
او ادامه داد: صندوق بازنشســتگی کشــوری نیز برهمین اســاس، هزینه درمان 
کارکنــان شــاغل و بازنشســته ایثارگــر خــود را در چارچوب مقرر پوشــش داده و 
بنابرایــن پرداخــت هزینــه درمان ایثارگران ســایر دســتگاه های اجرایــی اعم از 

شاغل و بازنشسته طبق این مصوبه بر عهده دستگاه مربوطه است.
وی افــزود: همــه دســتگاه ها باید از محل ســرجمع اعتبارات مصــوب خود این 

هزینه ها را که برای ایثارگران بسیار حیاتی است پرداخت کنند.
زاده غام تأکید کرد: این که گفته شــود صندوق بازنشستگی کشوری اعتباری را 
برای تحت پوشــش قرار دادن هزینه های درمانی بازنشستگان ایثارگر دریافت 
کرده، اشــتباه بوده و برداشــت نادرستی اســت و این صندوق تنها هزینه درمان 
بازنشســتگان یا شــاغلین خــود صندوق را پرداخــت می کند. وی یادآور شــد: با 
این وجود، بازنشســتگان ایثارگر می توانند مانند و یکســان با سایر بازنشستگان 
کشــوری که حــدود 2 میلیون نفــر را با افراد تحت تکفل شــامل می شــوند، از 
خدمــات بیمــه تکمیلی با ســقف تعهدات مشــخص اســتفاده کننــد و البته 

سهم بیمه تعیین شده را نیز پرداخت کنند.

بقعه ادریس نبی فرو ریخت
رئیــس اداره میراث فرهنگی دزفول از فرو ریختن بقعه تاریخی ادریس نبی در 
این شهرســتان خبرداد. به گزارش ایلنــا، حجت اه آریایی نیا گفت: گنبد بقعه 
ادریس نبی بر اثر بارندگی ونداشتن استحکام ازم فروریخت. اوایل ماه جاری 
نیز دو طاق از ضلع غربی و قسمت پیشین این بقعه که از آثار تاریخی ارزشمند 
بخش چغامیش دزفول است به دلیل نشست زمین ریزش کرده بود. آریایی نیا 
گفت: جنس مصالح این بقعه از نوع خشــت و گل اســت که همین امر باعث 
شــده بر اثر بارندگی اســتحکام آن پایین بیاید به گونه ای که بر اثر بارندگی های 
ســال گذشته قســمت هایی از این بقعه دچار آسیب شــده بود.  او گفت: متولی 
بقاع و اماکن مذهبی، اداره اوقاف و امور خیریه است. سال گذشته نیز نسبت به 
خطر ریزش این بقعه به اداره اوقاف دزفول هشدار دادیم و خواستار تمهیدات 
این اداره در راستای استحکام بخشی این بقعه شدیم که متأسفانه توجهی نشد.   
وی گفــت: با پیگیری های اداره میراث فرهنگی مقرر شــد تا اداره اوقاف دزفول 
به عنوان متولی این بقعه درخواست مکتوبی در جهت استحکام بخشی به این 
اداره ارسال کند تا عملیات مرمت زیرنظر کارشناسان میراث فرهنگی اجرا شود 
اما با وجود پیگیری های متعدد اداره اوقاف نامه مذکور را ارسال نکرد. آریایی نیا 
افزود: متأســفانه پیگیری هــای اداره میراث فرهنگی با توجــه به عدم همکاری 
اداره اوقــاف دزفــول در نگهــداری و مرمت این بقعه تاریخــی تاکنون بی نتیجه 
مانده است. وی تصریح کرد: از نظر قانونی اداره میراث فرهنگی نمی توانست 
بدون درخواست مکتوب اداره اوقاف دخل و تصرفی در این بقعه داشته باشد. 

اخبار

پرستو رفیعی
خبرنگار

 

نظــام  تحــول  طــرح  دســتاوردهای 
ســامت از افتخارات دولت یازدهم 
بوده و حفظ و استمرار آن در حمایت 
از بیمــاران و اقشــار آســیب دیده جامعــه همچنــان 
در صــدر اولویت هــای دولــت دوازدهــم اســت. بیش 
از 5 ســال از عمــر این طــرح می گذرد و دولــت در این 
مدت توانســت وضعیــت نابســامان و ناکارآمد حوزه 
درمان و دارو را ســامان بخشــد و از طریق طرح تحول 
سامت به اهدافی چون پاسخگو بودن نظام سامت، 
کاهــش هزینه هــای درمــان و پرداخــت مســتقیم از 
جیــب مردم و همچنین دسترســی آســان بــه مراکز و 
خدمــات پزشــکی و جلوگیــری از تحمیــل کمرشــکن 
هزینه بر خانوار دســت یابد. در طول اجرای این طرح 
بسته های خدماتی چون حمایت از ماندگاری پزشکان 
در مناطــق محــروم، ارتقــای کیفیت خدمــات ویزیت 
در بیمارســتان ها، حضــور پزشــکان متخصص مقیم 
در بیمارســتان ها، بهبــود و ارتقــای کیفیــت هتلینــگ 
در مراکز درمانــی بویژه بیمارســتان ها، ترویج زایمان 
طبیعــی و حفاظت مالی از بیمــاران صعب العاج و 
خــاص و مهمتر آنکه کاهش میزان پرداختی بیماران 
بســتری در بیمارســتان ها توانســت حــدود 8۰ درصد 

رضایــت مردم را کســب کنــد. این اقدامــات به عنوان 
کارنامه موفق دولت تدبیر و امید در حوزه بهداشت و 
درمان بوده به طور قطع با حمایت مالی دولت انجام 
شده به طوری که بنا بر گفته حسن قاضی زاده هاشمی 
بیــش از 16 هــزار میلیــارد تومــان بــرای اجــرای طرح 
تحول سامت هزینه شده است. به اعتقاد کارشناسان 
آرامــش در بــازار دارو، تأمیــن تجهیــزات و نیازهــای 
درمانی بیماران در داخل بیمارســتان و حمایت ویژه 
از بمیاران خاص و صعب العاج، برخورداری اقشــار 
ضعیف و آسیب پذیر بویژه حاشیه نشینان و افراد فاقد 
بیمه و اعتباربخشــی به دفترچه هــای بیمه را می توان 
به عنوان نقاط قوت طرح تحول دانست اگرچه برخی 
بــر این عقیده انــد که طرح تحول ســامت هزینه های 
بخش درمانی کشــور را افزایش داده است و این طرح 
عمًا با شکست مواجه شــده است و اجرای این طرح 
میــزان پرداختــی صندوق بیمه ســامت پزشــکان از 
377میلیارد تومان به 1274 میلیارد تومان نزدیک به 
3.4 برابــر افزایش یافته اســت. اما به رغم این ادعا ها 
دولت همچنان از این طرح حمایت کرده و در بودجه 
ســال 98 بیــش از 66هــزار میلیــارد تومــان بــه بخش 

سامت اختصاص داده است. 

جمهــوری و فرمایــش مقــام معظــم 
رهبــری مبنی بــر این که بیمــار نباید به 
غیــر از بیمــاری دغدغه دیگری داشــته 
باشــد با کمک آقایــان فاضل و نوبخت 
طرح تحول سامت را به رئیس محترم 
جمهــوری ارائــه دادیــم. ایــن طــرح که 
یکــی از طرح هــای مترقی دولــت آقای 
از  بســیاری  توانســت  اســت  روحانــی 
مشــکات درمانــی مــردم بویــژه قشــر 

آسیب دیده را کاهش دهد.
نمکی اظهار داشــت: در سال جاری 
داروهــای  بــرای  دار  میلیــون   55۰
ســاخت داخل و 1.2 میلیــارد دار برای 
داروهای وارداتی صرف شــده است اما 
از آنجایی که ممکن است در سال آینده 
برخی از هزینه ها مانند هزینه داروهای 
بیماری های خاص بیشــتر شــود تاش 

می کنیــم ضریبــی بــرای ایــن دســته از 
خدمــات اختصــاص دهیــم تا مشــکل 
ایجاد نشــود. در واقع برای ســال آینده، 
حداقــل بیــن 3۰ تا 5۰ درصــد افزایش 
بــرای حــوزه دارو درنظــر گرفته ایــم تــا 
اگــر قیمت تمــام شــده داروی بیماران 
خاص از سقف بااتر رفت این بیماران 

دچار مشکل نشوند.
وی دربــاره برنامه هــا و اولویت های 
خــود در حوزه ســامت اظهار داشــت: 
نخستین اولویت این است که کل پکیج 
طــرح تحــول اجــرا شــود و در راســتای 
عملی شــدن این اولویت، گام نخســت 
این اســت کــه پرداخت از جیــب بیمار 
کاهــش یافتــه هزینه هــای کمــر شــکن 
گام  در  برســد.  حداقــل  بــه  بیمــاری 
بعدی داروی بیماران خاص و بیماران 

صعب العــاج را محــور اقدامات خود 
تــاش  نهایــت  در  و  می دهیــم  قــرار 
خواهد شــد نقاط دورافتاده و محروم از 
خدمات طبیبان متخصص بهره ببرند.

سرپرســت وزارت بهداشــت، تأکیــد 
کــرد: بــه دلیــل نبــود راهنمــای بالینی 
مناســب، تجهیــزات پزشــکی در برخی 
از نقاط کشــور بی رویه استفاده می شود 
از ایــن رو بــرای منطقی مصرف شــدن 
از  مناطــق  از  بســیاری  در  خدمــات 
سیســتم ناظــر بهــره خواهیــم بــرد تــا 
ضمن صرفه جویــی در منابع، بیماران 
مستحق در اســتفاده از تجهیزات دچار 

مشکل نشویم.
ë  وزارت بودجــه  شــدن  برابــر  چهــار 

بهداشت و سازمان های بیمه گر
وی همچنیــن در خصــوص بودجه 

نیازهــای  بــرای  شــده  گرفتــه  نظــر  در 
نظــام ســامت گفــت: به عنوان کســی 
کــه در بودجه بنــدی اختصاص بودجه 
وزارت بهداشــت مانند بودجه بسیاری 
داشــتم  نقــش  دیگــر  دســتگاه های  از 
می گویــم در ســال 92 ایــن بودجــه در 
از  ســامت  ســهم  از  نیــم  و   6 حــدود 
GDP )تولیــد ناخالــص داخلــی( بــود 
امــا امروز بــه نزدیک 1۰ رســیده ایم این 
درحالی اســت که این عدد در بســیاری 
از کشــورهای منطقه و حتی انگلســتان 
بســیار کمتــر از کشــور ما اســت. بودجه 
وزارت بهداشت و سازمان های بیمه گر 
در این چند ســاله نزدیک 4 برابر شــده 
است و دیگر ظرفیتی برای افزایش این 
بودجه نیســت به همین دلیــل باید به 
سمت کیفی شــدن برنامه ها و مصرف 
بهینــه ایــن منابــع قــدم برداریــم و بــه 
جای کسب منابع جدید باید شیوه های 
مدیریــت منابع را نوین کنیم. اســتقرار 
سیستم ارجاع، پزشک خانواده و تدوین 
راهنماهای بالینی و پرونده الکترونیک 
ســامت گام مثبتی در مصرف درست 

و منطقی منابع است.
نمکی در ادامه تأکید کرد: آنچه   امروز 
به عنوان چالش های اصلی نظام سامت 
قابــل بیــان اســت بیماری هــای غیرواگیر 
اســت کــه خوشــبختانه در نشســت هایی 
که با همکاران در دوره هاشــمی داشــتیم 
دوبــاره احیــا شــد. بحــث بهداشــت روان 
و آســیب های روانــی، حاشــیه شــهر ها و 
مســائل بهداشــتی درمانــی اش، حوادث 
جــاده ای و ترومــا، ســبک زندگــی غلــط 
در  نادرســت  روش هــای  از  اســتفاده  و 
زندگــی، تغذیه نامناســب که بــه چاقی و 
بیماری های قلبی و عروقی زودرس منجر 
می شود، سامت مردان و از همه مهمتر 
موضوعاتــی  همگــی  ســالمندان  بحــث 

است که نیازمند تدابیر ویژه ای است.
ë  بهداشــت بــرای  برنامه ریــزی 

سالمندان
وی ادامه داد: درحالی که جمعیت 

کشــور مــا بــه ســوی ســالمندی پیــش 
می رود، در مورد بهداشــت ســالمندان 
هنــوز اقدام جدی انجام نشــده اســت. 
ما در کشور با سالمندان افسرده مواجه 
هستیم. سالمند افسرده فرد پرهزینه ای 
اســت که بموقع دارو استفاده نمی کند، 
ورزش نمی کند و آزمایش های دوره ای 
را انجام نمی دهد. بنابراین برای کمک 
به این دســته از افــراد باید تاش جدی 

انجام شود.
مــن به عنــوان کســی که ســال ها در 
حوزه ســامت تجربه داشــتم معتقدم 
قبل از اینکه به سمت توسعه تخت های 
ســمت  بــه  بایــد  برویــم  بیمارســتانی 
پیشــگیری گام برداریم و این امر تنها با 
گســترش زیرســاخت ها و فراهم کردن 
دسترسی به حداقل خدمات برای همه 
مردم مهیا خواهد شد. از این رو باید به 
ســمت ایجاد سیســتم ارجاع، اســتقرار 
پزشــک خانــواده، پرونــده الکترونیــک 
ســامت و تدویــن راهنماهــای بالینــی 
قــدم برداریم.این ها تکالیف بجا مانده 
از برنامه پنجم و ششم است که کمتر به 
آنها پرداخته شــده اســت و با پرداختن 
به آنها می توانیم دستاوردهای بسیاری 

داشته باشیم.
وی درخصوص همکاری انجمن ها 
و همچنیــن دســتگاه های بین بخشــی 
کــه در این حوزه عمــل می کنند، گفت: 
خوشــبختانه ایــن ســازمان ها و نهادها 
بشــدت همــراه هســتند امــا مــا باید به 
عنوان دولت و سیاستگذار ابتدا اهداف 
خود را روشــن کنیم. بســیاری از اهداف 
ما گم اســت باید هدف ها روشــن شــود 
و انتظــارات از جامعــه پزشــکی مبتنی 
درمــان  و  بهداشــت  سیاســت های  بــر 
کشــور باشــد. سیاســت مــا اســتفاده از 
انجمن هــا به عنــوان شــرکت کنندگان 
در سیاســت گذاری و اجرایــی بــه عنوان 
ظرفیت های کشور اســت چرا که هدف 
تــاش بــرای بهبــود و تقویت سیســتم 

سامت کشور است.

بـــــرش

3/2 برابر شدن اعتبارات بخش سامت و بهداشت در دولت  روحانی

یرنا
س: ا

عک

  برخی ارقام بودجه ای بخش بهداشت و سامت وزارت بهداشت 
کل اعتبار بخش 
سامت و بهداشت

جزئیات بودجه 36 هزار میلیاردی طرح تحول سامت: ایحه بودجه 98
در 320 هــزار میلیــارد تومان اعتبــارات هزینه ای 
دقیقًا 11 هــزار و 752 میلیارد تومان برای کمک به 
طرح تحول ســامت است که در ســال 97 این رقم 
10 هزار و 684 میلیارد تومان بوده است. این مبلغ 
جدای از منابع هدفمندی است و فقط مربوط به بودجه 
عمومی می شــود و ســرجمع 21 هزار میلیارد تومان 
بودجه عمومی طرح های ســامت گنجانده شده است. 
مابه التفاوت رقم تا 36 هزار میلیارد تومانی که مطرح 
است از محل 35 هزار میلیارد تومان درآمد اختصاصی 

وزارت بهداشت تأمین خواهد شد.

 23 هزار
و 600 میلیارد تومان

 70 هزار
میلیارد تومان

بودجه اختصاصی

 75 هزار
و 900 میلیارد تومان

سال 92

 سال 98

٪58

35900

4900

 هزار میلیارد
تومانی

 میلیارد
دار

 میلیارد
دار

 مربوط به مجموعه
وزارت بهداشت

 درآمد اختصاصی
وزارت بهداشت

از هدفمندی یارانه ها 

اعتبار بخش سامت 
در سال آینده

اختصاص به دارو و 
تجهیزات پزشکی

 درآمد نفتی

برای دارو و 
تجهیزات است 
تا یارانه آن به 

مصرف کننده برسد

افزایش بودجه 
سامت در سال 98

63.4

3.5
21.7

13
ارز 4200 تومانی

3.5 میلیارد دار
 معادل 14 هزار

و 700 میلیارد تومان

میلیارد تومان

میلیارد تومان
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 هشدار جدی »نتفلیکس« 

به تماشگران یکی از فیلم هایش!

در پــی راه افتــادن یــک چالــش اینترنتــی خطرنــاک میان 
تماشــاگران فیلم»جعبــه پرنده« که در آن افراد دســت به 
تقلید از شخصیت های یکی از فیلم های تولیدی نتفلیکس 
می زنند، این کمپانی به دوستداران خود هشدار داده و خواستار توقف این رفتار 
شد. آن طور که در بخشی از خبر مهر به نقل از هالیوود ریپورتر آمده، نتفلیکس 
در توئیتــی نســبت بــه مــوج اینترنتی تقلیــد از شــخصیت های یکــی از تولیدات 
ایــن کمپانــی واکنش و هشــدار داد و از آنان خواســته به خودشــان لطمه نزنند. 
نتفلیکس این هشــدار را در رابطه با نوعی بازی جدید اینترنتی داده که طی آن 
مردم با تقلید از بازیگران فیلم »جعبه پرنده« با بســتن چشمانشــان دســت به 
حرکت هــای خطرناک همچون رانندگی، اســکیت رانی و یا بــاا رفتن از پله های 
برقی می زنند. »جعبه پرنده« نام یکی از جدیدترین محصوات غول رســانه ای 
آناین دنیا یعنی نتفلیکس اســت؛ این فیلم درامی ترســناک و پسارســتاخیزی 
است که از کتابی به همین نام است. فیلم درباره نیرو و موجودات عجیبی است 
که در سرتاســر جهان پخش شــده و هر کس به آنها نگاه کند با خودکشی خود را 
از بین می رود. در این بین مادری با بازی ساندرا بواک با بستن چشمان خود و 

فرزندانش در تاش است تا با عبور از جنگل جان خود را نجات دهند.

آن سوی 
مرز

قصه گویی راهی برای عاقه مندی کودکان به مطالعه
مجــری ســال های دور برنامــه کودک 
قصــه  جملــه  از  حــاا  کــه  تلویزیــون 
گویان پیشکسوت هم به شمار می آید 
قصــه  و  قصــه  بــرای  جــدی  نقشــی 
گویــی در عاقه منــد ســاختن بچه هــا 
بــه کتابخوانــی قائــل اســت؛ احتــرام 
برومنــد بــه نقدهایــی کــه برخــی بــه 
تکنولوژی هــای نویــن ارتباطــی دارند 

اعتقاد چندانی ندارد. 
ایبنــا  بــا  کــه  گفت و گویــی  در  او 

داشــته تأکیــد کرده کــه نمی تــوان با 
قطعیــت مدعی شــد کــه کتابخوانی 
به واســطه نفــوذ فناوری های مرتبط 
و  نوجوانــان  زندگــی  بــه  دنیــا  بــا 
جوانان کاهــش یافته چراکــه امروزه 
بســیاری از مخاطبــان عاقه منــد به 
نظــر  مــورد  کتاب هــای  کتابخوانــی، 
خود را در اشــکال جدیــدی همچون 
»e book« هــا در گوشــی های موبایل 
می خواننــد یــا حتــی از طریق صوتی 

بــه آنها گوش می دهنــد. با این حال 
حتــی برومنــد هــم معتقد اســت که 
مطالعــه  شــکل های  از  کــدام  هیــچ 
بــا خوانــدن  آرامــش و لذتــی برابــر 
کتاب به شــکل ســنتی و چاپی اش را 

به دنبال ندارند. 
او نقشــی پررنــگ بــرای کتابخوان 
شــدن کودکان از طریق قصه شــنیدن 
قائــل اســت و در همیــن زمینــه هــم 
گفته:»وقتــی کــه از دوره کودکی برای 

بچه هــا قصــه بگوییــم، ایــن قصه هــا 
بــا بچه هــا عجیــن می شــود و آنهــا به 
از  و  می شــوند  عاقه منــد  مطالعــه 
زمانــی که بتواننــد حــروف را بخوانند 
کتــاب در دســت می گیرنــد. چون این 
کتاب هــا خوانــده   از روی  یــا  قصه هــا 
نقــل  ســینه  بــه  ســینه  یــا  می شــوند 
می شــوند که باز هم ریشه  شان در یک 

نوشته یا کتاب است.« 
او حتــی تأکید دارد کــه قصه گویی 

به طــور غریــزی در بچه هــا وجــود 
آن  مصــداق  مهم تریــن  و  دارد 
کــودکان  گفتــن  قصــه  در  هــم  را 
می دانــد،  هایشــان  عروســک  بــا 

نوعــی از عاقه منــدی کــه در 
صــورت هدایــت والدیــن 

و تقویــت از ســوی آنــان 
بــــــــه  بزرگســالی  در 

نـــــــــــی  ا بخو کتا
می انجامد.

تشکر شهرام ناظری از مردم
شــهرام ناظری کــه چندی پیش به دلیــل عفونت در ریه 
بیمارســتان بســتری شــده بــود، با انتشــار پیامــی از تمام 
کســانی که نگران حال او بودند، تشــکر کرد.در بخشــی از 
متن پیام ناظری که ایسنا منتشر کرده آمده:»جا دارد که از کلیه هم میهنان 
عزیــزم و دوســتداران هنــر اصیــل ایرانــی سپاســگزاری کنــم، کســانی که در 
دوره نقاهــت مــن نگرانم بودند و از طرق مختلف حس، قدردانی، عشــق و 
عاطفه شان را به من ابراز داشتند. بی شک انرژی همین عشق در بهبود من 
ســرعت ببخشــید. این همان عشقی است )عشق مردم( که ما را چهل سال 
در محیط نامناســب موســیقی ســرپا نگه داشته اســت. با تمام وجود از شما 
ممنونم و دوســتتان دارم.«این خواننده سرشناس موسیقی ایرانی به دلیل 
عفونــت ریه در بیمارســتان بســتری و کنســرت های او در اصفهــان به دلیل 

بستری شدن و درمان در بیمارستان لغو شده بود.

انصراف ۷ نامزد از انتخابات اتحادیه ناشران
هفت نامزد انتخابات اتحادیه ناشــران و کتابفروشان تهران از چهاردهمین 
انتخابــات ایــن اتحادیــه انصــراف دادند.یحیــی دهقانــی، محمدرضا توکل 
حســینی نیک،  ســیدعباس  پایــدار،  مســعود  فروغــی،  فتــح اه  صدیقــی، 
عبدالعظیــم فریــدون و فرهــاد تیمــورزاده در اعتــراض بــه آنچــه »حق وتو 
تصمیمــات هیأت مدیــره اتحادیــه از ســوی رئیــس هیأت مدیــره« عنــوان 

کرده اند، از انتخابات اتحادیه انصراف دادند.

تعلیق یک مؤسسه موسیقایی
فعالیــت مؤسســه ناشــر کلیــپ »پاره ســنگ« بــه خوانندگی مهــدی یراحی 
بــا اعــام دفتر موســیقی وزارت فرهنگ و ارشــاد اســامی بــه حالت تعلیق 
درآمد.پــس از انتشــار ویدیــو کلیــپ »پــاره ســنگ« بــه خوانندگــی مهــدی 
یراحی توســط مؤسســه »جام سبز«، دفتر موســیقی وزارت فرهنگ به دلیل 
مغایرت کلیپ ارائه شده برای صدور مجوز با کلیپ منتشر شده و همچنین 
تغییراتی که نســبت به شــعر مجوز داده شــده در کلیپ منتشــر شده انجام 
گرفته فعالیت های این مؤسسه را تا اطاع ثانوی به حالت تعلیق در آورد.

برگزاری نمایشگاه »کارموچ«
نمایشگاه انفرادی نقاشی»کارموچ« تا ۱۹ دی در آرت تایم گالری )زمان هنر( 
میزبــان عاقه مندان اســت.آثار مونا نعمتیان با تلفیق رنگ ، آینه  و کاشــی ، 
بیانگــر هویت فراموش شــده  بناهایی هســتند که در روزمرگی هــای امروز آن 
را فرامــوش کردیم.ایــن هنرمند با اســتفاده از آینه، کاشــی، پان های واقعی 
باغ ها و... برای لحظاتی تماشــاگر را به دنیای رازآلود باغ های ایرانی می برد.

این گالری پنجشنبه ها تعطیل است و ساعت بازدید ۱۱ تا ۱۸ خواهد بود.

روی خـط 
خـــــــبر

باغی که در زمستان به بارنشست
فاز نخست باغ هنر بم افتتاح شد

 
فاز نخست باغ هنر بم که اسکلت اولیه آن 
سال ۱3۸3 به همت محمدرضا شجریان 
بنا گذاشته شده بود، پنجشنبه ۱3 دی ماه 
با حضــور هنرمندان برجســته موســیقی 

افتتاح شد.
پنجــم دی مــاه ســال ۱3۸۲ بــود؛ ازآن 
روزگار ســخت و اسفناک زلزله بم ۱5 سال 
می گذرد، آن روزهایی که بخشــی از تاریخ 
فرهنگ و هنرماندگار بم بــه زیر آواررفت 
و تنها پیکره نیمه جانی باقی مانده است. 
دیگــر صدایــی از ایرج بســطامی به گوش 
نمی رســید و شــهردر ســکوت و خاموشی 
به ســرمی برد.درآن روزهایی که کورسوی 
امیــدی هم به چشــم نمی خــورد محمد 
رضــا شــجریان در اندیشــه تألــؤ وجانــی 
دوباره به بم بود. اســتاد آواز ایران طرحی 
نو در ســر داشــت تا با احداث یک آکادمی 
و تدریس موســیقی و دیگر هنرها مرهم و 
التیامی برای زخم عمیق مردم بم باشد؛ 
»ســاخت بــاغ هنــر بــم«. در همان ســال 
محمد رضا شــجریان با همراهی حسین 
علیزاده، کیهان کلهر و همایون شــجریان 
کنســرت »همنــوا بــا بــم« را در حمایت و 
همدردی با مردم زلزلــه زده بم در تهران 
و در چنــد نوبــت برگــزار کردنــد و عوایــد 
کنســرت ها که حدود 400 میلیــون تومان 
بود به همراه فــروش دی وی دی های آن 
بــه احداث بــاغ هنر بم اختصــاص یافت 
و پــروژه کلیــد خورد. شــورای شــهر بم نیز 
زمینی به وسعت ۱۴ هکتار را برای احداث 
بــاغ هنر در اختیار اســتاد گذاشــتند و البته 
مدیریــت بخش هــای مختلــف پــروژه و 
معماری آن به عهده بهار مشیری، )دختر 
فــرداد  همســرش  و  مشــیری(  فریــدون 
خواجه نصیری بود. محمدرضا شجریان 
دربــاره ایده  محوری پــروژه گفته بود: »باغ 
هنــر بم قــرار اســت تبدیــل بــه بزرگترین 
مجتمــع فرهنگــی - هنــری خاورمیانــه 
شــود.«اما روند تکمیل پروژه باغ به کندی 
پیــش می رفــت و محمــد رضا شــجریان 
در ســال ۸7 تاش فراوانی انجــام داد و با 
راه اندازی نمایشگاه فروش آثار هنرمندان 
خوشنویســی بار دیگر توجه همــگان را به 
بــاغ هنــر جلــب کــرد. »شــجریان« در آن 

نمایشــگاه گفت: »مدتی اســت دردی به 
دل من نشسته که گاه در لفافه از آن سخن 
گفتــه ام، اما امــروز به صراحــت می گویم 
کــه مردم بــم را فراموش کرده انــد... ما به 
بازماندگان بم قول های بســیاری دادیم و 
اینکه دوباره بم را خواهیم ساخت. مردم 
ایــن شــهر بااخــره بــم را می ســازند؛ امــا 
گــرد زمانه بر دل ما نشســت. زخــم بم را 
فراموش کرده ایم و امروز نام بم دیگر دل 
کسی را نمی سوزاند. امروز باید برای کمک 
بــه مردم بم دســت به ترفنــد و تبلیغات 
بزنیم که رســم خوبی در میان ما نیســت 
و ایــن همــان نکتــه ای اســت کــه مــرا آزار 
می دهد... این فراموشی سرانجام از میان 
خودمان قربانی می گیرد. به درون زندگی 
ما نفوذ می کند و مثل موریانه ما را از درون 
می پوســاند.« اما سرانجام با سنگ اندازی 
برخی مسئوان شــجریان از ادامه این کار 
دلسرد و از این کار کنار کشید. او در نامه ای 
بــه رئیــس شــورای شــهر وقــت در ســال 
۱3۸۸ نوشــت: »ماه هاست که توان ما به 
جای پیشبرد پروژه به رفع حاشیه ها و این 
مشــکات برخاســته از آن معطوف شده 
اســت. من دیگر توان مقابلــه با این همه 
موانــع و دشــواری های ناروای ایجاد شــده 
را ندارم. حال که مقامات اســتان، تمایلی 
بــرای حضــور مــن و همکارانــم ندارنــد، 
توصیــه حافظ بزرگ را عمــل می کنم که 
فرمود:مــا آزموده ایــم در این شــهر بخت 
خویــش /بیرون کشــید بایــد از ایــن ورطه 
رخــت خویــش. از آنجایــی کــه از ابتــدا با 

شــورای محترم شــهر بــم طــرف بودیم، 
اکنون نیز رسماً این پروژه را به همان شورا 
تحویل می دهیم.« از آن ســال تا ســال ۹۲ 
پروژه خوابید تا اینکه رضا اشــک فرماندار 
بــم خبــر داد ســاخت بــاغ هنــر دوبــاره از 
ســر گرفته شــده وقرار اســت یک شــرکت 
خودروسازی از محل کمک های اجتماعی 
این شرکت ۱3 میلیارد تومان در این پروژه 
هزینه کند و احتمااً تا یک سال آینده باغ 
هنر به بهره برداری می رســد. و حال کمتر 
از دو هفته از ســالروز زلزلــه بم می گذرد و 
در روزهای ســرد این شــهر، بــاغ هنربم به 
بارنشست و طنین بهار دیگری در زمستان 
ســروده شــد. مدیریت این پروژه برعهده 

مسعود و علی نعمتی است.
ë  احداث دانشــکده ای شــبیه به دانشکده

هنرهای زیبا
»اگــر  می گویــد:  علیــزاده  حســین 
تصمیمی با عشــق، ایمان و اعتقاد گرفته 
شــود حتمــاً عملــی خواهــد شــد.« او در 
مراســم افتتاحیــه فار نخســت ایــن پروژه 
بیان کرد: امروز، روز بســیار هیجان انگیزی 
اســت. می خواهم خاطــره ای را بیان کنم 
که شــاید جنبه خصوصی داشته باشد اما 
بیانــش ازم اســت. ســال ۸۲ زمانــی کــه 
کسالت سراغ اســتاد شجریان آمد لحظه 
و روز عجیبی را تجربه کردیم؛ ۱6-۱5 سال 
پیش صبح روزی که در کارولینای شمالی 
از خــواب بیدار شــدیم و فهمیدیــم کار به 
بیمارســتان کشــیده اســت. ما خودمان را 
باختــه بودیم و می دانســتیم که آن شــب 

بایــد بدون حضــور اســتاد شــجریان روی 
صحنــه برویــم و همایــون کار را بــر عهده 

خواهد گرفت.
وی ادامــه داد: زمانــی کــه بــرای رفتن 
بــه ســالن آمــاده می شــدیم هیچ نیــرو و 
انگیــزه ای برای اجــرا نداشــتیم و حتی در 
لحظــه ای که به هم نگاه می کردیم چهره 
یکدیگــر را نمی شــناختیم چــون حضــور 
اســتاد شــجریان بود کــه بــه چهره های ما 
حــس مــی داد. وقتی کــه مردم در ســالن 
نشســته بودند صحنه عجیبی رخ داد. در 
باز شد و استاد شجریان با ُسرمی در دست 
با لباس گرمکن پشت صحنه آمد و گفت 
نتوانستم در خانه بمانم! او با وجود تمام 
مشــکاتی که داشــت نتوانســت در منزل 
بمانــد و خودش بــه خودش رحــم نکرد 
و فقــط از مــردم عــذر خواســت بــا لباس 
گرمکــن روی صحنــه می رود نــه با لباس 
کنســرت. نه ما با دست مان و نه شجریان 
با حنجره اش بلکه همه مان با دل مان آن 
اجرا را انجام دادیم وبا وجود اینکه فکرش 
را نمی کردیم استاد شجریان، خودش، ما 

را و همه مردم را پرواز داد.
این هنرمند اظهار داشــت: فکر ایجاد 
چنیــن مکانــی از لحظه اولیه تــا به نتیجه 
رسیدن، تقریباً محال بود و محال هم شد 
و همه چیز بعد از مدتی مسکوت ماند ولی 
ما می دانســتیم هر آنچه انگیزه و عشــقی 
واقعــی در پســش باشــد حتی بعــد از ۱6 
ســال محقق خواهد شد. روزی که فاجعه 
بم پیش آمد ما فکر کردیم چه باید کنیم 

و اولین صحبت استاد شجریان این بود که 
این شــهر باید پر از امید شــود و پر از نغمه 
تا شاید دل های مردم دوباره زنده شود. او 
همچنین گفت: این مکان تا اینجا درست 
شده ولی به این فکر کنیم که می خواهیم 
برای تداوم آن چه کنیم. یادمان نرود اینجا 
با خون دل ســاخته شــده و تحقــق آرزوی 
بــزرگ هنرمندی بزرگ. در بررســی هایی 
کــه هفته هــای گذشــته انجــام دادیــم به 
ایــن نتیجــه رســیدیم کــه اینجــا می تواند 
دانشــکده  بــه  شــبیه  شــود  دانشــکده ای 
موســیقی،  بــرای  جایــی  زیبــا.  هنرهــای 
تجســمی، تئاتــر، ســینما و... و جایی برای 

هنرآموزی مردم منطقه، کرمان و بم.
علیــزاده در پایان خاطرنشــان کــرد: از 
طرف خودم و بســیاری دیگر از هنرمندان 
می گویــم بــرای ادامــه دار بــودن فعالیت 
و  گذاشــت  خواهیــم  زمــان  مــکان  ایــن 
تعهد بعــدی را مردم باید بدهند و تعهد 
بعدی را مســئوان. اگر روزی شــنیده شود 
غفلتــی شــده و از ایــن محیط آن طــور که 
باید استفاده نشــده باید به حال خودمان 
افســوس بخوریــم کــه ایــن یکــی را هــم 
بــه تباهــی کشــاندیم امــا قطعــاً این گونه 
نمی شــود چون نام اســتاد شجریان نامی 
است جاودانه و ما نسبت به این نام تعهد 

داریم و تعهد می دهیم.
ë سربرآوردن ققنوس هنر از دل خاکستر

اســتاد  )همســر  خوانســاری  کتایــون 
شــجریان( نیــز در ســخنانی کوتــاه گفت: 
بسیار خوشحالم که امروز باغ هنر بم ایده 

ارزشــمند همســرم پس از گذشت زمانی 
بســیار طوانی به ثمر نشســت. سال های 
اخیــر شــاهد عشــق و عاقــه همســرم به 
ســربرآوردن ققنــوس هنر از دل خاکســتر 
بوده ام و امروز شاهد برداشتن گام دیگری 
در همین راستا هســتیم. هنرمندان اندوه 
بــزرگ را به راهــی برای ســازندگی تبدیل 
می کنند و انــدوه محمدرضا نیز تبدیل به 

انگیزه ای برای این حرکت شد.
وی ادامــه داد: شــروع ایــن حرکت به 
همت استاد شــجریان و حسین علیزاده 
بود و در این راه بزرگ ترین سرمایه شــان 
را همراهی مردمان می دانستند. از جمله 
ویژگی های ممتاز استاد شجریان صدای 
مــردم بودن اســت و اراده او برای کاهش 
آام مــردم نیازمنــد کمک هــای مردمی 
دیگــر بــود کــه او را یاری می کردنــد. برای 
او چنــد هــزار تومان کمــک هموطنی لر، 
کرد و بلــوچ آن چنان هیجان انگیز بود که 
همــواره از آن یاد می کــرد و امروز با وجود 
وقفــه ای چنــد ســاله به دلیــل شــرایطی 
ناخواســته، کرمان خودرو مســئول ادامه 
آن شد. استاد شــجریان در بستر بیماری 
نیز همچنان پیگیر خواسته ها هستند. بر 
این بــاورم که فرهنگ، هنر و تمدن ایران 
بزرگ مرهون نام هایی اســت که هرگز از 
یاد نخواهند رفت. پایان بخش این آیین 
اجــرای علــی بوســتان )بربط(، ســیامک 
جهانگیری)نی(، بهزاد میرزایی )تنبک( 
و پوریــا اخــواص)آواز و کمانچــه( بــود که 
همراهی کننده حسین علیزاده به عنوان 
سرپرست گروه و آهنگســاز بودند. دراین 
برنامــه همچنیــن نشــان باغ هنــر بم که 
توسط غامحسین امیرخانی نوشته شده 

بود رونمایی شد. 
علی اکبــر شــکارچی، محمــد ســریر، 
حسام الدین سراج، هنگامه اخوان، محمد 
شــمس لنگرودی، حسین پرنیا، جهانشاه 
صارمی، مجید رجبی معمار، بیژن بیژنی، 
حســین بهروزی نیــا، رضــا خــرم، زیداه 
طلوعــی، قاســم رفعتــی، کیــوان فرزین، 
مهران مهرنیا، حمیدرضا عاطفی، فاطمه 
بسطامی، علیرضا میرعلینقی، قباد شیوا، 
بهــزاد فراهانــی، رایــان شــجریان)فرزند 
و  شــجریان(  محمدرضــا  کوچــک 
محمدحســین آقاســی از میهمانــان این 

مراسم بودند.

»ایران«: مراســم اعام اسامی فیلم های 
ســیمرغ  ســودای  بخــش  بــه  راه یافتــه 
جشنواره سی و هفتم فیلم فجر در حالی 
ظهر روز جمعه ۱4 دی ماه برگزار شــد که 
حضور محسن امیریوسفی و سؤال اهالی 
رسانه درباره غیبت »آشغال های دوست 
داشتنی« این نشســت را تحت تأثیر قرار 

داد.
ë  آشــغال های« نــام  بــه  اســتثنایی 

دوست داشتنی«
حاشیه ها یک روز قبل از مراسم کلید 
خورد. پنجشنبه ۱3 دی ماه یک روز قبل از 
موعد اعام فیلم های راه یافته به بخش 
مســابقه جشــنواره ســی و هفتــم فیلــم 
فجر محســن امیریوســفی اعام کرد اگر 
فیلمش را به هیأت انتخاب نشان ندهند 
فردا به نشست خبری می آید تا در جمع 
نمایندگان رسانه های خبری دلیل چرایی 
ایــن اتفــاق را جویــا شــود. پاســخ ســؤال 
ســازنده »آشغال های دوســت داشتنی« 
همان روز توسط مدیر دبیرخانه جشنواره 
فجر )سیمون سیمونیان( این گونه عنوان 
شــد: »مــا فقــط فیلم هــای تولیــد ۹6 به 
بعــد را می پذیریم و بر اســاس آیین نامه 
این فیلــم را برای هیأت انتخاب نمایش 
ندادیم« اما در ادامه محسن امیریوسفی 
اعام کــرد که پروانه نمایش فیلم ســال 
۹6 و پروانــه نمایــش دوم هــم مهرمــاه 
ســال ۹7 صــادر شــده. او در توضیحــات 
تکمیلــی گفــت کــه بنــا بــر درخواســت 

ابراهیم داروغه زاده)معاون ارزشــیابی و 
نظارت سازمان سینمایی( یک سکانس 
را هــم امســال فیلمبــرداری کــرده و بــا 
صداگذاری تازه نسخه جدید فیلم هفته 
گذشــته بــه پایان رســیده اســت و بــا این 
حســاب تاریخ اتمام تولید »آشغال های 
دوست داشــتنی« اساساً ســال ۹7 است. 
روز جمعــه محســن امیریوســفی طبــق 
وعده  به نشست خبری آمد. پس از اعام 
لیست فیلم های بخش مسابقه این دوره 
از جشنواره همان طور که انتظار می رفت 
وضعیت مبهم این فیلم از ســوی اهالی 
رســانه پیگیری شــد. ابراهیم داروغه زاده 
دبیر جشنواره به پاســخ روز گذشته مدیر 
دبیرخانه جشنواره استناد کرد و در ادامه 
گفت: »این فیلم ســال ۹۱ تولید شــد و تا 
ســال ۹۶ پروانــه نمایش نداشــت. علت 
آن هم ارتباط بخش های کوتاهی از فیلم 
بــا انتخابات ســال ۸۸ و ســو ءتفاهم های 
ایجاد شــده بود. ما در تاش هستیم این 
فیلم کــه موضوعش گفت وگــو و وحدت 
ملــی اســت اکــران شــود. طبیعتــاً هیــچ 
فیلمــی نمی تواند مشــکلی بــرای نظام 

ایجاد کند.«
او در ادامــه بــا ابراز امیدواری نســبت 
به برخوردی منعطفانه با حوزه فرهنگ 
گفت و گویی هایــی  دهیــم  اجــازه  گفــت 
که همســو با نظر ما نیســت بیان شــود و 

کرسی های آزاداندیشی رواج پیدا کند.
صحبت هــای داروغــه زاده بــا واکنش 

محســن امیریوســفی همــراه بــود و ایــن 
فیلمســاز با ایــن عبارت گایه هــای خود 
را آغــاز کرد: »ســؤال من از هیأت انتخاب 
ایــن اســت کــه چــرا اســتثنایی بــه نــام 
ایجــاد  داشــتنی  دوســت  »آشــغال های 
کردنــد.« او گفــت: »مــن بــرای گرفتــن 
پروانــه ســاخت ایــن فیلــم در دوره آقای 
شــمقدری تا ســکته مغزی پیــش رفتم، 
حــاا می خواهــم ببینم آیــا تــا زمانی که 
به گــور بروم فیلــم اکران می شــود یا نه؟ 
تکلیــف اکران فیلــم را مشــخص کنید.« 
امیریوســفی در ادامه بــا ارائه توضیحاتی 
درباره برخورد سال گذشته برگزارکنندگان 
جشــنواره با ایــن فیلــم افزود:»با کلمات 
بازی نکنید، چرا آقای ســیمونیان را وادار 
بگویــد. ناراســت  حرف هــای  می کنیــد 
صادقانــه بگویید امیریوســفی پایت را به 
جشــنواره نگــذار.« امیریوســفی با اشــاره 
عنــوان  داروغــه زاده  صحبت هــای  بــه 
کرد: »شــما در اینجا نشســته اید و از رواج 
کرسی های آزاداندیشی صحبت می کنید 
امــا ایــن کرســی ها بر ســر مــن و عواملم 
شکست. می گویید از نهادهای دیگر فشار 
وجود دارد، من به شــورای امنیت ملی و 
هر جای دیگر که می روم پاسخ می شنوم 
که فیلم شــما مشکلی ندارد، واقعیت ها 
را بگوییــد.« و در نهایــت بــا ادای احترام 
به تمام آثار برگزیده محسن امیریوسفی 
گفت »تمام کسانی که در جشنواره امسال 
فیلم دارند مدیون »آشغال های دوست 

داشــتنی و عواملش هستند. من از سهم 
خــودم یعنــی کارگردانــی و نویســندگی 
می گذرم اما تمام عوامل فیلم حق دارند 

در جشنواره دیده شوند.«
ë داودنژاد نرسید، سهیلی زاده رأی نیاورد

حضور »بنفشه آفریقایی« مونا زندی 
دو  غیبــت  و  جهانــی  جشــنواره های  در 
فیلــم »ژن خــوک« و »مصائب شــیرین 
۲« از دیگــر ســؤاات مطرح شــده در این 
نشســت بــود. در شــرایطی کــه از فیلــم 
»مصائــب شــیرین ۲« بــه عنــوان فیلــم 
یــاد می شــد و  نــودی جشــنواره  دقیقــه 
روز پنجشــنبه اعام شــد که نســخه اولیه 
فیلــم بــه هیــأت انتخــاب تحویــل داده 
شــده اما ابراهیم داروغه زاد گفت که این 
فیلم به جشــنواره نرســیده است. سعید 
ســهیلی زاده کــه قبــل از جشــنواره اعام 
کــرده بــود فیلمــش را به خاطر حواشــی 
به جشــنواره نمی دهد نهایتاً نسخه ای از 

»ژن خــوک« را به جشــنواره ارائه کرد اما 
طبق گفته داروغه زاده این فیلم  هم جزو 
فیلم هایــی بوده که بــرای هیأت انتخاب 
به نمایش درآمده اما رأی نیاورده است. 
دبیر جشــنواره فیلم فجر درباره »بنفشه 
آفریقایــی« هم توضیح داد که حضور در 
جشــنواره های بین المللــی منعــی برای 

حضور در فجر ملی نیست.
ë ابراهیم گلستان استاد ماست

در بخش ابتدایی این نشست با حضور 
جمشــید مشــایخی بازیگــر پیشکســوت 
ســینما از پوســتر این دوره از جشنواره که 
توســط حمیدرضا بیدفی طراحی شــده 
رونمایی شــد. او با ذکر خاطره ای از فیلم 
»خشــت و آینه« درباره ابراهیم گلســتان 
گفت: »30 جلسه شــاگردی کردیم و یاد 
گرفتیم بــازی جلــوی دوربیــن با صحنه 
تئاتر بسیار تفاوت دارد. گلستان این را به 

ما آموخت. او استاد من است.«

طبــق اطاعــات ارائــه شــده در ایــن 
نشســت اسامی فیلم های بخش سودای 
ســیمرغ ســی و هفتمین جشــنواره فیلم 

فجر عبارت است:
جیرانــی(،  )فریــدون  آشــفتگی 
بنفشــه  موگویــی(،  )آزیتــا  اصلــی  ایــده 
آفریقایی )مونا زندی(، بیســت وســه نفر 
)مهدی جعفــری(/ پالتو شــتری )مجید 
شــیخ انصــاری(، تیــغ و ترمــه )کیومرث 
پوراحمــد(، جمشــیدیه )یلــدا جبلــی(، 
سیاوش )مرتضی علی عباس میرزایی(، 
درخونگاه )منصور سهراب پور و سیاوش 
مــن  دانشــکده  دوم  ســال  اســعدی(، 
)رسول صدرعاملی(، سرخ پوست )نیما 
جاویــدی(، ســمفونی نهــم )محمدرضا 
هنرمند(، شــبی که ماه کامل شد )نرگس 
تختــی  شــهبازی(،  طا)پرویــز  آبیــار(، 
)بهرام توکلی(، قسم)محســن تنابنده(، 
قصر شیرین )رضا میرکریمی(، ماجرای 
خون)محمدحســین  رد   ،۲ نیمــروز 
مهدویــان(، متــری شــش و نیم )ســعید 
روســتایی(، مردی بدون ســایه )علیرضا 
رئیسیان(، مسخره باز )همایون غنی زاده( 
معــادی(.  )پیمــان  درخــت  ناگهــان  و 
همچنین ســه فیلم آنجا همان ســاعت 
)ســیروس الونــد(، بی حســی موضعــی 
)حســین مهــکام( و مدیترانــه )مهــدی 
حاجتمند( در فهرســت رزرو قرار گرفتند 
که در صورت نرســیدن فیلم های بخش 

مسابقه به این بخش اضافه می شوند.

در مراسم اعام فیلم های بخش سودای سیمرغ فیلم فجر عنوان شد

محسن امیریوسفی: تا زمانی که به گور بروم این فیلم اکران می شود؟

یکصدمین سالروز تولد سلینجر برگزار شد

رونمایی از کتاب صوتی »ناتور دشت«

مراســم گرامیداشــت یکصدمین ســالروز تولد سلینجر، 
از میــان کارگاه هــای داســتان نویســی  کــه  نویســنده ای 
بــه عرصــه جهانــی ادبیــات معرفــی شــد بــا رونمایــی 
از کتــاب صوتــی »ناتور دشــت« بــا صدای مهــدی پاکــدل برگزار شــد. علی 
اصغر محمدخانی، نویســنده و معاون فرهنگی شــهر کتاب در این مراســم 
بــا اشــاره به این کــه بســیاری از مخاطبــان ایرانی ســلینجر را بــا رمان»ناتور 
دشت«شــناخته اند گفــت کــه این نویســنده امریکایــی به جز چنــد مورد در 
ایــران گرفتــار مترجمانــی ناموفــق شــده اســت؛ او در ادامه به بیــان نظرات 
مختلفی که درباره ســلینجر شنیده می شــود پرداخت و از شخصیت هولدن 
و تأثیرگذاری آن بر ذهن مخاطبان نوجوان و بزرگســال گفت و او را به نوعی 

شبیه به شازده کوچولو اثر اگزوپری دانست.
در ادامه مراسم مصطفی مستور، نویسنده ادبیات داستانی هم سلینجر 
را نویســنده ای دانست که گزینشی از میان آثار او ندارد و همه  آنها را دوست 
دارد و آشــنایی اش بــا ســلینجر را بعــد از فیلــم »پــری« مهرجویی دانســت 
کــه اقتباســی آزاد از فرانــی و زویــی ســلینجر است.مســتور تفــاوت ســلینجر 
را بــا دیگــران در این دانســت که او برای نوع زندگی کردن به شــما پیشــنهاد 
می دهد و فقط آن را نقد نمی کند. ابوالفضل حری، اســتاد ادبیات انگلیسی 
هم یکی دیگر از ســخنرانان این مراســم بود که از زنده  بودن شخصیت های 
داســتان های ســلینجر گفت وتأکید کرد:»تا وقتی ســلینجر خوانده می شود، 
او زنده اســت و خواننــدگان را به قــول کالوینو، نویســنده  ایتالیایی، صاحبان 
اصلی کتاب ها دانست.«در پایان مراسم هم از کتاب صوتی»ناتور دشت«با 

صدای مهدی پاکدل رونمایی شد.
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یک روز با طرفداران تیم فوتبال زنان ملوان بندر انزلی 

شوق هواداری  
ترانه بنی یعقوب

گزارش نویس

»ملوان حمله کن، انزلــی بی قراره.« هنوز 
بــه محوطــه اصلــی اســتادیوم بندرانزلی 
ایــن شــعار را می شــنوم.  نرســیده ام کــه 
همراه با صدای بلند طبــل و جیغ و فریاد 
هــواداران. برای زنان این شــهر، امــروز روز 
ویژه ای است؛ تیم شان بازی دارد و به قول 
خودشان انزلی را از صبح زود بی قرار کرده. 

تیم ملوان زنان بندر انزلی.
دو ســالی که تیم فوتبال زنان ملوان به 
دایل مختلف از جمله مسائل اقتصادی 
هوادارانــش  از  خیلــی  دل  شــد،  منحــل 
لرزیــد امــا حــاا چند ماهــی اســت دوباره 
برگشــته اند؛ بــا قــدرت مضاعف. بــه قول 
خودشــان می خواهند بــه همه ثابت کنند 
یک تیم خوب هســتند، در کنــار هوادارانی 
که می گویند بی نظیرند. تعریف شان را زیاد 
شنیده ام و برای دیدن شان لحظه شماری 
می کنم. با من در این گزارش همراه باشید 
تا هم با هواداران این تیم بیشتر آشنا شوید 

و هم با بازیکنان و سرمربی محبوبش.
ســاعت 10 صبــح جمعــه اســت و در 
شهر ساحلی یک روز ابری، بارانی و گرفته. 
چاله های پر از باران در جای جای شــهر به 
چشم می خورد تا سوار تاکسی می شوم و از 
راننده می خواهم من را به استادیوم ببرد، 
با ذوق می پرســد: »می خواهی دخترها را 
تشــویق کنی؟ می دونی دو ســال نبودند و 
دوبــاره آمده انــد.« هــواداران مقابل باجه 
بلیت فروشی صف کشــیده اند، از معدود 
شــهرهایی که برای دیدن فوتبال دختران 

باید بلیت خرید.
باران پودری روی سر و صورتم نشسته 
که وارد جایگاه هواداران می شوم. دقایقی 
تا شــروع بازی سفیدپوشان ملوان و لباس 
مانــده.  قائمشــهر  ســپیدار  بنفش هــای 
تیم های دو شــهر شمالی امروز به مصاف 

هم می روند. تماشــاگران که تعدادشان از 
چند صد نفــر می گذرد ردیــف صندلی ها 
را پــر کرده انــد. صندلی هــا خیس اســت و 
خزه و علف دوروبر بیشترشان را پوشانده. 
فکر می کنــم برای همین اســت که تقریباً 
همــه تماشــاگران ایســتاده اند. شــاید هم 
بی قراری و هیجــان اجازه نمی دهد، حتی 
لحظه ای بنشــینند. شیما سر و صورتش را 
نقاشــی کــرده و لب هایش را بــه رنگ آبی 
درآورده: »وای مگه من می تونم بشــینم؟ 
باید تشویق شون کنم. نشسته که نمی شه.« 
صدای فریاد و تشویق آنقدر بلند است که 
به ســختی صــدای یکدیگر را می شــنویم. 
تقریباً با فریاد باهم حرف می زنیم. برخی 
چترهــای رنگارنــگ روی ســر گرفته انــد و 
برخــی هم بی خیــال هرچه بــرف و باران، 
بنرهای طرفداری از تیم مورد عاقه شان را 
باا برده اند. بازیکن ها وارد زمین شده اند و 
هیجان دیگر انگار حد و مرزی نمی شناسد. 
فریادها بلندتر می شود: »قوی سپید انزلی، 
ملوان بندرانزلــی.«، »قوی ســپید خزری، 
ملوان بندرانزلی«، »امســال سال ماست، 
ملوان تیم بزرگ آسیاست«، »نه قرمز، نه 

آبی، سفید آسیایی«
دختــرک بــا لبــاس ســفید و صورتــی 
زیبایش بر طبل می کوبد و هیجان ورزشگاه 
را چنــد برابــر می کند. چند دقیقــه ای مچ 
دســتانش را می مالــد و دوبــاره از نــو. بــا 
خنده  می گویم دســت کم چنــد دقیقه ای 
به مچ ات اســتراحت بــده! با شــوق فریاد 
می زند: »من به عشق تیمم اومدم، خسته 
نمی شم. کاش یک بار در استادیوم آزادی 

اینجوری طبل بزنم.«
فاطمه، ژاله و سحر هرسه 15 ساله اند: 
»مــا اســتقالی هــم هســتیم امــا دلیــل 
نمی شــه تیم دخترهــا رو تشــویق نکنیم. 
اون موقــع کــه تیــم دخترها تعطیــل بود، 
کلــی غصه می خوردیــم.« امــا فکر نکنید 
همــه طرفدارها کم ســن و ســال هســتند. 

بین هوادارها از هرگروه ســنی حضور دارد. 
سیما 56 ساله همیشه برای تشویق تیمش 
می آید. همین طور که بازی را با دقت دنبال 
می کنــد، می گوید دیشــب ناهــار بچه ها را 
پخته تا امروز خیالش راحت باشد. ناگهان 
با هیجان فریاد گل سر می دهد. فریاد همه 
هوادارهــا بلنــد می شــود: »ملــوان، ملوان 
قهرمان ما.« حاا همه یکصدا می خوانند: 

»مریم ایراندوست، سلطان عشقه.«
مریــم  از  برایــم  ســاله   48 حمیــده 
دختــران  تیــم  ســرمربی  ایراندوســت 
می گویــد: »نمی دونــی چــه مربــی داریم! 
خانــم ایراندوســت بیســته، وای از بچه ها 
نگو، همه شــون گل هستن. نمی دونی چه 
عاقه ای دارند به فوتبال. با همه سختی ها 
می سازن اما از بازیشــون کم نمی گذارن.« 

باز فریاد می زند: »ملوان، قهرمان«
مژگان و عاطفه هردو 24 ســاله عاشق 
فوتبالنــد. به قــول خودشــان هرجا فوتبال 
باشــد آنها هم هستند و آرزویی ندارند جز 
اینکه یک روز بتواننــد همه تیم های مورد 
عاقه شان را آزادانه تشویق کنند، روزی که 
بتوانند بدون هیچ مانعی راهی استادیوم 
شــوند: »آخــه مگــه چــه خواســته بزرگیه. 
همیــن جــور کــه اان تیم مون رو تشــویق 
می کنیــم اون موقع هم تشــویق می کنیم 
اصــاً می شــینیم یک طــرف. مگه همین 
اان همــه تیم هــای خانم هــا رو تشــویق 
نمی کنــن؟ فقــط تــو انزلــی مردهــا رو راه 
نمیدن اما از بچه ها که بازی های میهمان 
رو تشــویق کــردن شــنیدیم کــه همــه چی 

خوب پیش میره دسته جمعی.«
مائده یوســفی هم همیشه برای تبلیغ 
تیم مــورد عاقه اش به ورزشــگاه می آید. 
ردیــف آخــر روی ســکوها ایســتاده و بنــر 
تشــویق بــه دوچرخه ســواری را در دســت 
دارد. کمــی بعــد متوجــه می شــوم یــک 
گروه دوچرخه ســواری اند که همیشه برای 
تشــویق ملوان می آیند. شعارشان »هوای 

الهه 19 ساله بر طبل می کوبد. هم فوتبال زنان را دنبال می کند و هم عاشق فوتبال است؛ مچش را می مالد 
و می گوید بدجوری کوبیده. طبل ها متعلق به استادیوم انزلی است: »خیلی خوشحالم و امیدوارم این تیم 

دائمًا باا برود و ماهم آزادانه استادیوم برویم.« فریاد ملوان ملوان، بازهم به آسمان می رود. بچه ها گل 
چهارم را زده اند و یک گل هم خورده اند
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بــود و تا ســال ها کنار پــدرش روی نیمکت 
می نشســت و نمی توانســت فوتبــال بازی 
کند: »همیشــه مبهوت چمن و اســتادیوم 
بودم. وقتی در 24 ســالگی زمانی که پسرم 
دو ماهــش بود شــنیدم فوتســال زنــان راه 
افتاده اســتارت کار را زدیم و فوتبال زنان را 
راه انــدازی کردیــم. در آن دو ســال انحال 
تیــم ایــن مــرا رنــج مــی داد که چرا کســی 
قــدردان آن همــه زحمــت و ســختی آن 
دوران نیســت. چــرا با وجود اینکــه هوادار، 
مردم و جامعه این همه ما را دوست دارند 
کســی که پشــت میز نشســته اصاً به اینها 
اهمیت نمی دهد، ولی خدا را شکر که گروه 
دیگری با دیدی بازتر و دلی صاف تر آمدند 
و تیــم را دوباره حمایت کردند.« اما خانم 
ایراندوســت مهم تریــن مشــکات زنــان 
فوتبالیســت را نگاه جنســیتی و کلیشــه ای 
می داند: »گاهی فقط عاقه مند به فوتبال 
را مســخره نمی کننــد بلکــه بــه او تهمــت 
هــم می زنند و ایــن خیلی دردناک اســت 
و من را به گذشــته ها می بــرد. روزهایی که 
رؤیای شــب و روزم فوتبال بود و رؤیای هر 
شــبم گل زدن در جمع هــواداران. همه ما 
باید برای تغییر این نگاه های کلیشــه ای و 
جنسیت زده تاش کنیم. همان نگاه های 
دردناکــی که به دختر می گوید تو برو قرمه 
سبزی ات را بپز، برو بچه داری کن، دختر را 

چه به فوتبال؟ اینها مرا آزار می دهد.«
مریم ایراندوســت از هواداران بی نظیر 
تیمش می گوید، هوادارانی که به عقیده او 
بهترین ها در خاورمیانه و حتی فراتر از آن 
هستند: »این همه تماشاگر مشتاق فوتبال 
زنان را هیچ جا ندیــده ام حتی در مالزی و 
تایلند. نهایــت صد نفر به تماشــای بازی 
می آینــد. مــن بارها گفتــه ام کــه زن و مرد 
بایــد بــا هم و در کنــار هم فوتبــال ببینند و 
هیچ اتفاق خاصی هم نمی افتد از همین 
فوتبــال زنان شــروع کننــد، در ســیرجان و 
تهــران همه آمدند و فوتبال مــا را دیدند و 

هیچ اتفاقی هم نیفتاد.«
حــرف و بحــث دربــاره فوتبــال و تیــم 
زنان ملوان بســیار اســت. بچه ها چهار روز 
در هفتــه، تمرین دارند و یــک بار در هفته 
ریــکاوری و هواداران همه هفتــه در انتظار 
هســتند؛ یک هفتــه همــراه با بی قــراری و 

شوق هواداری.

در ایــن بــازی دو گل زده: »امــروز شــرایط 
جــوی بد بــود. هــوا بارانی بــود امــا بازهم 
هواداران تنهایمان نگذاشتند.« او برایم از 
تفاوت های فوتبال زنان و مردان می گوید: 
»از اسپانسر و قرارداد تا نبود زمین مناسب 
تفاوت هست. چند هفته ای از شروع لیگ 
می گذرد و دو ســه تیم زنان برای نداشــتن 
حامــی از لیــگ انصــراف داده انــد.« ســارا 
در لیــگ امســال 8 گل زده. آرزوی ســارا به 
عنــوان یک فوتبالیســت زن این اســت که 
همــه از ورزش زنان حمایت کنند نه فقط 
فوتبال که همه رشــته های ورزشــی، چون 
به نظرش جامعه ای که به زنان بها بدهد 

جامعه موفقی اســت.مریم ایراندوســت، 
ســرمربی تیم زنان ملوان انزلی را در پایان 
کار بــا همــان انرژی کــه کنار زمین داشــت 
می بینــم. یــک پیروزی بــه دســت آورده و 
به فکر موفقیت های آینده تیم است: »ما 
از روزی کــه آمدیم عهــد کردیم هرجوری 
هســت تاش کنیم و بمانیم. ســال 81 که 
کار را شــروع کردیــم در زمین بتنی تمرین 
می کردیــم با همه ســختی ها از جیب مان 
پــول می گذاشــتیم. بچه ها ســیب زمینی، 
برنــج و پیــاز از خانــه می آوردند تــا اردوها 
را بگذرانند. بنابراین وقتــی دوباره کارمان 
را شــروع کردیــم می دانســتیم مشــکات 

هســت با این همه قرار گذاشــتیم بمانیم 
و یک تیم خوب باشــیم. دو سال سخت را 
از ســر گذراندیم. مشــکل و ســختی هست 
امــا انــرژی بچه هــا را از نزدیــک می بینید. 
ترک کردن اعتیاد ســخت و دردناک است 
و بچه های ما در دو سال انحال واقعاً درد 

کشیدند.«
مریم ورزش حرفه ای را از دوومیدانی و 
بسکتبال شروع کرده چون به قول خودش 
آن روزهایی که او عاشــق فوتبــال بود، این 
ورزش بــرای زنــان ایرانــی ممنوع بــود و با 
وجــود عشــق و عاقه زیادش بــه فوتبال و 
اینکه در یک خانواده فوتبالی به دنیا آمده 
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پاک حق همــه« اســت و روزهایی از هفته 
دسته جمعی در شهر رکاب می زنند و شهر 
بــدون خــودرو را تبلیــغ می کنند. یاســمن 
هــم عضــو همیــن گــروه اســت. مســئول 
گروه شــان خانم نظــری هــم همراه شــان 
اســت و در سرمای اســتادیوم برای بچه ها 
چــای داغ می ریزد. ابد بــرای اینکه انرژی 
بچه ها از دســت نــرود. کوچک ترین عضو 
گروه شــان تبســم 10 ســاله با آن کاه رنگ 
رنگــی، تیمــش را تشــویق می کنــد و باا و 
پایین می پرد. گل های دوم و سوم هیجان 

بیشتری هم در ورزشگاه می دمد.
می گویند نه به سرما اهمیت می دهند، 
نه برف و باران: »ورزشکار که به این چیزها 
اهمیت نمی ده. ما بچــه بارانیم از بارون و 

برف نمی ترسیم.«
نگار 29 ســاله بومی بندرانزلی نیســت 
امــا چنــد ســالی اســت بــرای کار و زندگی 
بــه ایــن شــهر آمــده: »از اول هــم این تیم 
را دنبــال می کــردم. دو ســالی کــه منحــل 
از  بــود خبرهاشــون رو می خونــدم یکــی 
بازیکن هــای این تیــم همان دوره ایســت 
قلبی کرد. بگذار اســمش یادم بیاید... آتنا 
محمــدی 24 ســاله؛ دروازه بــان تیــم بود. 
نمی دونــی چقــدر غصه خــوردم بــراش. 
چقدر خوشــحال شدم براشــون که دوباره 

برگشتند و بازی می کنند.«
الهــه 19 ســاله بــر طبــل می کوبــد. هم 
فوتبال زنان را دنبال می کند و هم عاشــق 
فوتبال است؛ مچش را می مالد و می گوید 
بــه  متعلــق  طبل هــا  کوبیــده.  بدجــوری 
اســتادیوم انزلی است: »خیلی خوشحالم 
و امیــدوارم این تیم دائماً باا برود و ماهم 
آزادانــه اســتادیوم برویــم.« فریــاد ملــوان 
ملوان، بازهم به آسمان می رود. بچه ها گل 
چهارم را زده انــد و یک گل هم خورده اند. 
بــازی تمام شــده و بازیکنان و ســرمربی با 
فریاد هوهو کنار زمین می آیند و با هواداران 
خــوش و بش می کننــد و عکس یــادگاری 
می گیرند. مریم ایراندوســت کاپشن بلند 
ســفیدی بــر تــن دارد و کاه آبــی روی ســر 
گذاشــته. لبخند یک لحظه از روی لبانش 
دور نمی شــود. 70 درصد بازیکن های تیم 
ملوان بندرانزلی بومی هســتند و بقیه هم 
که از مشــهد و اردبیل و بوکان به این شــهر 
آمده اند سال هاســت ساکن شهرند و خود 
را بــه قول محلی هــا انزلی چــی می دانند. 
رختکن تیم پرهیاهوست، بچه ها گل آلود و 
عرقریزان هرکدام گوشه ای نشسته اند. روی 
وایت برد روی دیوار اسامی بازیکنان نوشته 
شده. ســیل تبریک بر ســر و روی بازیکنان 

می بارد.
و گلزن هــای  بازیکنــان  از  ســارا قمــی 
مطرح تیم ملوان اســت از ســال 83 برای 
ایــن تیــم بازی کــرده. ســارا می گویــد: »دو 
ســال تیم مان منحــل بود. بــرای بازیکنان 
دوره ســختی بــود. مــن در آن دوران بــم 
بــازی کــردم. بازیکنانــی داشــتیم کــه این 
امکان را نداشــتند به شهرهای دیگر بروند 
و بــرای آنهــا خیلــی ســخت تر گذشــت. 
خوشبختانه مالک جدید باشگاه حمایت 
کــرد و تیــم دوبــاره راه انــدازی شــد. ایــن 
روزهــا بیشــتر قــدر تیم مــان را می دانیــم. 
خیلی باعث دلگرمی اســت کــه بازیگرها 
و شــخصیت های معروف حامی تیم مان 
هستند. امیدوارم این حمایت ها همیشگی 
باشد و بتوانیم مدال اول تا سوم را بگیریم و 
برای باشگاه جام بیاوریم تا باعث دلگرمی 
خانواده، هواداران و باشــگاه شویم.«ســارا 



انسان اجتماعی است.  انسان مدرن، 
ــان مدرن، با  ــ ــا اجتماعی بودن انس ــ ام
ــنتی بسیار  ــ ــان س ــ اجتماعی بودن انس
ــــی  ــــی زندگ ــرا، از طرف ــ ــــرق دارد. زی ف
ــــت و از  ــده اس ــ ــته ش ــ پیچیده تر از گذش
طرف دیگر جامعه به معنی امروزی 
ــــهر  ــتا یا یک ش ــ کلمه، از حد یک روس

ــته و در تاش برای جهانی شدن  ــ گذش
ــــت! یعنی، انسان امروزی مرزها را  اس
پشت سر می گذارد و دلش می خواهد 
ــــی زندگی کند.  ــــک جامعه جهان در ی
ــــی  ــوح در زندگ ــ ــه وض ــ ــــل ب ــــن تمای ای
کشورهای پیشرفته مغرب زمین قابل 

مشاهده است.
ــاق می افتد  ــ ــــن کار دیر یا زود اتف ای
ــده کوچکی  ــ ــان در دهک ــ ــردم جه ــ و م
ــده،  ــ ــــطح کره زمین ایجاد ش که در س
ــه واحد زندگی  ــ ــه صورت یک جامع ــ ب

خواهند کرد.
ــــب، به  ــــدن مطل ــــن ش ــرای روش ــ ب
ــه  ــ ــــت ک ــه داش ــ ــد توج ــ ــه بای ــ ــــن نکت ای
ــــوی یک  ــه س ــ ــــی ب ــــدن، یعن جهانی ش

ــتن. جهان  ــ جامعه جهانی گام برداش
ــان ها به  ــ ــه روز پیش می رود و انس ــ روزب
ــــی نزدیک تر  ــــی در جامعه جهان زندگ
می شوند. زیرا، جهانی شدن براساس 
ــــل ارتباطات، آگاهی و  عناصری از قبی
انتخاب اصلح انسان به تدریج پیش 

می رود.
ــــرق  ــــت که ش ــای ما دنیایی اس ــ دنی
ــده و به  ــ ــــم وصل ش ــــرب آن، به ه و غ
ــــک درآمده  ــورت یک دهکده کوچ ــ ص
ــده از همدیگر  ــ ــــت. مردم این دهک اس
ــر دارند. در چنین  ــ و دار و ندار هم خب
ــان ها از هر آنچه  ــ ــه انس ــ ــرایطی هم ــ ش
و  ــوند  ــ می ش آگاه  ــــت،  هس ــا  ــ دنی در 
ــد. بنابراین،  ــ ــاب کنن ــ انتخ ــد  ــ می توانن

ــته  ــ ــــی که شایس ــا و موضوعات ــ پدیده ه
ــه  ــ هم ــند،  ــ باش ــــی  همگان ــــت  مقبولی
مردم آنها را انتخاب می کنند و بدین 
ــد  ــ مانن ــوند،  ــ می ش ــــی«  »جهان ــان  ــ س
تلفن،  ــــل،  اتومبی برق،  ــــدن  جهانی ش

کامپیوتر، اینترنت و...
ــار این  ــ ــــدن در اختی ــــن جهانی ش ای
ــــت. یعنی،  ــــدرت نیس ــــدرت یا آن ق ق
ــــدن تلویزیون یا اینترنت، نه  جهانی ش
ــــت و نه  ــه فرمان یک قدرت اس ــ نتیج
ــــدن  ــــدرت می تواند از جهانی ش یک ق
ــــاق و رفتار و  ــا جلوگیری کند. اخ ــ آنه
ــان کنونی،  ــ ــــگ نیز در جه فکر و فرهن
ــــی و انتخاب اند. به  ــــرض ارزیاب در مع
ــان ها می توانند  ــ این معنا که همه انس
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شـــاید از زمانی که کانت رساله صلح پایدار را در پایان سده 
هجدهم نوشـــت تا زمانی که هگل به این رساله جواب داد 
را بتوان مهم ترین مناقشات فلسفی درباره  صلح دانست. 
کانت معتقد اســـت که فهم درســـت از صلح تنها در پرتو 
بنیادهای فلسفی امکان پذیر است. پیش از او، اینگونه تصور 
می شد که طبع بشر و جوامع، مبتنی بر جنگ، خودخواهی 
و ذات پرســـتی اســـت از همین رو، همواره صلح به عنوان 

طفیل و تابعی از جنگ تعریف می شد.
کانت تاش کرد تا به نحوی مســـتقل به صلح بیندیشـــد. 
پرســـش اصلی  او این بود که چه دانشـــی می تواند پرسش 
از ذات صلح را طرح کند؟ پاســـخ خود او به این پرســـش »فلسفه« است. اما چرا 
فلســـفه؟ برای اینکه هیچ دانشی نمی تواند مواجهه مستقل و فرانگرانه با صلح 

داشته باشد؛ در حالی که فلسفه چنین توانی را دارد.
 ســـی سال بعد، هگل گفت  که کانت خوشـــبینانه به ذات انسان نگریسته است و 
موتور متحرک تاریخ بر نزاع و مناقشـــات و تضاد است. با اینکه کانت تاش کرده 
بود بیان کند »تضاد« مسأله دقیقی در فهم صلح یا جنگ نیست اما دیدگاه هگل 
این بود که نســـل و ذات بشـــر بر نزاع استوار اســـت و اینگونه نیست که به سادگی 

بتوانیم فهم دقیقی از صلح داشته باشیم.
واقعیـــت این اســـت که صلح به معنـــای پایان جنگ یا خاتمه آن نیســـت بلکه 
صلح خود یک »بنیاد« اســـت. زمانی می توانیم بنیاد بـــودن صلح را دریابیم که 
به صلح توجه فلسفی و عقلی داشته باشیم. مهم ترین خدمت فلسفه به صلح 
این است که پرسش های بنیادین مطرح کند، ما اگر نتوانیم در باب جنگ و صلح 

پرسش های بنیادین طرح کنیم نمی توانیم ذات بشر و جوامع را دریابیم.
واقعیت این اســـت که دو فهم مســـلط درباره ذات بشر وجود دارد؛ یک فهم این 
است که به طور کلی بشر خواهان جنگ بوده و جنگ موتور محرک تاریخ است در 
نگاه دوم، که نگاهی خوشبینانه به ذات انسان دارد، طبیعت انسان بر اساس صلح 
و عدم کشـــمکش و مناقشه تعریف می شود. فلســـفه به ما کمک کند تا از رهگذر 
فهم ذات انســـان دریابیم که برخاف آرای هگل و مارکس و پیروان آنان، اساســـاً 
حیات انســـان بر پایه جنگ و مناقشه نیســـت. کشمکش امری عارضی است و ما 
تنها در پرتو صلح است که می توانیم درک درستی از حقیقت انسان، زندگی بشر 
و ابعاد بنیادین آن داشـــته باشیم. لذا این فلسفه بود که فهم درستی از حقیقت 
صلح به ما عرضه کرد؛ اینکه انســـان، نسبت درســـت تری با »صلح« دارد. و این 
بزرگ ترین خدمت فلسفه به صلح می تواند باشد. بنابراین، فهم بنیادین صلح 
می تواند یک فهم نیرومند و اصیل باشـــد و با این فهم اصیل اســـت که می توان 

موانع و مشکات انسان امروز را حل کرد.

تأمل

دکتر قاسم پورحسن
استاد فلسفه دانشگاه 
عامه طباطبایی

غرق شدگان در قوه عاقله
راز جداافتادگی انسان معاصر از عرفان چیست ؟

ــــی و  هر فکر و فرهنگ را بتدریج بررس
ارزیابی کرده و سرانجام فکر و فرهنگ 
ــان، فکر  ــ برتر را انتخاب کنند. بدین س
ــــرق و اینترنت  ــز مانند ب ــ و فرهنگ نی
ــا، باید از  ــ ــوند. در اینج ــ ــــی می ش جهان
ــــت و  ــــت دوری جس یک توهم نادرس
ــه این معنا  ــ ــــدن ب آن اینکه، جهانی ش
ــــگ یک قوم یا  ــــت که فکر و فرهن نیس
قدرت، جهان را تسخیر می کند. بلکه 
ــان ها  ــ ــــت که همه انس به این معنا اس
ــا یک  ــ ــد ی ــ ــــت را می پذیرن ــــک حقیق ی
ــد.  ــ ــاب می کنن ــ ــودمند را انتخ ــ ــز س ــ چی
ــه یک  ــ ــــق ب ــــرق متعل ــال، ب ــ ــرای مث ــ ب
ــه دیگران تحمیل  ــ ــــت که ب قدرت نیس
ــد. آزادی انسان ها، فکر یک  ــ کرده باش
فرهنگ ویژه نیست که به انسان های 
ــه  ــ بلک ــد،  ــ باش ــده  ــ ــــل ش ــر تحمی ــ دیگ
ــان ها است. یعنی،  ــ خواسته همه انس
ــان ها آن را  ــ ــــت که همه انس چیزی اس
ــاب می کنند و اگر هم  ــ به دلخواه انتخ
از انتخاب آنان جلوگیری شود، تاش 
ــز  ــ ــد آن چی ــ ــه روزی بتوانن ــ ــد ک ــ می کنن

خوب و سودمند را انتخاب نمایند.
ــیا و  ــ ــــت بودن و اش ــدار حقیق ــ طرف
ــــدن، بر  ــودمند را برگزی ــ ــای س ــ روش ه
اساس عقل و خرد انسان ها است، نه 
ــه خاطر اینکه آنها به قوم یا فرهنگ  ــ ب
ــــق دارند یا قدرت ویژه ای  ویژه ای تعل
ــــت!  ــــی کردن آنهاس ــال جهان ــ ــه دنب ــ ب
ــــت  اس ــان ها  ــ انس ریاضیات مال همه 
ــــت و  ــان ها اس ــ و فیزیک مال همه انس
ــان ها آزادی، رفاه و آسایش  ــ همه انس
ــان ها به دنبال  ــ می خواهند و همه انس

معنویتی درست و سودمند هستند!
ــان  ــ ــــت که نگرش انس از این رو اس
ــه او با عرفان  ــ ــــدرن به عرفان و رابط م
ــرا،  ــ ــود. زی ــ ــد ب ــ ــــدی نخواه ــدان ج ــ چن
ــــکاتی  با مش ــان  ــ ــــردن عرف ک جهانی 
ــرا، عرفان جدی  ــ روبرو خواهد بود. زی
ــــی که یک  ــاات و تجربه های ــ یعنی ح
ــلوک و ریاضت به  ــ ــر س ــ ــــخص در اث ش
ــاات، اگرچه  ــ ــــت می آورد. این ح دس
ــندی خاطر بوده و  ــ برای او مایه خرس
بسیار گرانقدر هستند، دریغا که به سه 
دلیل قابل اشتراک با دیگران نیستند:

ــارب عرفانی و 1  ــ ــه تج ــ یکی اینک
ــــف و شهود  ــان با کش ــ آنچه انس

ــال  ــ ــــل انتق ــر قاب ــ ــد، غی ــ ــه آن می رس ــ ب
ــتند. یک بیت منسوب به شمس  ــ هس
ــــاس همه  تبریزی، بیانگر حال و احس
ــه عرفانی  ــ ــه از تجرب ــ ــــت ک ــانی اس ــ کس

برخوردارند:
من گنگ خواب دیده و عالم تمام 

کر
ــــق از  ــــن و خل ــزم ز گفت ــ ــــن عاج م

شنیدنش

ــای 2  ــ تجربه ه ــه،  ــ اینک ــر  ــ دیگ
ــای  ــ ــد تجربه ه ــ ــــی مانن عرفان
ــه به  ــ ــتند ک ــ ــــی نیس ــوزه علوم تجرب ــ ح
ــــم قابل تکرار  ــانی برای دیگران ه ــ آس
ــارف به  ــ ــــک ع ــر ی ــ ــــی، اگ ــند. یعن ــ باش
تجربه ای دست یافته است، نمی توان 
ــــت که به  ــــم انتظار داش ــران ه ــ از دیگ

چنان تجربه ای دست یابند.

ــه 3  ــ ــات عرفانی همیش ــ مقام
ــــب  ــا و تقل ــ ــــرض ادع در مع
ــــی می تواند به  ــتند! یعنی، هرکس ــ هس
ــــن به تجربه های  دروغ ادعا کند که م
ــان در  ــ ــه ام. عرف ــ ــــت یافت عرفانی دس
ــا این  ــ ــه ب ــ ــود، همیش ــ ــول تاریخ خ ــ ط
ــــت، به قول  ــوده اس ــ ــا روبه رو ب ــ ادعاه

مولوی:
از هزاران اندکی زین صوفیند

باقیان در دولت او می زیند
 زیرا، ادعا بسیار آسان است و برای 
ــتی یا نادرستی آن  ــ هیچ کس هم درس
ــــی نیست! بنابراین، دنیای  قابل بررس
ــــاس عقل و  ــد از هر جهت بر اس ــ جدی

اندیشه استوار است. 
ــائل عقلی  ــ ــان ها در مس ــ چراکه انس
می توانند به تفاهم برسند. چنانکه در 
حوزه علوم به چنین توافقی رسیده اند 
ــات و فیزیک و  ــ ــردم دنیا در ریاضی ــ و م
ــــم اختافی  ــیمی و امثال اینها با ه ــ ش
ــتاوردهای  ــ ــــن، در دس ــد. همچنی ــ ندارن
ــــاس عقل  فرهنگی نیز می توانند بر اس
به توافق برسند، چنانکه عقای جهان 
ــائلی از قبیل دموکراسی و شیوه  ــ در مس
ــیده اند.  ــ ــه توافق رس ــ ــــدرت ب ــال ق ــ انتق
ــــدرن نمی تواند  ــان م ــ نتیجه آنکه انس
عرفان را محور کار خود قرار دهد. بلکه 
ــــدن را براساس دانش و  باید جهانی ش

اندیشه تحقق بخشد.

دکتر یحیی یثربی
استاد فلسفه و کام 
اسامی و پژوهشگر 
عرفان

مهم ترین خدمت فلسفه به »صلح« چه بود؟



یادداشت

فرهاد درویشی
 استاد علوم 
سیاسی

جریان های سیاسی  
 توسعه اندیش

یا منفعت اندیش؟

 محمد عطریانفر در گفت و گو با »ایران«:

اواســط پاییز ســال 86 چنــد ماه مانده بــه انتخابات 
دوره هشــتم مجلس شــورای اســامی یک مؤسسه 
آموزشــی برای داوطلبان بالقــوه نمایندگی مجلس 
و اعضــای ستادهایشــان دوره دو روزه ای را برگــزار 
کــرد تــا به آنها بیامــوزد که بــا مراعات چــه قواعدی 
را  انتخابــات  در  پیروزی شــان  احتمــال  می تواننــد 
افزایــش دهند. به مناســبتی من هم یکی از کســانی 
بودم که در دو پنل آموزشــی آن دوره حضور داشتم. 
بگذریم از آنکه برگزار کنندگان و اســتادان مدعوشان 
در مجمــوع چنــدان آموزش هــای دندانگیــری بــه 
مخاطبان ندادند و همین به بروز اعتراض و درگیری 
انجامیــد؛ اما اســتثنائاً پس از ســال ها هنوز ســخنان 
یکی از آن اســتادان در ذهنم مانده اســت. او به نحو 
جالبــی عرصــه سیاســت را بــا مثال هایــی از مقولــه 
اقتصــاد پیوند مــی زد و رقابت جریان های سیاســی 
را بــه رقابت دو بنگاه تجاری تشــبیه می کــرد. در این 
تشــبیه شعارها به مثابه پول در قبال کاا یعنی آرای 
مــردم عنوان می شــد و به همین ترتیب بســیاری از 
مفاهیم دیگر اقتصــادی از جمله قیمت کاا، منابع 
محدود و اهداف نامحدود و... درباره سیاست و یکی 
از جلوه هــای عینی آن یعنی انتخابات مصداق پیدا 
می کــرد. باقــی مانــدن ســخنان آن اســتاد در ذهنم 
ســبب می شــود کــه بســیاری از تحــوات سیاســی را 
ناخــودآگاه با اعمــال و رفتار شــاغان در بازار قیاس 
کنــم؛ مثــل وقتی کــه از بــاب جلب توجه مشــتریان 
بیشــتر ویترین مغازه شان را تغییر می دهند یا گاهی 
که به ســبب اقتضائات برای کاســتن از زیــان ،کرکره 
حجــره را پایین می کشــند و خود را ورشکســته اعام 
می کننــد. بر همین قیاس بازار سیاســت ایران بویژه 
در ســال های اخیــر بــازار پرتحولــی اســت. ایــن بازار 
دیگــر چندان شــباهتی بــه ســال هایی کــه دو رقیب 
اصلی آن اصاح طلبــان و اصولگرایان بودند ندارد، 
هــم ویترین هــا در حــال بازآرایی انــد و هم حــرف از 

شراکت های جدید به میان آمده است.
تازه تریــن تحــول در ســمت اصاح طلبــان نظــم و 
نســق پیدا کردن نهادی اســت به نام »مجمع عالی 
اصاحــات« که در واقع جایگزین ایده طرح شــده از 

ســوی محمد علی نجفی در سال 1387 شده است؛ 
10 سال پس از آنکه نجفی ایده »پارلمان اصاحات« 
را مطرح کرد و یک ســال پــس از آنکه اصاح طلبان 
این طرح را در شورای سیاستگذاری جبهه اصاحات 
به ریاســت محمد رضاعارف به تصویب رســاندند. 
حــاا امــا بعضــی از اصاح طلبــان ماننــد محمــود 
میرلوحی می گویند هدف غایی آن است که مجمع 
عالــی اصاحات نقش حزبــی فراگیــر را ایفا کند که 
اصاح طلبــان را از داشــتن احــزاب متعــدد بی نیــاز 
می سازد. هدفی که مشخص نیست احزابی همچون 
حــزب اتحاد ملــت، نــدای ایرانیان و یکــی دو حزب 
دیگر دارای تشــکل قابل اعتنا در شــهرهای مختلف 

کشور تا چه حد روی خوش به آن نشان بدهند.
جریــان اصولگرایــی هم کــه بر خاف تصــور از افراد 
ســازمان یافته کمتــری در بدنه اجتماعــی و احزاب 
خــود برخــوردار بوده و بیشــتر اتــکاء اش در گذشــته 
یافتــه در نهادهــای غیرحزبــی  افــراد ســازمان  بــر 
قــرار داشــته ،اواســط شــهریور ســال جاری در یکی از 
شــاخص ترین اقدامات خود از مانیفســت یا منشور 
»نــو اصولگرایــی« رونمایــی کــرد؛ منشــوری کــه بــه 
گفته محســن پیرهادی دبیرکل جمعیت پیشرفت 
و عدالــت ایــران در کمیتــه سیاســی حزب متبــوع او 
تهیه شــده بود و بعد از انتشــار چندان با روی خوش 
دیگر اصولگرایان مواجه نشــد. متهم کردن به اینکه 
محتــوا تکراری اســت و حــرف تــازه ای ندارنــد و نیز 
اینکه این منشــور یــک کار حزبی اســت و نه جریانی 
واکنشــی بــود که در زمــان خــود از ســوی چهره های 
باهنــر  محمدرضــا  همچــون  اصولگــرا  برجســته 
رئیــس جبهه پیــروان خط امام و رهبــری، غامرضا 
مصباحی مقدم ســخنگوی جامعه روحانیت مبارز، 
حمیدرضــا ترقــی عضــو شــورای مرکــزی جمعیت 
مؤتلفه اســامی و ســیدمحمد حســینی ســخنگوی 
جبهه مردمی نیرو های انقاب اســامی مطرح شد. 
ایــن در حالــی بود که انتشــار منشــور از ســوی حزب 
نزدیک به محمدباقر قالیباف آن هم یک سال پس 
از شکســت مجدد او در انتخابات ریاســت جمهوری 
96 حکایــت از آن داشــت کــه قالیبــاف ســعی دارد 

ویترین سیاســت ورزی خــود و بلکــه ویترین جریان 
اصولگرایــی را بــا احتســاب ذائقــه جامعــه متحول 
کند، خواســتی که تا این لحظه چنان که باید از سوی 
اصولگرایان همراهی نشــده اســت. پیرهادی همان 
زمــان در گفت  وگو با روزنامه ایــران، دفاع بی چون و 
چرا از نهادهای حاکمیتی را از اشتباهات اصولگرایان 
دانسته و گفته بود: »اغلب سیاسیون از آنجا که کمتر 
با مردم مــراوده دارند، دغدغه هایــی کامًا متفاوت 
از عموم مردم دارند. بســیاری از اصولگرایان شــاید 
به دنبال بســط آزادی های مدنی در چارچوب قانون 

اساسی نباشند.«
بــا ایــن حــال تغییــر موضــع گیری هــای طیفــی از 
اصولگرایــان به تناســب ذائقــه مردم امری نیســت 
کــه بتوان بــه کلی آن را انکار کرد. چند ســالی اســت 
کــه دیگــر اصولگرایی مســمای جریانی اســت که به 
محافظه کاری و طرفداری از سیاست های متصلب 
شــهره بــود. اگــر چه هنــوز طیف تنــدرو جریــان این 
ویژگی هــا را در شــکل افراطــی خود دنبــال می کنند 
و صــدای پــر بازتابی هــم در رســانه های متبوع خود 
دارند، اما چهره های شــاخص اصولگرایی نیز وجود 
دارند که موضع گیری هایشان در حوزه های مختلف 
تنــه بــه تنــه مواضــع اصاح طلبانــه زده اســت و در 
برخی موضوعات و مسائل با اصاح طلبان همراهی 
کرده انــد. شــاخص ترین این همراهی هــا را می توان 
در موضوعــات مرتبط با سیاســت خارجی همچون 
برجام یا پیوستن به FATF مشاهده کرد. این مسائل 
نقاط افتراقی هســتند که اصولگرایــان را به دو طیف 

بارز تندرو و میانه رو تقسیم می کنند.
این تقسیم برای اصاح طلبان که معتقدند سیاست 
ورزی شان در بازار سیاست با موانع متعدد از جمله 
نظــارت اســتصوابی شــورای نگهبــان مواجه اســت 
بــه مثابه یک فرصت وسوســه انگیز تلقی می شــود. 
بــر همیــن اســاس اســت برخــی چهره هــا همچون 
بهــزاد نبــوی کــه ایــن روزها بــه عملگرایی سیاســی 
تقــدم می دهنــد راهــکار مقابله بــا تندروهــا و حفظ 
دســتاوردهای اصاحــی به دســت آمــده را در گــرو 
ائتــاف بــا اصولگرایــان میانــه رو تلقی کــرد. در این 

میان از سوی اصاح طلبانی دیگر نظراتی مطرح 
شــد که رســانه های مخالــف دولت بــر آن عنوان 
»عبور از روحانی« گذاشتند و اصاح طلبانی هم 
بــا این اســتدال که نبایــد شــرکت در انتخابات و 
حضور در نهادهای حاکمیتی به هر قیمتی باشد 
ایــن دیدگاه را مطرح کردند کــه اگر حداقل هایی 
ممکن نباشد باید دست کم به طور موقت از این 

عرصه کناره گرفت.
بــا  ائتــاف  دیــدگاه  دیدگاه هــا  ایــن  میــان  از 
اصولگرایان میانه رو بیشترین طرفدار را داشت. 
اصاح طلبان در دو انتخابات ریاســت جمهوری 
و کمابیــش در تدوین لیســت امید برای مجلس 
و شــوراها این نســخه را آزموده و پاسخ گرفته اند 
و طبیعــی اســت کــه بخواهنــد همچنــان آن را 

به عنوان یک گزینه مطلوب بررسی کنند.
بــا این حال به نظر می رســد که آنها در سیاســت 
ورزی خــود با مســأله دیگــری نیــز مواجه اند. اگر 
اصولگرایان میانه رو به جهت ضرورت تطابق با 
مطالبات مردم، خود را ملتزم به طرح مواضع و 
سیاســت های اعتدالی دانسته اند؛ اصاح طلبان 
نیــز در مواجهــه بــا تبعــات رویدادهای سیاســی 
ســال های گذشــته و اتهامــات و ادعاهــای طــرح 
شده علیه بخش مهمی از نیروهای سیاسی شان 
ناگزیــر بــه قــرار گرفتــن در موضعــی هســتند که 
بهبــود  و  بی اعتمادی هــا  از  کاســتن  آن  کارکــرد 
رابطه شان با حاکمیت باشد. وضعیتی که ممکن 

است به ریزش در میان نیروهای اجتماعی منجر 
بشود که خواستار تسریع روند اصاحات هستند. 
عبــاس عبــدی در گفت و گــو بــا »ایــران« معتقد 
اســت کــه اصاح طلبــان بایــد ایــن ریزش هــا را 

بپذیرند و چشم به رویش ها داشته باشند.
آنچه گفته شــد امــا همه واقعیت بازار سیاســت 
در ایران نیســت. این بازار با دستفروشانی مواجه 
اســت کــه کاای نامرغــوب و ارزان را جایگزیــن 
کااهــای اســتاندارد عرضــه شــده در مغازه هــا 
می کنند؛ پوپولیســت ها یا عوامفریبان. همچنین 
تندروهــا مخاطــره جــدی هســتند که غلبه شــان 
بــر این بــازار جز زیــان بــرای دکان دار و مشــتری 

خاصیت دیگری ندارد.
مواجهه با ایــن دو مخاطره به وضعیتی نیازمند 
اســت کــه در آن تجــارت و سیاســت ورزی هر دو 
جریــان اصاح طلب و اصولگرا در برابر مشــتری 
به نــام مــردم تجارتی همراه با رونــق و منصفانه 
باشــد و از رکود و کســادی خارج شــود. این تحول 
شــاید فقط بــا حرف های متفــاوت و تغییر دادن 
ترکیــب ویترین مغازه محقق نشــود. شــاید ازم 
اســت که جریان های سیاســی کشــور برنامه های 
مشــخص تر و کارآمد تــری در قالب کاا به مردم 
عرضــه کننــد یــا بااتــر از آن در پوســت اندازی از 
خود »برند« و عنوانی تازه برگزینند. شــکل بندی 
نیروهــای سیاســی ایــران در هر صــورت با چنین 

تغییراتی مواجه است.

مهراوه خوارزمی
خبرنگار

 قهر از انتخابات

شعار  انحرافی است

نگاهی به تغییر آرایش نیروهای سیاسی ایران

 در 
صفحات 

دیگر

موسم پوست اندازی 

جنبش های اصاح طلبی 
را اگر بخواهیــم به  عنوان 
جنبش هایــی اجتماعــی 
در نظر بگیریــم، معموًا 
از  دســته  دو  محصــول 
عوامــل هســتند: عوامــل 
عینــی و عوامــل ذهنــی. 
اگر بخواهیم هــر تغییر و 
تحولی من جمله جنبش 
اصاح طلبــی را مطالعه کنیم، همــواره باید 
بــه این دو عامل توجه داشــته باشــیم که چه 
شــرایط ذهنــی در ذهنیــت افــراد به وجــود 
می آید که وضع موجود را مطلوب نمی دانند 
و به نظرشــان می رسد که باید آلترناتیو هایی 
را بــرای آن در نظــر بگیرنــد و از وضع موجود 
به ســوی وضــع مطلــوب حرکــت کننــد. اگر 
این ذهنیــت در افراد و جامعه به وجود نیاید 

هیچ گاه حرکتی هم شکل نمی گیرد.
امــا تحوات اجتماعی تنها منوط به ذهنیت 
افراد نیســت و همیشــه شــرایط عینی مانند 
ســاختارها نیــز مؤثر اســت. بر خــاف نظریه 
رایجــی که مارکسیســت ها داشــتند، تحوات 
لزوماً خطی و تکاملی نیســتند؛ به شکلی که 
جوامع همیشــه رو  به پیشرفت و جلو باشند. 
تحوات ممکن اســت بازگشت و رجعت به 
گذشته داشته باشند و می بینیم که محصول 
انقــاب مشــروطه، کودتــای ســیاه 1۲99 بــه 
ســردمداری رضاخان است. اما باز می بینیم 
کــه ایــن جنبش اصاحــی خــود را در جریان 
نهضــت ملی شــدن صنعــت نفــت نشــان 
می دهد. نکته دیگری که به عنوان یک درس 
می تــوان از این تحــوات تاریخی گرفت، این 
اســت که جنبش اصاحــی از یــک نقطه که 
مسأله اصلی آنجاست آغاز می شود و پس از 
آن جنبه فراگیری به خود می گیرد. مثاً نقطه 
شروع جنبش مشروط تأسیس عدالتخانه، به 
 خاطر بی عدالتــی و نبــود آزادی های داخلی 
بــود. در نهضــت ملی شــدن صنعــت نفت 
مسأله اســتقال بیشتر خود را نشــان می داد 
ولی وقتی تحولی اصاحی شــروع می شــود، 
لزوماً در آن مسأله ابتدایی متوقف نمی شود. 
در انقاب اســامی نیز هم مســأله اســتبداد 
داخلــی برای مــردم مطرح بــود و هم بحث 
ســلطه بیگانگان، لذا، ماهیــت این انقاب را 
می توان در شعارهایی که مردم سر می دادند 
جمهــوری  آزادی،  »اســتقال،  جملــه  از 
اســامی« مشــاهده کرد و نظر مردم این بود 
کــه ما اگر یک جمهوریت مبتنی بر اســام را 
تحقق بخشــیم هم آزادی در آن است و هم 

استقال و نفی سلطه بیگانه.
نهایتــاً نقطه اوج جریــان اصاح طلبی که از 
دل انقــاب اســامی بیــرون آمــد را در دوم 
خرداد ســال 137۶ شــاهد بودیم که شــعار 
اصلی توســعه سیاسی بود ولی اگر عملکرد 
را منصفانه نگاه کنیم، می بینیم که فقط در 
توســعه سیاســی خاصه نشــد و با مطالعه 
آمارهــای اقتصــادی می توان مشــاهده کرد 
کــه بیشــترین توســعه اقتصــادی در همین 
دوره هشت ساله رخ داده است؛ چرا که نگاه 
افــرادی کــه جریــان اصاح طلبــی را  دنبال 
می کردند یک توســعه همه جانبه بــود و نه 
فقط توســعه سیاســی. نهایتاً به سال 138۴ 
می رســیم و اوج انســداد را در ســال 1388 
می بینیم که خود جای آسیب شناســی دارد 
کــه چطور می شــود از دل دولــت اصاحات 
و 8 ســال که تقریباً اکثریــت قوه مقننه و قوه 
مجریه در دســت اصاح طلبــان بود، دولت 
بســته ای مانند دولت های نهم و دهم آقای 
احمدی نــژاد روی کار می آیــد. تاش هایــی 
برای این آسیب شناسی صورت گرفت و من 
یادم می آید که در بنیاد باران چندین جلسه 
برای این مســأله برگزار شــد ولی هیچ  موقع 
به جمع بندی نهایی نرســید و مکتوب نشد. 
شــاید دلیلش ایــن بود که ســرعت تحوات 
در جامعه ما آنقدر بااســت کــه گرفتار این 
هســتیم که یا مســائل کوتاه مــدت و فوری را 
حل بکنیم یا به مسائل درازمدت بپردازیم. 
نیاز این را به ما دیکته می کند که ما به عنوان 
یک جریان سیاســی همیشــه باید همه نیرو 
و پتانســیل خــودرا بــه مرحله اجــرا نیاوریم 
و شــاید مشــکل مــا در دوران اصاحات این 
بــود کــه تمــام آن پشــتوانه و نیــروی فکری 
که می توانســت اندیشــه را پمپاژ بکند، وارد 
یــا  وزارت  ماننــد  اجرایــی  مســئولیت های 
نمایندگــی مجلــس کردیــم و دیگــر کســی 
نبــود که ایــن تأمات را داشــته باشــد. اینها 

درس هایی است که می توان گرفت.
بــا همــه ایــن تفاصیــل در اینکه آیــا فضای 
صرفــاً  می تــوان  را  کشــور  فعلــی  سیاســی 
و  اصاح طلبــی  مقوله هــای  چارچــوب  در 
اصولگرایی تعریف کرد؟ شک و تردیدهایی 
وجــود دارد.  به نظر می رســد این چارچوب 
بــرای بازنمایــی جامعــه از فضای سیاســی 
فعلی کشور ناکافی و نارسا باشد. به نظر من 
در شــرایط فعلــی افراد و جریانات سیاســی 
کشــور را می تــوان در ســه طیــف یــا جریــان 

تقسیم بندی و تعریف کرد:
یــا  توســعه گرا  جریانــات  و  افــراد  یکــی   
و  افــراد  دیگــری  هســتند.  توســعه اندیش 
جریاناتی که می توان آنها را منفعت اندیش 
دانســت و ســوم برخی افــراد و جریانات که 

آنها را کج اندیش می نامم.
ë 13 ادامه در صفحه 
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 » ایران« چالش جناح های سیاسی
 برای نوسازی و اصاح درونی را بررسی می کند

بازار سیاست، جلب مشتری با شرکای جدید

دبیرکل جمعیت پیشرفت و عدالت:
دغدغه مردم کارآمدی و ناکارآمدی جریان های سیاسی است

محمد مهدی اسامی: 
در انتظار احزاب پاسخگوتر

  بازار سیاست ایران  با دستفروشانی نیز مواجه است که کاای 
نامرغوب و ارزان را جایگزین کااهای استاندارد عرضه شده 
در مغازه ها می کنند؛ پوپولیست ها یا عوامفریبان. همچنین 
تندروها مخاطره جدی هستند که غلبه شان بر این بازار جز 

زیان برای دکان دار و مشتری خاصیت دیگری ندارد

 سال بیست وچهارم  شماره 6966  شنبه  15 دی 1397

حرکت به سوی برتری در جهان

 شی جین پینگ چگونه چین را 
در مسیر ابر قدرتی جهانی هدایت می کند



 در مرور تغییر آرایش نیروهای سیاســـی کشـــور 
طی ســـال های گذشـــته شـــاهد آن بوده ایم که 
تقســـیم بندی اصاح طلب و اصولگـــرا تدریجاً 
به دو قطبی هایی نظیر برجامـــی و غیربرجامی 
و نیز میانه رو - تندرو تغییر شـــکل یافته اســـت. 
به عبارتی مرزبندی مواضع فعاان هر دو جریان 
اصاح طلب و اصولگرا چنان مبهم اســـت که 
شـــاید دیگر نتوان همین دو تعبیر را به دقت در 
تقسیم بندی آرایش سیاســـی دو کشور استفاده 

کرد. شما با این نظر تا چه حد موافق هستید؟
 مواضع سیاســـیون در کشور ما ازمنظرکان 
بـــه دو دســـته قابل تقســـیم اســـت. در ادبیات 
سیاســـى پیشـــین جریان چپ و راســـت وجود 
داشـــت؛ اما به تناسب شـــرایط، این دوجریان 
امروزه با نام های دیگری هم معرفى شده اند. 
در طیـــف نظریـــات چپ، افـــرادی قـــرار دارند 
که ذهنیت شـــان معطـــوف به نوعـــى عدالت 
اجتماعـــى اســـت و مشـــخصاً ذیـــل مباحـــث 
اقتصـــادى، عدالت توزیعى تعریف مى شـــود. 
طیف راســـت نیز در ایران کســـانى بودند که به 
سیاســـت بـــازار آزاد در اقتصاد باور داشـــتند و 
برخـــى ارزش های اعتقادی خود را در نظریات 
اقتصادی شان دخالت مى دادند. البته آنچه در 
ایران تحت عنوان چپ و راســـت تعریف شده 
با آنچه در فلســـفه سیاســـى غرب وجود دارد، 
متفاوت است. چنان که جریان راست درایران 
اگرچه در مباحث اقتصادی با راست در مفهوم 
غربى اش مشترکاتى دارد اما حائز تفاوت هایى 

در ارزش های معنوی است.
امروز چهار دهه پس از انقاب، اندیشه چپ 
خـــود را در نظریه اصاح طلبى بازســـازی کرده 
اســـت و جریان راست که جریان بازار محسوب 
مى شـــد تحـــت عنـــوان اصولگـــرا ظهورکـــرد. 
اصولگرایان کسانى هستند که به باور خود مقید 
به یکسری دیدگاه های محافظه کارانه و کنترل 
شده هستند و در مقابل اصاح طلبانى هستند 
که بیشـــتر بـــه آزادی هاى فـــردى واجتماعى و 
جنبه هایى از مفاهیم دموکراتیک پایبندى هایى 
را نشان مى دهند. در کنار این دو نظریه اصلى 
در کشـــور دو حـــوزه افراط گرایانه نیـــز در هر دو 
جریـــان اصاح طلب و اصولگرا شـــکل گرفت 
که البتـــه حداقل در حوزه اصاحات، گروه های 
مؤثر و جریان ســـازی نبوده اند بلکه براســـاس 
و  مى کردنـــد  پیـــدا  حضـــوری  روزگار  شـــرایط 

تأثیرات مخربى را به جا مى گذاشتند.
امـــروز تندروهـــای اصاح طلـــب تـــا حدود 
زیـــادی کنتـــرل شـــده اند و عمـــًا منشـــأ اثری 
نیســـتند، اما در جریـــان اصولگرایـــى این طور 
نیســـت. در جریـــان اصولگرا به اعتبـــار اتکا به 
برخـــى از نهادهای قـــدرت غیرانتخابى و امید 
پایداری بیشـــتری که نســـبت به آینده سیاسى 
خود دارند، تندروها برای خود اعتباری قائل اند 

و بیشتر ایفاى نقش مى کنند.
به همین روال در مجلس شـــورای اسامى 
و  اصاح طلبـــى  سیاســـى  نظریـــه  دو  اگرچـــه 
اصولگرایى نمایندگانى دارند اما خوشـــبختانه 
جریـــان اصاح طلب در حاشـــیه خـــود تقریباً 
عنصـــر تندرویـــى نـــدارد. البته ممکن اســـت 
تـــک نمایندگانـــى از جریـــان اصاح طلب که 
در قالب فراکســـیون امید شکل حقوقى گرفته 
اســـت برخى اظهارات تند را داشـــته باشند اما 
آن صداهـــا جریان غالب نیســـت. در حالى که 
در جنـــاح مقابل گرچه با یـــک جریان منطقى 
و معقـــول اصولگـــرا مواجهیم امـــا در کنارش 
جریان مؤثرى به اســـم جبهه پایداری در واقع 
همان تفکرات تند و افراطى جریان اصولگرا را 

نمایندگى مى کند.
ë  اینکـــه می گوییـــد اصاح طلبـــان اان طیف

تندرو ندارند محصول چیست؟ محصول اینکه 
نگرش های شان تعدیل شـــده است یا چون به 
نسبت گذشته حضور بیشتری در ساخت قدرت 

پیدا کرده اند از تندروی شان کم شده است؟
دنبال دایل منحصر و خاص نباشـــید. اما 
به صورت کلى کسانى که از رویکردهای افراطى 
فاصله مى گیرند معنای متناظرش این است 
که آنها به عقانیت سیاســـى بیشـــتر پایبندی 
نشان داده اند. در حوزه فعالیت های سیاسى در 

ایران، جریان اصاح طلب امروزی که اندیشـــه 
چپ دیروز را نمایندگى مى کند عمدتاً به دلیل 
فـــراز و فرودهایى کـــه در ابیرنت هـــای قدرت 
سیاســـى ایران داشـــته و اتفاقاً فراز و فرودهای 
ســـنگینى هم بوده اســـت زودتر بـــه عقانیت 
سیاســـى معتدل دســـت پیدا کـــرد. نفس این 
عقانیـــت سیاســـى دالت بر ضعیف شـــدن 
جریانـــات تنـــدرو دارد. اما متأســـفانه در حوزه 
اصولگرایان ایـــن اتفاق نیفتاده اســـت؛ یعنى 
عقانیت به مفهوم واقعى شکل نگرفته لذا در 
کنار معتدلین عناصر تندرو شان هنوز مؤثرند. 
البته نکته ای که در ســـؤال شما هم مطرح شد 

بى تأثیر نیست.
امـــا آن حضور در قدرت، ســـبب مى شـــود 
عناصر تندرو خودشـــان را مبرا از پاســـخگویى 
بدانند و احســـاس کنند که هر کاری را متناسب 
بـــا شـــرایط مى تواننـــد انجـــام دهنـــد. نفـــس 
پاسخگویى به معنای کنترل تندروها است. اگر 
چنانچه رویکرد پاسخگویى را در فعالیت های 
سیاسى خود به رســـمیت بشناسیم؛ مقاومت 
و مقابلـــه خوبـــى بـــا اندیشـــه و رفتـــار تندروى 
کرده ایـــم. جریان های افراطى اگر خودشـــان را 
پاسخگو کنند خود به خود از افراطى گری دست 
مى کشند. ما باید بپذیریم چون اصاح طلبان 
در فراینـــد فعالیت هـــا خود را عمدتـــاً در برابر 
مردم پاسخگو قلمداد مى کنند لذا در کنار این 
روند ورویکرد، اندیشه افراطى شکل نمى گیرد.

ë  شـــما در پاســـخ هایتان به دایره مشخصی از
اصاح طلبـــان و اصولگرایـــان اشـــاره دارید در 
حالی که اظهارات منســـوبان به هر دو دیدگاه از 
مبهم و مخدوش شـــدن مرزهای ایـــن دو دایره 
چهره های  شـــاهدیم  چنانکـــه  دارد.  حکایـــت 
اصولگرا گاه مواضـــع کامًا اصاح طلبانه دارند 
و برعکـــس. در بافـــت سیاســـی هم شـــاهد آن 
بودیم که جریان جدیدی تحت عنوان اعتدال 
خـــودش را معرفی کـــرد. البته منظـــورم صرفاً 
چهره هایـــی که حـــول دولت اعتـــدال حضور 
دارند نیســـت. اما آیا این وضعیت مبهم که به 
نوعی دو قطبی اعتدال و تندروی را شـــکل داده 
اصولگرایی  و  اصاح طلبی  دو قطبی  جایگزین 

نشده است؟
ببینیـــد، اعتـــدال اساســـاً بـــار اندیشـــه ای و 
معنایى ندارد. اعتدال» رویکرد « اســـت؛ رفتار 
آرام، غیرخشـــن، منطقـــى و قانونمند را تحت 
عنوان اعتدال نام مى بریم. این صفت، صفت 
ذاتـــى اصاح طلبـــى اســـت. رویکـــرد اعتدال 
اصاح طلبـــى اســـت. اتفاقاً به محـــض اینکه 
کســـانى نام اعتـــدال را بـــر خودشـــان بگذارند 
و چنیـــن رویکـــردی داشـــته باشـــند در جبهـــه 
اصاح طلبـــان قـــرار مى گیرند. همیـــن اتفاق 
برای طرفداران آقای روحانى و حزبى که تحت 
عنوان اعتدال و توســـعه شـــکل گرفت رخ داد 
و ایـــن حزب خودش را خواســـته یا ناخواســـته 
در جبهه اصاح طلبـــان تعریف مى کند. نکته 
دیگـــر اینکه گفتیـــد اصاح طلبان تنـــدرو... ما 
اصـــًا اصاح طلـــب تنـــدرو نداریـــم. تندروى 
واصاح طلبـــى نقیض هم اند. اگر کســـى بوده 
که موضـــع گیـــرى و نظـــرات تندروى خـــود را 
کنار گذاشـــته و خود را پاایش کرده اســـت، ما 
نمى توانیـــم بگوییم اینها همچنـــان زنده اند و 
متناسب با اقتضائات گذشته خودشان ممکن 
اســـت در آینده کاری کنند. آنها ترمیم شده اند 
شـــکل گذشته شان را تغییر داده اند و خود را در 
محک نقد آورده اند و چه بسا از برخى مواضع 
گذشـــته تند خود عذرخواهى کرده اند. خب ما 
نمى توانیم به حســـاب گذشـــته ناصواب، آنها 
را امـــروز به عنوان عناصر تندروی اصاح طلب 
محکـــوم کنیم. البتـــه افراد معـــدودی ممکن 
است با تک صدایى در برخى شرایط اظهاراتى 
بکنند اما منشـــأ اثر نیســـتند. مـــا اصاح طلبى 
جمعـــى  واعامـــى،  تبلیغـــى  مفهـــوم  در  را 
مى دانیـــم که حول محـــور آقای ســـید محمد 
خاتمى نماد اندیشـــه اصاح طلبى هســـتند و 
آنها سخنگویان متفرقه ای نیستند که هر کدام 
از گوشـــه ای صدایـــى بلند کنند. مـــا مجموعه 
دیدگاه های اصاح طلبى را در قالب جنبه های 
تبلیغاتى اش آنجایى به رسمیت مى شناسیم 

که مهر صحت و تأییـــد آقای محمد خاتمى و 
دوستانى که در روزهای آینده به عنوان مجمع 
عالـــى اصاح طلبـــان بـــه رســـمیت شـــناخته 
خواهنـــد شـــد از ناحیه آنهـــا به گوش برســـد. 
صداهـــای متفرقه و متفـــاوت را هیچ اعتباری 

برایش قائل نیستیم.
ë  یعنـــی نگـــران ایـــن نیســـتید کـــه صداهای

متفاوتی که شـــنیده می شـــوند از جمله کسانی 
که می گوینـــد دیگر دلیل نـــدارد به هر قیمتی در 
انتخابات شرکت کنیم یا دیگرانی که می گویند 
باید با چهره های اصولگرای میانه مانند آقایان 
اریجانی یا ناطق نوری ائتاف کرد و پشت آنها 
ایستاد. نگران آن نیستید که این طیف متفاوت 
از دیدگاه ها نتوانند زیر پرچم اصاح طلبی از آن 

نوع که شما تعریف می کنید باقی بمانند؟
اواً باید برای من و شـــما مشـــخص باشـــد 
کـــه اصاح طلبى یـــک فراینـــد اســـت، پدیده 
وساختار متصلب نیســـت. به این معنا که اگر 

کســـى یکبار نـــام اصاح طلبى را یدک کشـــید 
فارغ از عملکردش تا آخر این مهر بر پیشـــانى 
اوثبت شده باشد یا برعکس اگر دیگری عنوان 
اصولگرایى پیدا کرده است تا آخرچنین است. 
اصاح طلبى رویکردی است که دالت بر افکار 
و اندیشـــه مـــا دارد. ما کســـى را تنهـــا به لباس 
اصاح طلـــب نمى شناســـیم بلکـــه به عمـــل، 
اندیشه و رفتارهای اجتماعى، این صفت را بر 

کسى قرار مى دهیم.
در ســـؤال تان بـــه آقایـــان اریجانى و ناطق 
نوری اشـــاره کردید، همین آقـــای ناطق نوری 
کـــه یک روز در ســـال 76 رقیـــب اصاح طلبان 
بوده امـــروز رویکردش اصاح طلبانه و متحول 
شـــده اســـت. آقای على اریجانى کـــه یک روز 
عنصـــر متقابلـــى به حســـاب مى آمـــده امروز 
رویکـــردش به نحوی اســـت که مـــا او را بر یک 
چهـــره شـــاخص اصاح طلبـــى در مجلـــس 
ترجیح مى دهیم و در مدیریت مجلس اعتبار 
بیشـــتری برایـــش قائـــل مى شـــویم. بنابر این 
رویکرد ماک اســـت و نه ســـابقه انتساب افراد 
به ایـــن یا آن جریان. وقتى این طور به مســـأله 
نگاه کنیم خیلـــى از تعاریف مـــان باید اصاح 

شـــود. نکته ســـوم اینکه قهر از انتخابات اساساً 
یک شعار انحرافى است. اصاح طلبى »همزاد 
با انتخابات« اســـت. اگر شما روزی از انتخابات 
روی برگردانید، از کســـوت اصاح طلبى خارج 
مى شـــوید و اجـــرم در برابرتان ســـه راه وجود 
دارد. یا یک منفعل سیاســـى مى شوید و دیگر 
دغدغـــه ای برای سرنوشـــت ملـــى ندارید و در 
گوشـــه ای ســـر در اک خودتان فرو مى برید، یا 
از سیاســـت و سیاســـت ورزی دست مى کشید 
ومى گویید بروم به زندگى  ام بپردازم، شاید در 
بزنگاه های انتخاباتى رأی بدهید یا نه، قسمت 
ســـوم این است که مى روید به سمت مقاومت 
و مخالفـــت با نظـــام حاکمى کـــه انتخابات را 
مبنای مدیریت خود درجامعه قرار داده است 
و آن وقت مى شوید برانداز و مخالف. بنابراین 
کســـانى که ســـخن از قهـــر انتخاباتـــى مى زنند 
توجه نمى کنند به اینکه تبعات این اظهارنظر 
چیســـت. تبعات ایـــن اظهارنظر یـــا دالت بر 

انفعال یا دالت بر یک قهر انتخاباتى دارد که 
نظام آن را به رســـمیت نمى شناسد یا رویکرد 
مخالفت و مقاومتـــى که روح براندازی نظام از 

آن استنباط مى شود.
ë  به واژه براندازی اشـــاره کردید، در ســـال های

گذشـــته این بیشـــتر جریان راســـت یا اصولگرا 
بود کـــه صدای بلنـــدی در مخالفـــت و منکوب 
کردن جریان های مخالـــف و حتی منتقد نظام 
داشـــت. در حال حاضر اما شـــاهد آن هســـتیم 
که اتفاقاً بیشـــترین و عیان ترین موضع گیری ها 
علیه پروژه برانـــدازی و واضعان آن که در دوران 
اخیر طیف متنوعی از ری اســـتارتی و فرشگردی 
و ســـلطنت طلـــب در آن پدید آمده اســـت، از 
ســـوی اصاح طلبان انجام می شود. این تغییر 
وضعیت چـــه دایلـــی دارد و اصاح طلبان با 
چه ارزیابی و شناختی از براندازان با آنها مقابله 

می کنند؟
 اصاح طلبان و اصولگرایان دو بال سیاسى 
جمهـــوری اســـامى ایـــران بـــوده و هســـتند و 
خواهند بـــود؛ چون اصاح طلبـــان مؤلفه های 
قدرت را متناســـب با فلســـفه مدرن سیاســـت 
به رســـمیت مى شناســـند، بنابرایـــن در چنین 

افـــق نگاهى مـــردم اهمیت واایـــى مى یابند. 
وقتـــى صحبـــت از قـــدرت مى شـــود و مـــردم 
رکن مهمـــى در تعییـــن قدرت پیـــدا مى کنند 
اصاح طلبـــان با نگاه »هزار دوســـت کم و یک 
دشـــمن زیاد اســـت« بـــه آنها نـــگاه مى کنند و 
به ســـمتى مى روند که روز بـــه روز بدنه مدافع 
حاکمیت را که مردم هســـتند، تقویت کنند. از 
این جهـــت مکانیزم هایى را به کار مى گیرند که 
کمتر مخالف برانداز پیدا کنند و کســـى از دایره 
خودی بودن خارج نشـــود. اما متأسفانه طیف 
گسترده ای از اصولگرایان چون خود را تکیه زده 
به یک قدرت ایـــزال تصور مى کنند و در حوزه 
تعریف امنیت ملى کمتر به تأثیرگذاری مؤلفه 
مردم اعتقاد دارند، به اصطاح َنَفس شـــان از 
جای گرم بلند مى شـــود. این نظریه از اســـاس 
اشتباه است و روز به روز از بدنه ملت مى کاهد و 
بدنه مقاوم مردمى را در برابر مشکات داخلى 
و خارجى اغرتر مى کند. خب این نگاه همیشه 

بوده اســـت. باور من این اســـت که چون مردم 
باید زندگى آرامى داشـــته باشـــند و نســـبت به 
نسل های آینده هم پاسخگو باشند شرایطى را 
جســـت و جو مى کنند که صدای سیاسى حاکم 
با آنها فصل مشـــترک داشته باشد. این حسى 
است که جامعه از اصاح طلبان بیشتر استماع 
مى کنند و از ناحیه اصولگرایان کمتر. امروز اگر 
بواقع به دنبال این باشیم که چه کسانى بیشتر 
از نظام طرفداری مى کننـــد بله اصاح طلبان 
هســـتند، چون هزینه های زیادی دادند و اساساً 
این انقاب پایه های اصلى و شـــکل گیری اش 
بر اندیشـــه های اصاحى قرار داشـــته اســـت. 
بنابر ایـــن اصاح طلبـــان اتفاقاً دلســـوزترند و 
بیشتر دوست دارند که عناصر کمتری از دایره 

خودی ها خارج شود و به براندازان بپیوندد.
ë  ارزیابی تـــان از ماهیت جریان هـــای برانداز و

حوزه نفوذشان چیست؟
براندازهایـــى که خـــارج از ایـــران برای خود 
دکان و رســـانه های تبلیغى در اختیـــار دارند یا 
منافقین هســـتند که از گذشـــته در یک فرآیند 
به گروهک تروریســـتى تغییـــر ماهیت دادند و 
تبدیل به عناصر ضد مردمى شدند که سال ها 

در عـــراق همپیمان صـــدام علیه ایـــن مردم 
عمل کردنـــد و حاا هم در کشـــورهای اروپایى 
و امریکایـــى پرچـــم برانـــدازی را علیـــه نظام 
ایران برافراشـــته اند. گروه دیگری تحت عنوان 
ســـلطنت طلب شـــناخته مى شـــوند که امروز 
بنا بر شـــرایط رضـــا پهلوی فرزنـــد محمدرضا 
آمـــده و در ایـــن عرصـــه میدانـــداری مى کند و 
برای خودنقشـــى قائل اســـت. گروه های چپ 
مارکسیستى هم ممکن است باشند که نظام را 
به رسمیت نمى شناسند و اساساً نظام مذهبى 
ایـــران را برایش اعتباری قائل نیســـتند. به باور 
من هر ســـه گروه و شـــاید گروهک های محدود 
دیگر از این نوع مخالفان خارج نشـــین عناصر 
مخاطره آمیزی برای نظام ما نیســـتند. ممکن 
است مخالفت های آنها دست اندازهایى ایجاد 
کنـــد اما ایـــن دســـت اندازها و مشـــکات مؤثر 
نیست و مى توانیم آنها را رفع کنیم. عمده ترین 
خطـــری کـــه مى تواند ولـــو در پوششـــى بدون 

عنـــوان براندازی خطـــر ایجاد کنـــد نارضایتى 
عامه در درون کشـــور اســـت. اگر سیاست های 
حکومت را به شکلى هدایت کنیم که روز به روز 
بـــر ظرفیت نارضایتى مردم افزوده شـــود و بار 
مشـــکات زندگـــى آنهـــا را از روی دوش شـــان 
برنداریـــم ایـــن نارضایتى عمومـــى تبدیل به 
بستر بســـیار خطرناکى مى شـــود که با کمترین 
جرقه عناصر برانداز خارجى یا عنصری که در 
درون کشور، پرچم این مخالفت ها را عهده دار 
شـــود مى تواند به یـــک جریان آســـیب بزرگ 
اجتماعى تبدیل شـــود و کشور را دچار مخاطره 
و حکومت را دچار دست انداز و چالش سنگین 
کند. من بیشـــتر تأکیدم بر این است که چندان 
عناصری که در بیرون از مرزها ادعای شـــرافت 
ملى مى کنند و مدعى مدیریتـــى بهتر از آنچه 
امروز در جمهوری اســـامى حاکم است دارند؛ 
صدایشـــان صـــدای معطـــوف بـــه حقیقت و 
شنیده شدنى نیست و پیامى نیست که عموم 
مردم برای آن وزنى قائل باشند. اواً نسلى که 
جریان ســـلطنت را به تلخى تجربـــه کرده و در 
سال 57 برای همیشه آن را سرنگون کرده اند، 
حاا چطور باید بخواهنـــد که یکبار دیگر نظام 

پادشـــاهى را بازگردانند. دوم اینکه رضا پهلوی 
ادعای جمهوریـــت مى کند اما هنوزخـــود را با 
عنوان شـــاهزاده معرفى مى کند. اگـــر او واقعاً 
به جمهوریت قائل اســـت و رأی مردم را برای 
مـــردم به رســـمیت مى شناســـد، باید کســـوت 
شاهزادگى را از تنش بیرون بیاورد و بیاید اینجا. 
به طور حتم کســـى هم بـــا او کاری نـــدارد زیرا 
شـــخص او دستش به خون کسى آغشته نشده 
بـــود و آن پدرش بود که باید پاســـخگو مى بود. 
او مى تواند بیاید حزب تشکیل بدهد، فعالیت 
کنـــد و در یـــک فعالیـــت مردم ســـاارانه اگـــر 
توانست به قدرت برسد. بنابراین این حرف ها 
بیشتر شوخى است زیرا اینها با امکاناتى تنفس 
مى کنند که ازملت به مصادره برده اند. جریان 
مجاهدیـــن خلـــق هم کـــه رویکرد تروریســـتى 
دارد، ده ها هزار نفر از شـــخصیت های سیاسى 
و مردم ایران را کشـــته اند و هنوز هم ســـخن از 
کشـــتار مى گویند. ســـال ها پا به پای دشمن در 

عراق علیه ایـــران جنگیدند معلوم اســـت که 
مردم اینها را به رســـمیت نمى شناسند. محور 
ســـوم همان جریان چپ مارکسیستى است که 
باید گفت به اعتبار اینکه ملت ایران یک ملت 
مذهبى است و به ارزش های انسانى و اسامى 
پایبند اســـت به طور کلى صدای اندیشـــه های 
چپ مارکسیســـتى در ایران شـــنیده نمى شود 
یـــا ملت وزن و اعتباری برای آن قائل نیســـت. 
بنابراین برانـــدازان از هر نوع وزنـــى ندارند اما 
نارضایتى در ایران مســـأله مهمى اســـت. این 
نارضایتى توسط عملکرد بد و اشتباه حکومت 
و دولتمردان و بى توجهى به تکالیف و واجبات 
ملى شان ایجاد مى شود. مردم کسانى هستند 
که این کشور ونظام را باور دارند، چه بسا هزینه 
داده اند، چه بسا خانواده شهدا هستند، چه بسا 
کسانى هستند که مدت ها به این کشور خدمت 
کردند. اگر اینها بیفتند به مسیری که احساس 
نگرانـــى کنند و نگرانى خودشـــان را در شـــکل 
نارضایتـــى بروز بدهنـــد این بســـتر خطرناکى 
اســـت که مى تواند زمینه ای باشـــد بـــرای رفتار 
چالش برانگیز برای نظام که باید آن را هشـــدار 
قلمداد کنیم و مســـئوان را به این خطر واقف 
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در انتظار احزاب پاسخگوتر 
بـــه جنـــاح  مراجعـــه 
تکرار  الگـــوی  مقابل، 
شده در انتخابات های 
گذشـــته، پس از عدم 
از  مـــردم  رضایـــت 
حاکم  جناح  عملکرد 
بوده اســـت. امـــا این 
مدل تا کـــى مى تواند 
وقـــت  یابـــد؟  ادامـــه 
اساســـى  بازنگـــری 
بـــرای  بنیادیـــن  و 

بهینه سازی آن نرسیده است؟
دو قانون در ســـپهر سیاسى یک کشور بسیار 
تعیین کننده است. نخست قانونى که ساز و 
کار فعالیت حزبى و دیگری قانونى که ساز و 
کار رقابت انتخاباتى آن احزاب را مشخص 

کند.
قانون »نحـــوه فعالیت احـــزاب و گروه های 
سیاسى« که اول آذرماه دو سال قبل - پس 

از فراز و نشیب بسیار و سرانجام تصویب در 
مجمع تشـــخیص مصلحت نظام- از سوی 
رئیس جمهـــوری اباغ شـــد، موجب خانه 
تکانـــى در بســـیاری از احـــزاب شـــد و نکات 
مثبتـــى دارد کـــه شـــرایط را بـــرای فعالیت 

پویاتر احزاب، مهیا ساخته است.
از آن جملـــه طبـــق تعریف مـــاده یک این 
قانون، »جبهه« ائتافى سیاســـى از احزاب 
دارای پروانـــه فعالیـــت در زمینـــه فعالیت 
مشـــخص اســـت که با اطـــاع کمیســـیون 
مـــاده 10 احزاب شـــکل مى گیـــرد. به دیگر 
ســـخن، دیگر امکان تشکیل گروه های فاقد 
شناســـنامه ذیل عنـــوان »جبهه« در شـــب 
انتخابـــات مقـــدور نیســـت و همه کســـانى 
که بازیگر سیاســـى کشـــور هســـتند، موظف 
خواهند بود که فعالیت تشـــکیاتى خود را 
در چارچـــوب حزبى دنبال کننـــد که دارای 
اساســـنامه و مرامنامـــه اســـت و موظف به 
پاسخگویى به مواضع خود خواهد بود. اگر 

بـــه ســـابقه انتخابات های مجلس شـــورای 
اســـامى و شوراهای اسامى شـــهر و روستا 
در ادوار گذشـــته رجوع کنیـــم؛ چهره هایى 
هســـتند که روزی با عنـــوان »رایحه خوش 
خدمـــت« و روزی دیگـــر با عنوان »لیســـت 
امیـــد« پا بـــه عرصـــه رقابت گذاشـــته اند و 
امروز کســـى پاسخگوی ملت نیست که او را 
با چه مبنایى در تشـــکل خویش برگزیده و 
برای ورود به مجلس از او پشـــتیبانى کرده 
است و شعارهای متضاد انتخاباتى او تا چه 

حد محقق شده است.
همچنیـــن در تبصـــره مـــاده 6 ایـــن قانون، 
تصریـــح شـــده اســـت کـــه هیچ شـــخصى 
نمى توانـــد به صورت همزمـــان عضو مؤثر 
بیش از یک حزب باشـــد. ایـــن امر موجب 
شفافیت بیشتر احزاب در صف بندی های 
سیاســـى خواهـــد شـــد. ایـــن قانـــون - کـــه 
همچنـــان انتقاداتى بر آن باقى اســـت- در 
دیگر مفـــاد نیز نقاط قوتى دارد که مى توان 

امید بســـت موجب بهبود فعالیت سیاسى 
در کشور خواهد شد.

اما قانون دیگری که ضرورت اصاح آن بر 
همگان آشکار شده و مدت مدیدی است بر 
اجزای آن بحث و بررسى صورت مى گیرد، 
»قانون انتخابات« است که مجلس شورای 
اســـامى وعده داده در بهمـــن ماه آن را به 

صحن علنى خواهد آورد.
اگـــر مجلـــس شـــورای اســـامى در تنظیم 
قانـــون جدیـــد انتخابات از ظرایـــف تجربه 
شـــده در این چهـــار دهه انقاب اســـامى 
و نیـــز تجربـــه دیگر کشـــورها غفلـــت کند؛ 
قانـــون احـــزاب فاقد اثـــر خواهد شـــد. زیرا 
قانون فعلـــى انتخابات بـــرای اصلى ترین 
عرصـــه فعالیت سیاســـى هیـــچ نگاهى به 
احـــزاب نداشـــته اســـت. الگـــوی فعلى در 
انتخابات ایران، کسب اکثریت آرا یا »نظام 
انتخاباتى نخســـت نفری« اســـت. در حالى 
کـــه در بســـیاری از کشـــورها، روش هایى به 

کار مـــى رود که عدالت بیشـــتری را شـــامل 
مى شـــود و میـــدان حضور را بـــرای احزاب 
دیدگاه هـــای  از  نمایندگـــى  بـــه  بیشـــتری 

متکثرتری باز مى کند.
به عنوان نمونـــه، در انتخابات های مجلس 
ششم - با چشم پوشـــى از حواشى آن- 29 
نفر از برگزیدگان تهـــران همه اعضای یک 
فهرســـت بودند و از نفر 30 به بعد لیســـت 
رقیب آغاز شـــده بود که آنها نیز رأیى قابل 
اعتنا داشتند؛ در مجلس هفتم این نسبت 
برعکـــس شـــد. همیـــن اتفـــاق در مجلس 
فعلى نیز رخ داده اســـت و کل 30 کرســـى 
تهـــران به بخشـــى از مـــردم تعلـــق گرفته 
که با احتســـاب درصد مشـــارکت مردم در 
انتخابـــات و درصـــد آرای کســـب شـــده از 
کل آرا، بواقـــع اکثریـــت نبوده انـــد. درصـــد 
مشـــارکت بخش فاقد نماینده در مجلس 
نیز در حقیقت قابل چشم پوشـــى نیست و 
اگر انتخابات با نظام تناســـبى و با مشارکت 

احزاب بود، کرسى های مجلس میان همه 
مشـــارکت کنندگان در انتخابات بر اســـاس 
ســـهم آنها از آرا تقسیم مى شد. این همان 
رمـــز حیات احـــزاب متکثـــر در بســـیاری از 

کشورهای مردم ساار است.
 اینکه نظام »فهرســـت حزبى« بهتر است 
»بیشـــترین  انتقال پذیـــر«،  »تـــک رأی  یـــا 
میانگین هـــا«  یـــا الگویـــى جدیـــد در کنـــار 
نظام های شناخته شـــده در دیگر کشورها، 
جـــدی  پژوهشـــى  مســـتلزم  موضوعـــى 
براســـاس مطالعـــات بومـــى بـــا تکیـــه بـــر 
ارزش هـــا و باورهـــای ملـــى و مذهبى ایران 
زمیـــن اســـت. اما آنچـــه به نظر مى رســـد، 
فقـــدان هرگونه اهتمـــام در این خصوص و 
پیش فـــرض گرفتن نظام انتخاباتى حاضر 
اســـت کـــه عمًا انتخابـــات را بـــه دو قطب 
اصلى تقســـیم کرده و مانع از شـــکل گیری 
احزاب واقعى مى شـــود. این محیط متکى 
به دو قطب، زمینه ساز دمیدن بر تند شدن 

فضای انتخابات و میدان یافتن تندروها در 
عرصه سیاسى نیز هست.

ایـــن در حالـــى اســـت کـــه اصل  شـــصت و 
دوم قانون اساســـى پـــس از تأکیـــد بر آنکه 
»نمایندگان  ملت  به  طور مســـتقیم  و با رأی 
مخفى  انتخاب  مى شوند« افزوده که کیفیت  
انتخابـــات  را قانـــون  معیـــن  خواهـــد کرد و 
بر این اســـاس، نظـــام انتخاباتـــى از جمله 
اموری اســـت که در قانون در دست بررسى 

انتخابات؛ قابلیت بازنگری دارد.
به نظر مى رســـد بازنگری یاد شـــده در اول 
ایـــن یادداشـــت، با توجـــه به اثـــرات قانون 
جدیـــد احزاب، بـــا گام تکمیلـــى در اصاح 
قانون انتخابات قابل دسترســـى اســـت. در 
صورت تحقق این امر، ســـپهر آینده کشور را 
احزابى پاســـخگوتر بر عهده خواهند داشت 
که وزن سیاسى آنها را صندوق رأی با روشى 
عادانه تر بر عهده خواهد داشت و اعتدالى 

واقعى تر را به ارمغان خواهند آورد.

یادداشت

 محمدمهدی 
اسامی

عضو شورای مرکز 
حزب مؤتلفه

اصاح طلبان با وجود افزایش حضور نســـبی شـــان در نهادهای حائز قدرت اجرایی و تقنینی در ســـال های اخیر 
همچنان با مســـیری ناهموار در رســـیدن به آرمان های اصاح طلبانه خود مواجهند. وضعیتی که برخاف تصور 
تنها ناشـــی از اقتضائات بیرونی مؤثر بر این جریان سیاسی نیست و تاکنون تأثیر خود را بر کاهش نسبی محبوبیت 
این جریان سیاسی در بدنه اجتماعی اش نشـــان داده اســـت. بدنه اجتماعی که حاا اصاح طلبی و اصاح طلبان را دو مفهوم مستقل از 

یکدیگر می خواند و به نسبت وفاداری به مفهوم نخستین همچنان در صف حامیان این جریان سیاسی باقی می ماند.
در مقابل به نظر می رســـد که طیـــف قابل توجهی از اصاح طلبان معتقد هســـتند مخاطراتی همچون مشـــکات اقتصادی، تهدید های 
خارجی و ســـازمان یافتن جریان های برانداز که هرکدام به نوعی امنیت و انســـجام کشـــور را تهدید می کنند، ایجـــاب می کند که نیروهای 
اصاح طلب برای مواجهه با این تهدیدها از ائتاف با اصولگرایان میانه رو اســـتقبال کنند و شاید تن به همراهی با رویکردهایی بدهند که 

دیگر چندان اصاح طلبانه نیست و به جایگزینی دوگانه جدیدی در سیاست کشور منتهی می شود؛ میانه روی در برابر افراط گرایی.
پرســـش پیرامون این گزاره ها مبنایی بود برای گفت وگوی »ایران« با محمد عطریانفر، عضو شـــورای مرکزی حزب کارگزاران ســـازندگی. 
سیاســـتمدار اصاح طلبی که معتقد اســـت بازنمایی افق پیش رو،  اصاح رابطه با حاکمیت و پیدا کردن زبان مفاهمه و مشترک با جریان 

رقیب از جمله ضرورت های پیش روی اصاح طلبان در ادامه مسیر است.

مهراوه خوارزمی
خبرنگار

اصاح طلبان باید زبان مفاهمه و مشترکی با رقیب اصولگرا پیدا کنند

 قهر از انتخابات
 شعار  انحرافی است

محمد عطریانفر در گفت و گو با »ایران«:



کنیـــم و بخواهیم که زمینه هایـــی را فراهم کنند 
کـــه روز به روز ســـطح نارضایتی هایی که شـــکل 

می گیرد کاهش پیدا کند.
ë  شـــما در ســـخنان تان گفتید کـــه اصاح طلبی

کـــه  را  اصولگرایـــی  و  نیســـت  متصلبـــی  امـــر 
دیدگاه هـــای اصاح طلبانـــه در بعضـــی حوزه ها 
ارائه می کند می توان اصاح طلب دانســـت. اما 
در جهت مخالف این مســـیر یعنـــی وقتی برخی 
اصاح طلبان رفتارها و مواضعی برخاف الهیات 
اصاح طلبی اتخاذ می کننـــد دیگر این متصلب 
نبـــودن چنـــدان بـــه کار نمی آید. بر این اســـاس 
آیا همچنـــان جریـــان اصاح طلبـــی را بی نیاز از 

بازتعریف خود می دانید؟
اصاح طلبی پدیده ای اســـت کـــه صیرورت 
دارد یعنـــی هـــر »آن« در حـــال تحـــول اســـت. 
اصاح طلبـــی همان طـــوری کـــه اشـــاره کردیم 
نیســـت.  و غیرقابـــل تغییـــری  امـــر متصلـــب 
اصاح طلبی و اصاح طلبان به اقتضای شرایط 

رویکردهایشان در حال تحول است و به تناسب 
نیـــاز زمـــان بایـــد اجتهـــاد کننـــد و رویکردهـــای 
اصاح طلبانه خود را روز بـــه روز نو کنند. بله اگر 
کســـانی در گذشـــته یا امروز عنوان اصاح طلبی 
را داشـــته و امروز تصور می کنند کـــه مرغ یک پا 
دارد و همین که ما می گوییم درســـت است و در 
هـــر زمانی این حرف درســـت اســـت اینها دچار 
تصلب می شوند و عمًا با رویکرد اصاح طلبی 

وداع می کننـــد. اصاح طلبـــی در واقع رویکردی 
اســـت که هدفگیری اش منافع و مصالح، رفاه و 
معیشت ســـالم مردم، پایداری نظام سیاسی به 
تناسب شـــرایط جهان و تصمیم گیری در زمان 
اســـت. جهـــان و منطقـــه پیرامونی مـــا در حال 
تحول و تغییر اســـت و دوســـتان و دشـــمنان ما 
در حال تغییر و تحولند به همان نســـبت که آن 
تحوات رخ می دهد ما از درون و از کانون مرکزی 
سیاست ورزی کشور هم  باید هوشیار باشیم و به 
تناسب زمان تصمیم بگیریم. از این حیث باید 
اصاح طلبی را همواره با رویکرد بهبود خواهی و 
بهتر حرکت کردن باور کنیم. اگر یک روز مثًا در 
برابر دیدگاه هایی در کشور مخالفت هایی بوده و 
اصاح طلبان صدای واحدی در برابر آن داشتند، 
به تناسب روزگار باید بازنگری کنند که آیا همان 
مواضع درســـت اســـت یا نیاز به تغییر دارد. این 
رویکرد را شـــما در ســـطوحی از اصولگرایان هم 
می بینید. زمانی بود که با پدیده ای به نام برجام 

موضع مخالـــف، تند و منفی داشـــتند اما زمانه 
گذشـــته اســـت و آنها به این نتیجه رسیده اند که 
برجام امری اســـت به نفع منافع ملی. کاری به 
امثال روزنامه کیهان و مدیر مســـئول آن نداریم. 
شـــما به رویکرد افـــرادی مانند علـــی اریجانی 
در قبال برجام یـــا FATF نگاه کنید. اینها تحول 
اســـت. وقتی ما این تحـــول را در اصولگرایان به 
رسمیت می شناسیم و خودشان هم قبول دارند 

چطور می شود اصاح طلبان نتوانند رویکردشان 
را اصـــاح کننـــد. اصاح طلبـــان باید بـــاور کنند 
کـــه رکن مرکـــزی اندیشـــه اصاح طلبانـــه پیوند 
ناگسستنی و غیرقابل انفکاک با شرایط زمانی و 

مکانی دارد.
ë  اما ایـــن اصاح طلبی باید نقطـــه جذابی برای

مردم و مطالبات شان نیز داشـــته باشد. زیرا به هر 
حال همه ایـــن نگاه ها باید از مـــردم رأی بگیرند. 
قابل انکار نیست که جریان اصاح طلبی زمانی 
بـــرای جوانـــان و گروه های نخبـــه جامعه جریان 
محبوب تری بـــود؛ اما آیا حاا همان محبوبیت را 

برای جوانان و مردم دارد؟
 نخیر، کم شده است؛ اما می تواند بهتر شود.

ë  راهکارتان برای بهبود رابطـــه اصاح طلبان با
مردم، جوانان و نخبگان چیست؟

آنچـــه برای اصاح طلبـــان در امر توصیفی و 
ترویجی مهم اســـت اینکه بدنه جامعه طرفدار 
و مخاطب آنها باید لحظـــه به لحظه، روز به روز، 

ماه به ماه و سال به سال در همه تحوات توجیه 
شـــوند. از جمله خطراتـــی کـــه اصاح طلبان را 
تهدیـــد می کنـــد این اســـت که بدنـــه مخاطب، 
جامعه مخاطـــب و حوزه ای که صدای مخاطب 
در آن پـــژواک دارد دربرابـــر عملکرد مقطعی یا 
درازمدت اصاح طلبان به معنای واقعی کلمه 
توجیه نمی شود. حال آنکه باید با آنها گفت و گو 
کرد و دایـــل عملکردها را برشـــمرد. اینکه چرا 
موضع ما در مورد امر خاصی چنان یا چنین بوده 
است. در فقدان این ارتباط گسستی رخ می دهد 
و در فضای غبارآلود و آشفته و مبهم طرفداران 

مسأله دار می شوند.
ë  با وجـــود ابزارهای ارتباطـــی متعدد چرا چنین

گسســـتی اتفـــاق می افتـــد و چـــرا گفت و گو بین 
نخبگان و فعاان سیاســـی اصاح طلب با مردم 

شکل نمی گیرد؟
این ناشی ازضعف مدیریت ارتباطی رهبران 
اصاح طلب است. به هر حال باید بدانند که اگر 
در یـــک امـــر انتخاباتی پیروز شـــدند وطرفداران 
خـــود را به قـــدرت رســـاندند و نفـــوذ کام پیـــدا 
کردنـــد، به صرف پیروزی کفایت نمی کند؛ حفظ 
ایـــن پیروزی زحمتش بیشـــتر از کســـب پیروزی 

است. امروز آقای روحانی شخصیت اصولگرایی 
اســـت که رویکردش اعتدالی و نزدیک به اصول 
اصاح طلبانـــه بـــوده اســـت و اصاح طلبان در 
انتخابـــات 92 ایشـــان را بـــر آقای عـــارف ارجح 
دانســـتند، عملکرد چهار ســـال نخســـت دولت 
آقای روحانی هم بشدت قابل دفاع بوده است. 
از آن تاریـــخ و بعد از تغییـــر و تحول وبدعهدى 
کشـــورهای طرف برجـــام به طور ویـــژه امریکا و 
مســـائلی که پس از برجام به وجود آمد اتفاقاتی 
رخ داده اســـت که جامعه مطلع نیست. مطلع 
نیســـت که این حجم از مشکات که بر سر ملت 
ما براثر شرایط بعد از برجام به وجود آمده ریشه 
اشـــکاات کجاست. اینها مســـائلی است که باید 
با جامعه گفت و گو کرد. پس بـــرای دوام و بقای 
یـــک موفقیت و پیروزی باید زحمت کشـــید. اما 
متأســـفانه این اتفاق نمی افتـــد. زمانی می توان 
شهد پیروزی را در کام خود حس کنیم که مردم 
از عمل و گفتار ما رضایت داشته باشند. ما از این 
حیث به خودمان انتقاد داریم. باید در آیینه نقد 
خود را به تصویر بکشـــیم. باید این باور را داشته 
باشیم وقتی قدرتی را به دست آوردیم در نقطه 
قـــدرت نیســـتیم بلکـــه در نقطه ضعـــف یعنی 
از دســـت دادن مکتســـبات قدرت هســـتیم. زیرا 
دیگران که قدرت را از دســـت داده اند منســـجم 
می شوند تا شـــما را از اریکه قدرت به زیر بکشند 
پس باید هوشیار باشـــیم. از این حیث به ما نقد 
وارد اســـت و بایـــد به خودمان نهیـــب بزنیم. ما 
این اتفاق را بارها و بارها تجربه کرده ایم تا وقتی 
پیروزی به دســـت نیامده زبان نقد باز اســـت اما 
وقتی منتقد در رقابت برنده شـــد دیگر نمی تواند 
نقد کند، این زبان نقد رقیب است که باز می شود و 
صدای ُبرنده مخالفت رقیب علیه تان از نیام بیرون 

کشیده می شود. از این بابت باید هوشیار بود.
ë  با همین استدال در حال حاضر اصاح طلبان

و اصولگرایـــان میانـــه رو بـــا جبهـــه روبه رویـــی 
مواجهند که در آن هم تندروها حضور دارند و هم 
پوپولیســـت ها یا به عبارتی عوامفریبان؛ نگاه تان 
به این مواجهه چیســـت آیا نگران یـــا آماده این 

رویارویی هستید؟
در چشـــم انداز پیش رو سه تکلیف را برعهده 
اصاح طلبان می دانیم و توقع داریم که بخوبی 
از عهـــده آن برآیند. اولین تکلیف آن اســـت که 
اصاح طلبان باید یک نگاه از درون به خودشان 
بکنند و یک بازنمایی و بازنشانی از توانمندی ها، 
مأموریت ها، مســـئولیت ها، عملکرد گذشـــته و 
افـــق پیش روی خودشـــان انجام دهنـــد. در این 
رابطـــه چه بســـا ازم باشـــد که آنهـــا ریزش ها و 
رویش هایی را به رســـمیت بشناسند و نگاهشان 
را به مقتضای اتفاقات و برنامه های آتی عقانی 
کننـــد و ادبیـــات مشـــترکی را در درون جبهـــه به 
اشـــتراک  بگذارنـــد. مســـئولیت و تکلیـــف دوم 
اصاح طلبان این اســـت که از ناحیه خود پیام ها 
و نشانه هایی به حاکمیت و نظام سیاسی انتقال 
دهند که اثبات کننده این باشـــد که اصاح طلبی 
فرزند مشروع این نظام و خلف صالح این ملت 
است و دغدغه نظام و ثبات و آرامش جامعه را 
دارد، دغدغـــه صیانت از قانون اساســـی و حفظ 
شرافت ملی را دارد و حاضرند برای آینده ایران 
فداکاری کنند و برای حفظ نظام قربانی بدهند، 
این گـــروه از اصاح طلبان می توانند در بزنگاه ها 
مأموریت های مهمی را انجام دهند اینکه نظام 
سیاســـی ایران تلقی اش این باشـــد که اینها یک 
مجموعه ناخواسته و نامشروعی هستند که باید 
روزگاری از صحنه حذف شـــوند. این تفکر باید از 
سویدای ذهن نظام سیاسی ما خارج شود. در این 
رابطه اولین تکلیف برعهده خود اصاح طلبان 
اســـت. ما نمی توانیم بنشـــینیم و باشعار صرف 
بگوییم باید نظام سیاسی به ما مثبت نگاه کند. 
ما حادثه 88 را بر ســـر راهمان داشته ایم. روزی 
در 9 سال پیش جریان اصاح طلبی متهم شده 
است به براندازی و حاا باید اصاح طلبان اثبات 
کنند کـــه به هیچ وجه برانـــداز نبوده اند. دغدغه 
مردم را داشـــتند. دغدغه انتخابات را داشـــتند. 
اگر چهار حرکت خطا هم کرده اند بیایند خطای 

خودشان را اصاح کنند، ایرادی هم ندارد.
تکلیف سوم اصاح طلبان این است که باید 
زبان مفاهمه و مشـــترکی با جریان رقیب بر سر 

حقوق مشـــترک برقـــرار کنند. ما بایـــد با رقیب 
مـــرزی از رقابـــت را بـــه رســـمیت بشناســـیم که 
می شناسیم. ولی باید با آنها یک توافق به دست 
بیاوریـــم و آن ایـــن اســـت که مـــن اصاح طلب 
وشـــمای اصولگرا هر دو داریم بـــرای تأمین هر 
چه بیشتر منافع ملی تاش می کنیم. اگر رقابتی 
داریم تحت این عنوان است که هر کدام مدعی 
هســـتیم بهتر از دیگری می توانیـــم این منافع را 

تأمین کنیم.
ë  وقتی در تعریف آن منافع اشـــتراک نظر وجود

نداشته باشد چه؟
 بایـــد به تعریف مشـــترک برســـیم. امـــا اگر 
بـــه آن توافق برســـیم بســـیاری از حاشـــیه های 
انتخاباتـــی رفع می شـــود، خشـــونت ها برچیده 
می شـــود، تخریب ها متوقف می شود، تهمت ها 
و افترا هـــا و بهتان هـــا و دروغ پردازی هـــا جمـــع 
می شـــود. به ادبیات روشـــن تر در عرصه رقابت 
به گونه ای حضـــور پیدا می کنیم کـــه بین خوب 
و بد نمی جنگیم، در حالـــی که باید بین خوب و 
خوب تر رقابت کنیم. ما باید به یک شـــرافتنامه 
در سیاست ورزی و یک فتوت نامه سیاسی دست 
پیدا کنیم که من اصاح طلب و دوست اصولگرا 
چون با هم رقابت می کنیـــم به خاطر تأمین هر 
چه بیشـــتر و بهتر جامعه ایرانی است. پس بین 
خـــوب و خوب تـــر می جنگیـــم. هر کـــس در این 
رقابت شکست خورد احساس نمی کند که اتفاق 
ناگـــوار و حادثه تلخـــی رخ داده که رقیبش پیروز 
شـــده اســـت. این سه تکلیفی اســـت که من فکر 
می کنم اصاح طلبان باید گام مؤثری در راستای 

آن بردارند.
ë  در این صورت تـــاش برای جلوگیـــری از ورود

پوپولیســـت ها و تندروها به عرصه قدرت اجرایی 
مجلس با ایده رقابت خوب و خوبتر چه نســـبتی 

دارد؟
وقتی دو اردوگاه رقیب تعاریف، مرزبندی ها 
و درعین حال مشترکاتشـــان مشـــخص باشـــد، 
وقتی منطق بر رفتار سیاسی حاکم شد پوپولیسم 
فرصت عرض اندام پیدا نمی کند. زیرا پوپولیسم 
زمانی بروز و ظهور پیدا می کند که غوغایی وجود 
دارد و سیاســـت ورزی نامشخص است و عناصر 
مســـئول تکالیـــف خودشـــان را بدرســـتی انجام 
نمی دهند و در ســـردرگمی به ســـر می برند. آن 
وقت است که صدای ناهنجاری به اسم پوپولیسم 
حاکم می شـــود. مثـــًا اگر بخواهیـــد اجتماعی و 
راهپیمایی ای برگـــزار کنید اگـــر برنامه ریزی تان 
دقیق باشـــد همه امور بدرســـتی پیـــش می رود 
امـــا اگر برای هدایت جماعت، شـــعارها، نظم و 
سایر الزامات برنامه ای نداشته باشید یک کسی 
آن میان برای خود فریادی می کشـــد و جماعت 
را دنبالـــه رو خـــود می کند و شـــما بی دســـتاورد 
می مانید. رفتارهای عوامفریبانه در شرایطی بروز 
پیدا می کند که عقای جامعه عرصه را از ایفای 
مســـئولیت خالی کنند. نمونه بارز این بی ارادگی 
را ما در میـــان اصولگرایان در ســـال 84 دیدیم. 
تفکری که توســـط آقای احمدی نـــژاد به قدرت 
رســـید. عملکرد ناشـــی از آن بود که اصولگرایان 
به وقت عمـــل نکردند و دچار نوعـــی خودبینی و 
خودخواهی شدند. ما قصد نداریم به رخ بکشیم اما 
واقعیت این است که تا سالیان متمادی اصولگرایان 
همچنان هزینه مدیریت پراز خطا و اشـــکال آقای 
احمدی نژاد را می دهند. این از خطراتی است که هر 

دو جریان سیاسی را تهدید می کند.
ë  با همه این ماحظات پیش بینی تان از تغییرات

پیش روی شـــکل بندی نیروهای سیاســـی بویژه با 
توجه به انتخابات های آتی چیست؟

آینده ما از گذشـــته ما جدا نیست. در سالیان 
آتی هم ترکیب بندی و تفکیک نیروهای سیاسی 
مـــا به همیـــن صـــورت اصاح طلـــب و اصولگرا 
خواهد بود. آنچه شاید در آینده نسبت به گذشته 
متفاوت باشـــد این اســـت که باید سیاست ورزی 
ما تعمیق بیشـــتری پیدا کند. ما در حوزه تحزب 
و فعالیت حزبی باید درســـت تر از گذشته عمل 
کنیم. اگرچه در گذشته هم وضعیت نابسامانی 
داشـــتیم. بایـــد بپذیریـــم حـــزب کـــه مدرســـه 
سیاســـت ورزی و تربیت نیروهای انســـانی است 
بتواند کارآمدتر از گذشـــته عمل کنـــد. این کاری 
است که هر دو جریان سیاسی باید پیگیری کنند.
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مخالفان خارج نشین عناصر مخاطره آمیزی برای نظام نیستند. 
ممکن است مخالفت های آنها دست اندازهایی ایجاد کند اما 

این دست اندازها و مشکات مؤثر نیست. عمده ترین موضوعی 
که می تواند ولو در پوششی بدون عنوان براندازی خطر ایجاد کند 
نارضایتی عامه در درون کشور است. اگر بار مشکات زندگی را از 

روی دوش  مردم برنداریم این نارضایتی عمومی تبدیل به بستر 
بسیار خطرناکی می شود که با کمترین جرقه عناصر برانداز خارجی 

یا عنصری که در درون کشور، پرچم این مخالفت ها را عهده دار 
هستند می تواند به یک جریان آسیب بزرگ اجتماعی تبدیل شود

جریانهایسیاسی؛توسعهاندیشیامنفعتاندیش 
ادامه از 
صفحه 11

محسن پیرهادی دبیرکل جمعیت پیشرفت و عدالت:

دغدغه مردم کارآمدی و ناکارآمدی 
جریان های سیاسی است

 

دبیرکل  پیرهادی،  محســـن 
و  پیشـــرفت  جمعیـــت 
عدالت اگرچه معتقد است 
همچنان  سیاســـی  آرایـــش 
حول دو قطب اصاح طلب 
اما  می چرخـــد  اصولگـــرا  و 
معتقد اســـت هـــر دو جناح 
نیازمند نوســـازی هســـتند و 
آنها  به  نسبت  مردم  ارزیابی 

دیگر محدود به برند سیاسی نیســـت بلکه آنها بر اساس کارآمدی یا ناکارآمدی 
جریان های سیاسی قضاوت می کنند.

 
ë  بســـیاری از ناظران سیاســـی در ســـال های اخیـــر معتقد به تغییـــر تدریجی

شکل بندی تقسیم نیروهای سیاسی در ایران هستند، چنانچه می گویند آنچه در 
سال های گذشته وجود داشـــته در حال تبدیل شدن به دوقطبی تندرو- میانه رو 
اســـت و آن تعاریف قبلی اعتبار خودشان را از دست می دهند. تا چه حد با این 

ارزیابی ها موافق هستید؟
بعد از گذشـــت یک دهه دو گفتمان غالبی که در عرصه سیاسی وجود دارد 
رنگ و بوی اصلی خود را می بازد و باید به دنبال نوگرایی و نوسازی خود باشند و 
متناسب با فضا تغییراتی در گفتمان خود بدهند و در راهکارهایشان برای مسائل 
در حوزه های مختلف از جمله حوزه سیاسی  را ارائه دهند. در دهه های گذشته 
مسأله آزادی های سیاسی و فردی در این دوقطبی جدی بود؛ اما اان مسأله ای که 
مردم مطالبه می کنند، کارآمدی و ناکارآمدی  و یا به عبارت دقیق تر  پاسخگویی 
به مطالبات اقتصادی و معیشتی است. مردم می خواهند گروهی حاکم شود که 
مشکات شـــان را حل کند. برایشان هم فرقی ندارد که از کدام دسته باشند. اما 
اینکه بگوییم دو جریان دیگر از پایگاه اجتماعی برخوردار نیستند و یا این پایگاه 
دچار ضعف شـــده و باید از آن عبور شـــود، قابل قبول نیست. دو جریان اصلی 
کشور اصاح طلب و اصولگرا هستند و جریان سوم با توجه به اقتضائات فعلی 
شکل نخواهد گرفت. در بین جایگزین ها هم کسی را با این قدرت نمی بینیم که 
بتواند جریان دیگری را در کنار اصاح طلبی و اصولگرایی تشکیل دهد. درست 
اســـت عده ای نقد دارند و آن را در جامعه مطرح می کنند اما از آنان نمی توان 
به عنوان کنشگر نام برد. دو کنشگر اصلی همان دو گروه اصاح طلب و اصولگرا 

هستند که البته نیاز به تغییر اساسی در روش و کارکردها دارند.
ë  برخی اصاح طلبان معتقدند که توانســـته اند نیروهای تندروی این جریان را

تصفیه کنند یا اگر شخصی در میان شـــان وجود دارد که قباً نظرات تندی داشته، 
خود را تعدیل کرده است. اما این موضوع در جریان اصولگرایی برعکس است. 
تندروهای این جریان همچنان اثرگذار هستند. مانند جبهه پایداری که صدایشان به 
بلندی از خیمه گاه اصولگرایی شنیده می شود. نسبت جریان اصولگرایی با طیف 

تندرو را چگونه تبیین می کنید؟
برعکس معتقدم کـــه تندروهای اصاح طلب هنوز هـــم در میدان اصلی 
لیدر گفتمان سازی  در این جریان هستند و تریبون هم دارند. از ابتدا هم همین 
گونه بوده اســـت. در جریان اصولگرا هـــم تا حدی این تندروی وجـــود دارد اما 
اینکه چقدر پایگاه اجتماعی دارند، نمی دانم. ولی آن طور که می دانم، همیشه 
همین گونه بوده و تریبون هم داشته اند. تندروها به واسطه ساختارشکنی هایی 
که می کنند و جسارت هایی که به خرج می دهند، در هر جریانی وجود دارند. در 
همه جای دنیا هم این گونه است اما اینکه تا چه حد می توانند عموم مردم را 
با خود همراه سازند، مهم اســـت. حرف تندروها پژواک دارد و شنیده می شود 
اما اینکه توده ها را همراه خود کنند، محل سؤال است که معتقدم همیشه هم 
موفق نبوده اند. اما جبهه پایداری که نام برده اید، مدتی است که پراکنده شده اند. 
عده ای از حرف هایی که زده اند پشـــیمان شـــدند و عـــده ای دیگر تغییر موضع 
دادند و به سمت گروه های مختلف جریان اصولگرا رفتند. عده ای هم سکوت 
کردند و برخی هم از مسیر جریان اصولگرایی فاصله گرفتند و به نوعی دیگر در 

دسته بندی های جریان اصولگرا قرار ندارند. برخی هم همچنان حضور دارند.
ë  برخی از چهره های شاخص اصولگرا در سال های اخیر موضعگیری های کامی

را در حوزه های مختلف سیاسی مطرح کرده اند که در واقع از سوی جامعه مواضع 
اصاح طلبانه تلقی می شود. مبنایی که سبب شـــده از بخشی از این افراد تحت 
عنوان اصولگرای میانه رو یاد شود. ارزیابی شما از این تحول در اردوگاه اصولگرایی 

چیست؟ این موضعگیری ها براساس چه ضرورت هایی انجام شده است؟
در پاسخ به این سؤال سه دلیل را مطرح می کنم. یکی از دایل تغییر موضع 
برخی چهره های اصولگرا، خود جریان اصولگرا اســـت. به واسطه بی مهری یا 
حرفی که یکی از اصولگرایان زده است و باب طبع کل جریان نبوده، این افراد را 
طرد کردند. دلیل دوم زرنگی جریان اصاح طلب است. این جریان از چهره های 
اصولگرا یارگیـــری می کند. هرچند آن را تیزهوشـــی اصاح طلبان می دانم اما 
معتقدم که باعث ریزش پایگاه اجتماعی جریان اصاحات می شود. چون روی 
افرادی سرمایه گذاری می کند که ریشه اصولگرایی دارند. دلیل سوم این است 
که برخی افراد بنا بر اقتضائات زمان و مکان تغییر موضع می دهند که شاید در 

عرصه سیاست ورزی تا حدودی طبیعی هم است.
ë  پاشنه آشیل اصولگرایی در انتخابات گذشـــته ناکامی طرح ها و برنامه ها برای

انسجام بخشیدن به نیروهای این جریان حول یک محور و گرفتن خروجی واحد 
از آن بود، آیا این تجربه در مسیر پیش رو تکرار خواهد شد؟

به این شدتی که شما می گویید نبوده است. در انتخابات ریاست جمهوری 
گذشـــته و در مورد آقای رئیسی این اتفاق رخ داد و ما وحدت کردیم. اما خود 
ما نسبت به فرآیندی که وجود داشت انتقاداتی  داشتیم و معتقدیم که ناقص 
انجام شده است. اتفاقاً آفت آن هم نسبت به قبل کمتر شد. چون ما به گزینه 
خودمان رســـیدیم. اینکه بگوییم این فرآیند منطقی و دقیق طی شد، نه این 

گونه نبود.
ë  از یارگیری اصاح طلبان از پایگاه اصولگرایی با عنـــوان زرنگی این جریان یاد

کردید. این در حالی اســـت که همچنان به قول شما این زرنگی ادامه دارد. طیفی 
از اصاح طلبان بحث ائتاف این جریان بـــا چهره هایی از اصولگرایان میانه رو 
مانند آقایان ناطق نوری و اریجانی را مطرح می کنند. پیش بینی شـــما از تحقق 
این تصمیم چیســـت و مهمتر اینکه برخـــورد جریان اصولگرایی بـــا این اقدام 

اصاح طلبان چه خواهد بود؟
اگر جریان اصاح طلب به سراغ گزینه ای مانند علی اریجانی بیایند، یعنی 
در راستای بحران ناکارآمدی، به این نتیجه رسیده که نمی تواند با گزینه مستقل 
خود برنده انتخابات باشـــد. برای همین بر گزینه هایی که در اردوگاه ما تعریف 
می شوند سرمایه گذاری می کنند. هم میزان رأیی را از اردوگاه ما می خواهد ببرد 
و هم مقداری رأی از جریان اصاح طلب اخذ می کند. اینها با این تاکتیک که خود 
نمی توانند به طور مستقل برنده انتخابات باشند روی گزینه های ما سرمایه گذاری 
می کنند. من این کار را از لحاظ سیاسی نمی پسندم. کار سبکی است. ما که نباید 
به هر شکلی پیروز شویم. در این فرآیند گفتمان سیاسی اصالت خود را از دست 
می دهد. ما اگر قائل به گفتمان هســـتیم باید همان گفتمان را به رأی بگذاریم. 
اینکه اصاح طلبان مانند سال 92 بخواهند با هر روشی به قدرت برسند زیبنده 
یک جریان سیاسی نیســـت. با این زرنگ بازی سیاسی که جریان اصاح طلب 
انجام می دهد، به مرور پایگاه اجتماعی خود را از دست می دهد. همان واژه رحم 
اجاره ای که خود اصاح طلبان آن را به کار برده اند، در این مورد هم کاربرد دارد. 

اصولگرایان هم دنبال این هستند که با یک جریان قوی رقابت کنند.

رضوانهرضاییپورگفت و گو
خبرنگار

را  توســـعه گرا  افـــراد 
فقـــط در اصاح طلبـــان 
ممکـــن  و  نمی بینـــم 
اســـت حتی از درون اصولگرایان هم افرادی 
نیـــز  را  یافـــت و حتـــی کســـانی  توســـعه گرا 
می تـــوان شناســـایی کرد که خـــارج از جریان 
اصاح طلبی قـــرار دارند اما به فکر توســـعه 
کشـــور هســـتند. البته ممکن اســـت در میان 
این توسعه گراها بعضی برای انجام توسعه 
معتقـــد به اصاحـــات باشـــند و بعضی نیز 
فراتـــر از اصاحـــات و حتـــی نـــگاه انقابـــی 
داشته باشـــند. حتی بعضی ها ممکن است 
نگاهشـــان وابســـته بـــه بیگانگان باشـــد و از 
این طریق بخواهند توســـعه را انجام دهند. 
طبیعتـــاً جریـــان مـــورد نظـــر و تأییـــد بنده، 
توســـعه گراهای اصاح طلـــب درون نظـــام 

هستند.
منفعت اندیـــش،  جریـــان  و  افـــراد  دربـــاره 
بـــا نگاهی بـــه ۳8 ســـالی کـــه از انقاب مان 

می گـــذرد، افـــراد، جریانـــات و تشـــکل هایی 
را می بینیـــم کـــه رشـــد کرده انـــد و به قدرت 
اصلـــی  مســـأله  کـــه  رســـیده اند  روزافـــزون 
برایشـــان منافع خودشـــان اســـت. حال این 
منافـــع را می تـــوان منافـــع سیاســـی، منافع 
اقتصـــادی و... تعریـــف کـــرد. بـــه نظـــر من 
اساس آن منافع و بهره مندی های اقتصادی 
اســـت و منافع سیاســـی را هم بـــرای همین 
و  می خواهنـــد  اقتصـــادی  بهره مندی هـــای 
شـــوربختانه بایـــد اعتـــراف کنیم کـــه در این 
جریـــان منفعت اندیـــش افـــراد و گروه های 
مدعی اصاح طلبی و اصولگرایی هم وجود 

دارند.
گروه ســـوم که کج اندیش نام دارند و ممکن 
اســـت از نظر شـــخصی و گروهی واقعاً برای 
ملت و نظام دلســـوزی داشته باشند و دنبال 
منافع شخصی و گروهی خود نباشند اما، راه 
و روش هایی که توصیه می کنند یا دفاع های 
بی خـــودی کـــه از وضـــع موجـــود می کننـــد، 

مانع از این می شـــود که بـــه آرمان های خود 
برســـند. این مســـأله ناشـــی از عدم داشـــتن 
تحلیـــل و درک درســـت از جامعـــه اســـت. 
کج اندیشـــان می خواهند به ســـؤاات جدید 
جامعـــه پاســـخ های قدیمـــی و کلیشـــه ای و 
ســـنتی بدهند که جوابگوی مســـائل امروزی 
ما نیســـت. کج اندیشـــان هم فقط و فقط در 
ســـلطنت طلبان  نیســـتند.  اصولگرایان  بین 
هم به نوعی کج اندیش هستند چون که آنان 
به  دنبال توســـعه نیســـتند و دنبال بازگشت 
سلطنت در کشـــور هستند، ولی، نمی فهمند 
که ایـــران و جامعـــه امروزی اقتضـــای آن را 
نـــدارد. نمونه های دیگر جریانات و کســـانی 
هستند که می گویند ما می خواهیم حکومت 
اســـامی ایجاد کنیم مثل جریانات رادیکال 
ســـلفی مانند داعش و القاعـــده چنین نگاه 

ارتجاعی دارند.
در ایـــن میـــان البتـــه ممکـــن اســـت بـــا این 
پدیـــده روبه رو شـــویم که چه بســـا بعضی از 

توســـعه اندیشـــان هم بعد از قرار گرفتن در 
اندیش می شـــوند. چون  مســـندها منفعت 
در جامعه ما تربیت افـــراد به صورت حزبی 
نیســـت، افـــرادی را می بینیـــم کـــه ممکـــن 
است یک شـــبه ره صدســـاله را بروند و اینها 
چـــون فرآیند کادرســـازی را طـــی نکرده اند، 
وقتـــی در یـــک مســـئولیتی قـــرار می گیرنـــد 
مردود می شـــوند. حال یا هواهای نفســـانی 
بر آنان غالب می شـــود یـــا پایین بودن درک 
سیاســـی  اعوجاجـــات  باعـــث  فهم شـــان  و 
و موضعگیری هایشـــان می شـــود یـــا اینکـــه 
مســـائل دیگـــری وجـــود دارد. بنابراین این 
مســـأله برمی گـــردد بـــه ظرفیت ســـازی و ما 
اگر بخواهیم صادقانـــه اعتراف بکنیم، فقط 
نمی توانیم به اصاح طلبان یا توســـعه گراها 
خـــرده بگیریم بلکـــه مشـــکل برمی گردد به 
ســـاختار و کلیت نظام سیاســـی ما که بیشتر 
مشـــارکت را در قالـــب توده هـــا می پســـندد 
تـــا در قالب تشـــکل ها. یکـــی از نقدهایی که 

می تـــوان به جریـــان اصاح طلبـــی وارد کرد 
همین مســـأله اســـت کـــه چرا مـــا در همین 
دایره و محدوده ای که توان و اجازه فعالیت 
کادرســـازی  نتوانســـته ایم  خوب  داشـــته ایم 
کنیم؟ به  طور مثال اان در سال 97 هستیم 
و می دانیم که در سال 98 انتخابات مجلس 
شـــورای اســـامی و در ســـال ۱4۰۰ انتخابات 
ریاست جمهوری و شـــورای شهر را در پیش 
خواهیـــم داشـــت. چـــرا باید تـــا آن موقع در 
مـــورد نامزدهایـــی کـــه می خواهیم داشـــته 
باشیم متوقف شـــویم و نزدیک به انتخابات 
و  بایـــد رده هـــای مختلـــف  فعـــال شـــویم. 
طبقـــات مختلف را شناســـایی کنیـــم و روی 
آنهـــا کار کنیـــم و اگـــر  بینیـــم که یـــک خانم 
یا آقـــا می تواند در حـــد یک کاندیدا باشـــد، 
تربیت سیاســـی و آموزش های بیشـــتری به 
او دهیم تا تجربه کســـب کند. این مســـأله به 
بی توجهی اصاح طلبان و توســـعه گرایان به 

ظرفیت سازی نیروی انسانی برمی گردد.
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همسوبابزرگانوجلوترازسنتیها
تصویریتازهازچین

»امریکای دونالد ترامپ« با »چین شــی جین پینــگ« 180 درجه تفاوت دارد 
و حتی یک ســفر ســطحی در دل این دو کشــور این تعارض را برشــما آشــکار 
می سازد. طی زمامداری دو ساله ترامپ که از 20 ژانویه 2019 )30 دی 1397( 
ســومین ســال خود را آغاز خواهد کرد. هر پروتکل مهم قبلی ایاات متحده یا 
به  تاراج برده شــده یا توســط رهبر دمدمی مزاج کاخ ســفید به تمســخر گرفته 
شده و ترامپ استاد رو دست زدن به اساف خود جلوه کرده است. در نیم کره 
مقابل، شی جین پینگ قابل پیش بینی ترین و محترمانه ترین برخوردها را با 
پیمان های قبلی کشــورش داشــته و نه تنها اساف خویش را خوار نکرده بلکه 
به ســوی اوج ســوق داده اســت. همین هفته گذشــته بود که رهبر خوش روش 
جمهــوری خلــق چین در تــاار بزرگ »مــردم« در پکــن ســخنرانی غرایی در 
حمایت از آرمان های دنگ شیائوپینگ، راهب بزرگ گذشته کشورش صورت 
داد و سیاســت های رفرم و گشــایش های سیاســی او را که چین را در دهه های 
1960 و 1970 متحول کرد، ســتود. به اعتقاد شــی جین پینگ این ترمیم قانون 
اساســی چین توســط دنگ در ســال 1978 بود کــه پایه های عبور این کشــور از 
مرزهای ســنتی و حرکت آن به ســوی اقتصادی باز اما فاقد وابســتگی به غرب 
را گذاشــت و از همان زمان بود که چین به پیشــرفتی نایل آمد که آن زمان به 
قدرت رســیدن کمونیست ها در پکن بی سابقه بوده و در نهایت این فرآیند در 
شرایط کنونی چین متجلی است که حتی به اعتراف امریکا صاحب پویا ترین 

اقتصاد در دنیای کنونی است.
ë خوش نشستن بر ذهن های باز

بدین روی اشاره های آشکار و نهان »شی جین پینگ« به اینکه جانشینی برای 
دنگ است نه بر گوش های بسته بلکه ذهن های باز خوش می نشیند. واقعیت 
امر این اســت که شــکوفایی صنعت و سیاست چین حتی بیش از حرف هایی 
اســت کــه وقتی از زبان شــی  بیــرون می آیــد، برخی رقبــای غربی جیــن آن را 
خودســتایی بی دلیل وی توصیف می کنند. البته شــی جین پینگ مجبور شده 
است در راستای فعال تر کردن بخش های راکد مانده اقتصاد چین گوشه هایی 
از مانیفست های کاری دنگ شیائوپینگ را نادیده بگیرد اما تحلیلگران سیاسی 
نیــک می دانند او پیش از هر کس به نظم انقابی چین که محصول عملکرد 

رهبران سابق حزب خویش است، اعتقاد تام و تمام دارد.
شــجاعت تــوأم بــا هوشــیاری شــی جین پینــگ را در تقابل هــای اقتصــادی و 
سیاسی ای بجویید که پیوسته با امریکا دارد و این چیزی است که »چین دنگ 
شــیائوپینگ« از آن احتــراز می کرد. مخالفان شــی می گویند با وجود ســتودنی 
بــودن اینگونــه مانورهــای وی، دســت بردن در قانون اساســی چیــن که پیامد 
آن مادام العمــر شــدن ریاســت جمهــوری وی اســت، در تضاد بــا آرمان های 
سوسیالیســتی حاکــم بــر چیــن و نوعــی فردگرایی آشــکار و خطرناک اســت. 
ولــی مردم و بخش مهمی از صنایع و واحدهای تجاری چین بشــدت شــی را 
می پســندند و او را نماد همســویی با پیشــرفت های جهانی و معامله حساب 

شده با غربی ها می دانند.
ë بهترین بودن بدون سرسپردگی

هر چه هســت نطق های شی همیشه نظیف و حســاب شده و برخاف ترامپ 
عــاری از هتاکــی اســت و او با بزرگ  جلوه دادن ســایر کشــورها و البته حاکمان 
قبلــی چیــن این بــاور را به ذهن ها رســوخ می دهد که چین فعلی نه کشــوری 
ایزوله شــده و دچار دگماتیســم عقیدتی بلکه کشــوری آغوش گشــوده به روی 
انگاره های متفاوت سیاسی و اجتماعی و البته صاحب حق انتخاب بهترین ها 
بدون سرسپردگی به غرب است. هر جا شی پشت میز خطابه می ایستد ابتدا 
از تکیه بر باورهای فرهنگی چین می گوید و سپس راهکارهایی را ارائه می دهد 

کــه اقتصــاد چین بــرای بهــره وری هرچه بیشــتر محتــاج آن اســت. او البته با 
سیاستمداری خاصی این ادعا را که پس از مائوتسه تونگ و دنگ شیائو پینگ 
بزرگ ترین و خرد ورزترین سیاستمداری است که چین به خود دیده، رد کرده 
و از ایــن طریق دســت های خود را برای انجام مانورهای ازم باز گذاشــته و به 

هیچ کس هم باج نمی دهد.
ë چراغ راه چین

در دســامبر 1978 دنــگ در نطقــی تاریخی متذکر شــده بود رهبــران چین در 
مقطعــی قــرار دارند کــه اگر قرار باشــد کلمه بــه کلمه طبق اساســنامه حزب 
کمونیســت عمل کنند، به شــکل خیره کننده ای از رقبای سیاســی- اقتصادی 
خــود در غــرب عقب خواهنــد افتاد و ســپس افزوده بــود: »وقتی وفــاداری به 
نقطــه ای کور از خویشــتن بینی  و عــدم لمس ایده های دیگران برســد، چیزی 
که میســر نیست پیشــرفت اجتماعی خواهد بود« همین جمله است که حاا 
دســتور العمل و چراغ راه »شــی« برای ســاختن یک چین مدرن تــر و در عین 
حــال آرمانگراتــر قرار گرفته اســت. شــی در یکی از نطق هــای اخیرش ضمن 
غیــر ضروری شــمردن کارهای رقبای اقتصادی چین گفت: »شــکوفایی ما در 
درجه اول محصول عملکرد خودمان است و تا زمانی که فرمول های موفقیت 
در ســال های 2018 و 2019 را بیابیــم عمــًا فرقــی نمی کند کــه حریفان ما چه 

می کنند زیرا حرکت روبه جلویی برای ما متصور نخواهد بود.«
ë اگر کارها مشورتی بود

رقبــای شــی جین پینگ هنــوز این ایده را بســط می دهند که اگــر چین به جای 
رهبــری تک ســویه توســط وی صاحب یــک هیأت رهبــری چند نفــره و کارها 
براســاس شــور و مشــورت بــود، پیشــرفت ها از ایــن فزون تر می شــد. امــا آمار 
اقتصادی »شی« به قدری فروزان است که این ادعا را مخدوش جلوه می دهد. 
طبق آمار غربی ها -و نه خود چینی ها که شاید شائبه خودستایی در آن موجود 
باشــد- اقتصاد چین از 2010 به این ســو هر ســال حدود 10 درصد رشــد کیفی 
داشــته و پایداری صنایع ســنگین آن نیز طی دهه گذشــته مجموعاً 18 درصد 
بااتــر آمده اســت، از همه عجیب تــر جلو افتادن چیــن در زمینه تولید هوش 
مصنوعی و برخی صور و ابزار تکنولوژیک از نمادهای بزرگ غربی مثل امریکا 
و آلمــان اســت. بخش خصوصی چین می گوید شــی  چنان مشــغول تقویت 
حکومت کشــور و واحدهای وابســته به دولت اســت که از آنها غافل مانده اما 
آنها نیز از برنده های ماجراهای اخیر هستند زیرا فرصت های اقتصادی بیشتر 
و بهتری نصیب شــان شــده که در زمان حاکمیت اشــکال سنتی ترکمونیســم 
بــر چین هرگــز حاصل نمی آمد. ایــن فرمول ها حتــی می تواند بــرای ترامپی 
درس آمــوز باشــد که قبل از رئیــس جمهوری شــدن ارباب اقتصــاد امریکا به 
حســاب می آمد و حاا در جنگ اقتصادی مرتبط با کشــیدن دیــواری بلند در 
مرزهای امریکا یا مکزیک حتی خاقیت اقتصادی خود را نیز زیر سؤال برده و 

اکثر نهادهای سیاسی کشور را با خود بد و دولت را تعطیل کرده است.
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دیدگاه

»شی« خط تهاجمی خود را بخصوص در 
زمانی در پیش گرفته بود که کشورهای غربی 
پــس از بحران مالــی 2008 میادی تضعیف 
شــده بودنــد. همــان گونــه کــه مائــو روزگاری 
گفتــه بود که بایــد از فرصت های ایجاد شــده 
در لحظه هــای مهــم تاریخــی اســتفاده کرد، 
»شــی« نیز در حال اســتفاده از فرصت ایجاد 
شــده بود. در همــان بازه زمانی، روشــنفکران 
از موجودیــت مــدل چینــی دفــاع کردنــد. در 
ســال 2009 میــادی، »لیــو یانــگ« یکــی از 
نویســندگان اثر »چین می تواند نــه بگوید« و 
»چین ناراضی« اثــری را تحت عنوان »چین 
مدلــی ندارد« منتشــر کرد که در آن اســتدال 
می کــرد چین بایــد راه و روش تــازه ای را برای 
خود پیدا کند. برای این موضوع او معتقد بود 
که چین باید فلســفه سنتی خود بویژه اخاق 
کنفوسیوســی را مورد توجه قرار دهد، اخاقی 
کــه مخالــف بــا منافــع ســرمایه داری اســت. 
رونق اقتصادی به دنبال سیاســت اصاحات 
»دنگ« ســبب دامن زده شــدن بــه مباحثی 
چــون نابرابــری اجتماعی و فســاد شــده بود. 
ایــن امر اما بــه چین اجازه داد تــا قدرت خود 
را بازیابــد. فراتر از همه آنکه اکثریت چینی ها 
متقاعد شــده بودنــد که فرهنگ غــرب برای 
کشــور آنان مناسب نیســت. چهار سال پیش 
از به قدرت رســیدن »شی«، »لیو« ایده رؤیای 
چینی« را مطرح کرد که از دید او باید جامع و 

در ارتباط با کل بشریت باشد.
هماننــد لیو، »شــی« نیــز با لحنــی مثبت 
دربــاره اســتثنا و خاص بــودن فرهنگ چینی 

او  توســط  موضــوع  ایــن  می کــرد.  صحبــت 
مطرح می شــد که اگر چین اروپا نیست، پس 
چرا باید از مدل دموکراتیک سیســتمی که در 
غرب ظهور یافته پیــروی کند؟ چرا نتوان این 
مدل را از چین دور کرد؟ شی با وجود آنکه در 
سخنرانی هایش بر لزوم اتحاد بشری و جهانی 
تأکید می کرد اما از طرف دیگر سعی می کرد تا 
مدل چین را منحصربفرد و مدل پیشرفت آن 
کشــور را خاص و متفاوت از سایر نقاط جهان 
معرفــی کنــد. به نظــر می رســد برداشــت او 
مفهوم تمدن انحصارگرایانه اســت و معتقد 
به لزوم نفوذناپذیری فرهنگی و عدم آمیزش 
فرهنگ هاست و به موضوع جلوگیری از نفوذ 
خارجــی توجه زیــادی دارد. پروفســور »ژانگ 
وی وی« یکــی از اســتادان دانشــگاه فــودان 
شــانگهای یکــی از تأثیرگذارتریــن چهره هــا 
بــر اندیشــه »شــی« بوده اســت. ژانــگ مانند 
بســیاری از همکارانش استدال می کند چین 
یکــی از تأثیرگذار تریــن قدرت هــای جهانــی 
اســت. از دیــد او مــا در حال گــذار از جهانــی 
عمودی هســتیم جهانــی کــه در آن غرب در 
صــدر بــود و اکنون در حــال حرکت به ســوی 

جهانی افقی هستیم جهانی که در آن کشورها 
از جملــه چیــن در زمینــه اندیشــه و ثــروت با 
غــرب برابــر هســتند. او می گویــد ایــن تغییر 
بی ســابقه ای از نظــر اقتصــادی و سیاســی در 
تاریخ بشــری است که ســبب می شود جهان 
برای همیشه تغییر کند. او می گوید خبر خوب 
این است که »شــی« مجری این پارادایم تازه 
اســت. او می گوید: »اکنون چین برای بسیاری 
از کشورها الهام بخش است. اکنون چین بسیار 
پیشــرفته تر از 40 ســال پیش است بخصوص 
در زمینه ریشــه کن ساختن فقر و ظهور طبقه 
متوســط بزرگــی کــه در نــوع خــود در ســطح 

جهانی بی نظیر محسوب می شود«.
ë دموکراسی چینی

در مواجهه با چالش های ناشــی از جهانی 
شدن، »شی« در سخنرانی ای به مناسبت نود 
و پنجمین سالگرد تأسیس حزب کمونیست 
چیــن در جوای ســال 2016 میادی گفت که 
اکنون موضوع بر سر مدل چینی نیست بلکه 
درباره راه حل چینی است. واقعیت آن است 
که ما شاهد خســتگی در مدل غربی هستیم. 
پس از بحران مالی سال 2008 میادی، شاهد 
افزایــش نابرابری ها در سرتاســر اروپا بودیم. 
همچنین، مدل دموکراتیک نیز در کشورهای 
اروپایــی در حــال تضعیــف بــوده اســت. در 
کشورهای غربی بازندگان جهانی شدن آماده 
رأی دهی به احزابی هســتند کــه وعده دولتی 
قوی تر را می دهند. در امریکا، پیروزی ترامپ 
نشان داد که دموکراسی تا چه اندازه می تواند 
پیش بینی ناپذیــر باشــد. رســانه های چینی از 

این فرصت بــه نفع خود اســتفاده کردند. در 
اکتبــر 2016 میــادی، روزنامــه »خلق« چین 
مدعی شــد که انتخابــات ریاســت جمهوری 
امریکا کلیت نظام سیاســی »ترک برداشته« 
و »معیــوب« ایــاات متحــده را دچــار »هرج 
اســت. در  و »بی نظمــی« ســاخته  مــرج«  و 
ایــن روزنامه توصیه شــده بود کــه غربی ها به 
»دموکراسی متکبرانه« خود نگاهی بیندازند. 
این روزنامه در ادامه نوشته بود: »سال هاست 
دولت چین در گزارش های ســاانه واشنگتن 
متهــم بــه نقــض حقــوق بشــر می شــود. در 
مقابــل، ما باید بگوییم که به افزایش ناامنی، 
افزایــش جرایــم ارتکابــی از طریــق اســلحه، 
نابرابری هــای  و  نــژادی  تبعیــض  افزایــش 
اقتصادی در امریکا باید نگاه کرد، عواملی که 
سبب می شوند تا ادعای امریکا مبنی بر آنکه 
آن کشــور »ســرزمین آزادی« است تضعیف 

شود«.
سیســتم دموکراتیــک جهانی گســل های 
موضــوع  ایــن  از  »شــی«  و  دارد  زیــادی 
بهره بــرداری کــرده و توانســته در پکن توده ها 
را متقاعد سازد. شی تنها رهبر جهانی نیست 

حرکت به سوی برتری در جهان
شی جین پینگ چگونه چین را در مسیر ابر قدرتی جهانی هدایت می کند

سیستم دموکراتیک جهانی گسل های زیادی دارد 
و »شی« از این موضوع بهره برداری کرده و توانسته 

در پکن توده ها را متقاعد سازد. شی تنها رهبر 
جهانی نیست که ایده مدل بدیل را برای توسعه و 
پیشرفت قرن بیست و یکم مطرح می کند. راه حل 

»شی« شباهت زیادی به پیشنهادهای افرادی چون 
»وادیمیر پوتین« رئیس جمهوری روسیه و »رجب 

طیب اردوغان« رئیس جمهوری ترکیه دارد

ë در مسیر ارتقا
در ســال 2009 میــادی، لحظــه ای نــادر 
پدیــد آمــد. شــی جیــن پینــگ در مکزیک به 
ســر می برد کشــوری که حیاط خلوت امریکا، 
رقیــب اصلی چین محســوب می شــود. او در 
آن زمــان چندیــن ســفر خارجــی انجــام داد. 
در مــاه فوریــه بود که »شــی« هنوز در ســمت 
معاونــت رئیس جمهــوری قــرار داشــت اما 
یکــی از نامزدهــای کلیدی برای کســب مقام 
ریاســت چین بود. او با اعتماد به نفس پشت 
میکروفون در سفارت چین در مکزیک ایستاد. 
مخاطبــان او تعــدادی از هموطنــان مهاجــر 
چینــی در مکزیــک، دیپلمات هــا، بازرگانــان 
جلســه  آن  موضــوع  بودنــد.  دانشــجویان  و 
همــکاری جهانی و فضای صلح آمیــز بود. او 
در آن سخنرانی گفت که چین به دنبال صدور 
انقاب نیســت. دوم آنکه گفت چین به هیچ 
نقطه ای از جهان فقــر و قحطی صادر نکرده 
اســت و سوم آنکه اشاره کرد که چین در هیچ 
کشــوری مشــکلی ایجــاد نکــرده اســت. او در 
پایان گفت: »دیگر چه چیز بیشتری می توانم 
بگویم؟« آشــکار بود که کنایــه او درباره صادر 
کردن قحطی و ناآرامی نسبت به امریکا بود. 
این نوع سخنرانی »شی« رفتاری غیر معمول 
در آغــاز ســفرش آن هــم به کشــوری بــود که 
اتحــادی قــوی بــا امریــکا دارد. »شــی« اما در 
طول ســفرهای خارجی خود به دنبال انعقاد 
توافقنامه هــای بــا حاصــل جمع بــرد – برد و 
ارتقــای جایگاه کشــورش بود. اظهــارات او نه 
تنها نشــان می داد، سرشار از حس غرور ملی 
است بلکه نشــان می داد، چین امروز کشوری 
با اقتصادی قوی و ارتشــی قدرتمند است. در 
ســخنان او آشکار بود که نظرش این است که 
چین دیگر نیازی به درس گرفتن از تجربیات 

دیگران ندارد.
سیاســت  میــادی   90 دهــه  از  چیــن 
ناسیونالیستی )ملی گرایانه( را در پیش گرفت 
کــه تغییــر رویکردی آشــکار نســبت بــه رویه 
دهه هــای قبل آن کشــور بــود. شــاید بهترین 
توصیــف در این بــاره را بتــوان درعنوان کتاب 
پر فروش »چین می تواند نه بگوید« مشاهده 
کرد. ایــن کتاب توســط پنج روشــنفکر چینی 
جوان نوشــته شــده اســت کــه در آن امریکا را 
متهم کرده بودند، می خواهد مانع رشد چین 
شــود و قصد مهــار کردن چین در رســیدن به 
پیشــرفت و توســعه را دارد مشــابه کاری کــه 
امریــکا بــا اتحاد جماهیــر شــوروی در فاصله 
جنــگ ســرد انجــام داده بــود. در ســال 2009 
میــادی، تعــدادی از همــان نویســندگان اثر 
دیگری را منتشــر کردند تحــت عنوان »چین 
ناراضــی« و تأییــد کردنــد کــه آن کشــور بایــد 

موضعــی هژمونیک را در جهــان اتخاذ کند و 
در مخالفــت با نفوذ غرب سیاســت های ازم 
را اتخاذ کند. از دید آنان زمان برعهده گرفتن 
نقش رهبری جهانی برای چین فرا رســیده و 

ازم بود آن کشور نفوذ خود را افزایش دهد.
ë »ظهور »شی

»شــی« بــر مــوج احساســات و غــرور ملی 
چینی ها ســوار شــد. او در ســال 2012 میادی 
به قدرت رســید. ملی گرایان جــوان چینی در 
ســتایش او ســخن می گفتنــد. از ســوی دیگر، 
بخــش دیگــری از طرفــداران او هــواداران نــو 
ایــن  اقتدارگــرای دهــه 80 میــادی بودنــد. 
طیف باور داشــتند که تنها یک رژیم سیاســی 
قدرتمنــد اســت که می توانــد کشــور را پس از 
ســرکوب جنبش تیان آن من حفظ کند. آنان 
بــه یــاد می آوردند که پس از ســرکوب خونین 
1989 میــادی، چین از ســوی ســایر کشــورها 
منزوی شــده بود. »شی« اما رویه را تغییر داد 
حتی با وجــود آنکه به بهای احیای دشــمنی 
بــا ژاپن تمام شــد و همچنین به طور آشــکارا 
امریکا را به عنوان دشــمن قرن بیست و یکم 
چینی هــا معرفی کرد، دشــمنی کــه از دید او 

قصد تضعیف چین را دارد.
بــرای پیشــبرد سیاســت خارجی، »شــی« 
بیش از هــر رئیس جمهوری دیگری در چین 
رویکــرد خــود را حــول محور مســائل نظامی 
ســال  در  بخشــید.  شــکل  ارتــش  تقویــت  و 
2016 میــادی، به طور ناگهانی »شــی« لقب 
»فرمانــده کل قوا« را بــرای خود انتخاب کرد. 
او در حــال حاضر مســئول مانورها و عملیات 
نظامی روزانه ارتش چین در جریان منازعات 
منطقــه ای و هنــگام ایجــاد تنش های محلی 
اســت. در ماجرای مناقشه بر سر دریای چین 
جنوبی او دســتور ســاخت جزایر مصنوعی را 
بــرای تثبیت حضور چیــن در مناطقی صادر 
کرد که کشورهای همسایه از جمله فیلیپین و 
ویتنام مدعی هستند که جزو قلمرو سرزمینی 
آنان محســوب می شــود. با این حرکت، پکن 
برای نخســتین بــار رأی دادگاه اهــه را درباره 
دریای چین جنوبی که با شکایت سایر کشورها 
صــادر شــده بــود نادیده گرفــت و رد کــرد. در 
تابستان سال 2016 میادی، دادگاه اهه پس 
از طــرح دادخواســتی از ســوی مانیــل به این 
نتیجه رسید که پکن حقوق حاکمیت فیلیپین 
را نقض کرده و نادیده گرفته است. »شی« آن 
حکــم را نیز رد کرد. »شــینهوا« آژانس خبری 
دولتــی چیــن حتی تــا جایــی پیــش رفت که 
حکم صادر شــده را توطئــه ای از جانب غرب 
بــرای جلوگیــری از توســعه و پیشــرفت چین 

قلمداد کرد.
ë استفاده از فرصت ها

نوژن اعتضادالسلطنه
مترجم

A
P

Za
in 

Kh
an

در اوایل اکتبر، »مایک پنس« معاون رئیس جمهوری امریکا در واشنگتن سخنرانی داشت. 
سخنرانی ای که به گفته بسیاری از تحلیلگران سیاست خارجی چیزی کمتر از اعام آغاز جنگ 
ســرد قرن بیست و یکم نبود. در زمان فعلی، چین دیکتاتوری ای تک حزبی و دومین اقتصاد 
بزرگ جهان رقیب اصلی ایاات متحده امریکا قلمداد می شود.  »در نشست گروه 20 نیز دونالد 
ترامپ تاش کرد در نشســت با شی جین پینگ با حل مشکات فیمابین، از دامنه دار شدن 
جنگ تجاری میان دو کشور جلوگیری کند.«  اما »شی« کیست و چه باوری دارد و چگونه چین 
را اداره می کند؟ »فرانسوا بوگون« روزنامه نگار فرانسوی به این پرسش ها در کتابی تازه تحت 
عنوان »درون ذهن شــی جین پینگ« )Inside the Mind of Xi Jinping( پاســخ داده است. 
او که پیش تر خبرنگار خبرگزاری فرانســه در پکن بوده است اشاره می کند که »شی« پسر یک 
انقابی پیشــتاز بوده و در صفوف حزب کمونیست رشــد کرده  و به چهره ای قوی تبدیل شده 
اســت. »بوگون« می گوید او در جایگاهی قرار گرفته که پیــش از او در میان رهبران چین تنها 
»مائو تسه تونگ«مؤسس جمهوری کمونیستی خلق چین مفتخر به آن شده بود. روابط امریکا 
و پکن در حال حاضر در پایین ترین سطح خود از زمان حادثه خونین میدان »تیان آن من« در 
سال 1989 میادی قرار گرفته است. در نتیجه، درک »شی« مردی که پرجمعیت ترین کشور 

سیاره زمین را اداره می کند مهم تر از هر زمان دیگری است.

که ایده مدل بدیل را برای توسعه و پیشرفت 
قــرن بیســت و یکم مطــرح می کنــد. راه حل 
»شــی« شــباهت زیــادی بــه پیشــنهاد هــای 
اقتدارگرایانه افرادی چون »وادیمیر پوتین« 
رئیــس جمهــوری روســیه، »ویکتــور اوربان« 
رئیس جمهوری مجارســتان و »رجب طیب 

اردوغان« رئیس جمهوری ترکیه دارد.
 آیــا اکنــون زمــان ظهــور »انترناســیونال 
غیر لیبرال« فرا رسیده است؟ اگر اروپا در برابر 
ظهــور تجربه »شــی« از خود بردباری نشــان 
دهد و این موضوع را به رســمیت بشناسد که 
چین یک قدرت معتبر جهانی اســت یعنی 
همان ایده ای که »شی« مطرح می کند در آن 
صورت هیچ چیز نمی تواند مانع از گسترش 
مــدل چینــی شــود. شــواهدی بــرای اثبــات 
کارآمدی چین وجود دارند به طور خاص ایده 
ایجاد کمربند جاده ای و راه سازی که پروژه ای 
میلیارد داری با هدف متصل کردن آســیای 
مرکــزی و غــرب آســیا، خاورمیانــه و اروپــا به 
یکدیگر است. در دوران رهبری »شی«، چین 
بــه طــور روزافزونی حضور خود را در شــرق و 
مرکــز اروپا افزایــش داده اســت، مناطقی که 
بیشتر احساســات منفی یا بی تفاوتی نسبت 
بــه اتحادیه اروپا در آنجا به چشــم می خورد. 
بالکان مسیری مهم میان آســیا و اروپا است 
و یکی از اهداف اصلی انتخاب شــده توســط 
»شــی« اســت: در ســال 2014 میــادی، پکن 
وعــده ســرمایه گذاری 3 میلیــارد داری را در 
آن منطقه داد و یک ســال پــس از آن افتتاح 
خط اعتباری 10 میلیارد داری را مطرح کرد.

ë چین می تواند
»ووک وکســانویچ« پژوهشگر و دیپلمات 
ســابق صرب اســتراتژی چین در ســال 2017 
میــادی را ایــن گونــه توضیح می دهــد: »در 
حالــی کــه غربی ها عموماً بــه منطقه بالکان 
به عنــوان یــک منطقــه مزاحــم و آزاردهنده 
نگریسته اند نقطه ای که با تنوع نژادی و قومی 
زیــادی در پیرامــون جهــان یــورو - آتانتیک 
قــرار گرفته چین بر این باور اســت که بالکان 
مجرایــی به ســوی بازارهــای اروپایی اســت و 
مســیری بــرای تقویــت قــدرت نــرم و یافتن 
دوســتان بیشتر در میان اعضای تازه اتحادیه 
اروپــا و کشــورهایی اســت که بــه طــور بالقوه 
نامــزد عضویــت در آن اتحادیــه هســتند«. 
به نظر می رســد که »شی« به این شعار »بله، 
ما می توانیم« بــاور دارد. چین اکنون به خود 
می بالد که تنها قدرت جهانی اســت که قادر 
بــه ایســتادگی در برابــر امریــکا در حوزه های 
فرهنگــی، اقتصــادی و نظامــی اســت. چین 
رهبری جهانی خود را در مناطقی نامحتمل 
نشــان داده اســت: کارمندانــی از کشــورهای 
غیر دموکراتیک آفریقا و جنوب شــرقی آسیا 
که به پکن فرســتاده می شــوند تا مدل چینی 
را آموزش ببینند. موفقیت بیشتر برای قدرت 
نــرم چین را می توان در جریان ســفر رهبران 
چینی در ســال 2017 میادی دیــد زمانی که 
در پالــم بیچ در اقامتــگاه ترامپ نوه دحتری 
جوان رئیس جمهوری امریکا ترانه ای چینی 
را اجــرا کرد. پدر و مــادر او به خود می بالیدند 
کــه فرزندشــان در اجرای ترانــه چینی موفق 
بوده اســت. ایــن صحنه اما به نظر می رســد 
می توانــد نمادی از تغییر ژئوپولیتیک باشــد 
اینکــه احتمــال آن وجــود دارد که چین جای 
ایاات متحده را به عنوان ابر قدرت غالب در 

جهان بگیرد.
ریاســت  انتخابــات  کارزار  در  ترامــپ 
جمهــوری گفتــه بــود کــه اجــازه نمی دهد تا 
چین به امریکا تجاوز کنــد. او گفت این کاری 
اســت که تاکنــون چینی هــا انجــام داده اند و 
ایــن بزرگترین دزدی در تاریخ اســت. ترامپ 
در مــه 2016 میــادی اعــام کرد کــه رویکرد 
امریکا را تغییر خواهد داد. نخستین مواجهه 
او بــا »شــی« آن گونــه که پیش بینی می شــد 
برخــوردی از نــوع خشــن نبــود. ترامــپ در 
گفت و گــو با روزنامــه »وال اســتریت ژورنال« 
از »شــی« ســتایش به عمل آورد و گفت فکر 
می کنــد »شــی« فــرد فوق العاده ای اســت و 
او را دوســت دارد. ترامــپ اعتــراف کــرد کــه 
پــس از ده دقیقــه گوش دادن بــه حرف های 
»شــی« دربــاره تجربیــات او پیرامــون تاریخ 
روابط چین و کره شــمالی دریافت که مســأله 
کره شمالی آسان نیســت. از سوی دیگر اما او 
در دســامبر 2017 میادی در ســند استراتژی 
امنیت ملــی امریکا از چین به عنــوان قدرتی 
رقیب و چالشــی بــرای نفوذ، قــدرت و منافع 
امریــکا یــاد کرد که تاش می کنــد تا امنیت و 
رونــق اقتصادی امریــکا را مــورد هجمه قرار 
داده و تخریب کند. این نشانه ای از استراتژی 
متناقض ترامپ اســت. آیــا ترامپ می تواند 
بــه هــدف خــود یعنــی »بــار دیگــر امریکای 
بزرگ« که شــعارش بوده دست یابد یا آنکه 
بــه ببری کاغذی تبدیل خواهد شــد که اجازه 
می دهــد تا »شــی« محاصــره اش کنــد؟ این 
تناقض تا جایی ادامه یافت که او اشــاره کرده 
کــه همکاری هــای اســتراتژیک میــان چین و 
امریکا باید ادامه یابد. تنش ها میان دو کشور 
اما باقی مانده اند. در تابستان 2016 میادی، 
در گزارشــی منتشــر شــده از ســوی مؤسســه 
تحقیقاتــی »رنــد« اندیشــکده ای نزدیک به 
حلقه هــای نظامــی امریــکا اشــاره شــده بود 
کــه امــکان بــروز جنگ میــان امریــکا و چین 

نامحتمل است اما غیرقابل تصور نیست.
Newsweek :منبع

www.iran-newspaper.com

editorial@iran-newspaper.com

 گیدئون واچمان
مترجم: وصال روحانی

 سال بیست وچهارم  شماره 6966
 شنبه  15 دی 1397



www.iran-newspaper.com

editorial@iran-newspaper.com

 سال بیست وچهارم  شماره 6966
 شنبه  15 دی 1397

مریم شهبازی
خبرنگار

تصویر چندان غریبی نیســـت روزگاری که بزرگان خانواده ها شب های سرد زمستانی در 
شب نشینی هایشان به شاهنامه خوانی و صحبت از افسانه های به یادگار مانده از نیاکانشان 
می پرداختند. همین دور هم نشـــینی ها هم راهی بود برای انتقال نسل به نسل داشته های 
ادبیات شفاهی مان که آثاری همچون داستان حسین کرد شبستری، امیرارسان  نامدار و 
حتی نوشته هایی نظیر افسانه های هزار و یک شب را می توان از جمله آنها دانست؛ بخشی 
از فرهنگمان که این روزها فراموشی در کمین آن نشسته، آنقدر که به  قول حسن ذوالفقاری، 
اگر مسئوان فرهنگی-آموزشـــی زودتر از خواب غفلت بیدار نشوند و تاشی برای ثبت و 
حفظ این عناصر فرهنگ عامه به خرج ندهند در آینده ای نه چندان دور باید شاهد نابودی 
گنجینه ای مهم از داشته های سرزمینمان باشـــیم. هرچند که رئیس مرکز تحقیقات زبان 
و ادبیات فارســـی دانشـــگاه تربیت مدرس که بانی راه اندازی رشته ادبیات داستانی عامه 
در مقاطع کارشناسی ارشـــد و دکترای این دانشگاه است تأکید دارد که برای نجات ادبیات 
داستانی عامه فردا دیر است و باید همین امروز دست به کار شویم. این استاد دانشگاه تا به 
امروز دســـت به تألیف آثار متعددی برای کتاب های دانشگاهی و حتی آثار درسی آموزش 
و پـــرورش زده، او صاحب کتاب ها و مقاله های متعـــددی در حوزه های مرتبط با ادبیات و 
فرهنگ عامه هم هست و به همین واسطه هم موفق به دریافت عنوان برگزیده و شایسته 
تقدیر جشنواره های متعددی نظیر جشـــنواره بین المللی خوارزمی، جشنواره کتاب های 
رشد و جشنواره  کتاب های کمک آموزشی شده است. عضویت در فرهنگستان زبان و ادب 
فارسی، عضویت در کمیته ملی المپیاد ادبی، هیأت علمی مجموعه آموزش زبان فارسی، 
شورای گسترش زبان و ادب فارسی، کمیته کار شورای زبان فارسی و فن آوری و عضویت در 
هیأت رئیسه انجمن استادان زبان و ادبیات فارسی بخشی از مسئولیت های ادبی-فرهنگی 
این محقق و نویسنده طی سال های فعالیت او به شمار می آید. با او به گفت و گویی درباره 

ادبیات داستانی عامه، اهمیت و ضرورت پرداختن به آن نشسته ایم که می خوانید.
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 نگذاریم گنجینه 

ادبیات عامه به باد برود

 گفت و گو با حسن ذوالفقاری، رئیس مرکز تحقیقات زبان و ادبیات فارسی
 دانشگاه تربیت مدرس

ë  ادبیات شما  فعالیت های  تخصصی  حوزه 
داســـتانی عامه اســـت، بخشـــی که تا پیش از 
بزرگانـــی همچون محمدجعفـــر محجوب و 
احمد بهمنیار چندان مورد توجه اهالی ادبیات 
نبوده؛ چه شـــد که پژوهـــش و فعالیت در این 
بخـــش را برگزیدید؟ بویژه که به تازگی شـــاهد 
داســـتانی  عنوان»ادبیات  بـــا  کتابی  رونمایی 

عامه« از سوی شما بوده ایم.
بـــا وجود نگاه  تحقیرآمیـــزی که تا همین 
پنجاه سال قبل متوجه این بخش از ادبیاتمان 
بـــود نمی تـــوان منکـــر جایگاه مهـــم ادبیات 
داســـتانی شـــفاهی شـــد. برخـــاف ادبیـــات 
مکتوب که به لطف کاتبـــان تا حدی برایمان 
باقی مانده ما طی سال ها و سده های متعدد 
شاهد خاموشی بخش های مهمی از ادبیات 
داســـتانی عامه مان بوده ایم. ادبیات مکتوب 
همانگونه که از نام آن برمی آید کتابت شده 
و مصـــداق آن هم وجود بیش از یک میلیون 
نسخه خطی فارســـی موجود در ایران و سایر 
کتابخانه های بـــزرگ جهان اســـت و همین 
میراث گرانبها منجر به شهرت ادبیات فارسی 
در فراســـوی مرزهای جغرافیایـــی خودمان 
شده اســـت.اما از آنجایی که ادبیات شفاهی 
به ندرت مکتوب شـــده ســـندهای کمی از آن 
در دســـت داریم که بی شک اگر سمک عیار، 
ابومسلم نامه و داراب نامه ها نبودند و برخی 
کاتبان بـــه کتابت آنها همـــت نمی گماردند 
ما شـــاهد از میان رفتن همیـــن تعداد اندک 
هم بودیم. ایران ســـرزمینی برخوردار از اقوام 
مختلفی است که ادبیات رنگارنگی را در خود 
جای داده اند و به شـــکلی مداوم در حال بده 
بستان به زبان فارسی هستند؛ آنچنان که گاهی 
از آن وام گرفته اند و گاهی هم به آن افزوده اند. 
از همین رو می تـــوان با قطعیت گفت که در 
ادبیات داستانی عامه ما با گنجینه ای گرانبها 
روبه رو هستیم که متأسفانه تنها بخش هایی از 

آن مکتوب شده است.
ë  علت بی توجهی به این بخش از ادبیات مان

با وجـــود اهمیتی که بـــرای آن قائل هســـتید 
چیست؟

 بخش مهمی از آن ناشـــی از رواج ادبیات 
داســـتانی عامه میان مردمان عادی اســـت و 
همان طور که می دانید مردم عادی عادت به 
نوشتن، ضبط و نگهداری ندارند. از همین رو 
به دست خواص هم نرسیده که به تحقیق و 
پژوهش آنها عاقه مند شوند. هرچند که طی 
نیم قرن اخیر افرادی چون زنده یاد محجوب 
بـــه حفظ ایـــن بخـــش از ادبیاتمـــان اهتمام 
ورزیده اند، البته تاش ها در محیط دانشگاهی 
به این نیم قرن محدود می شود وگرنه خارج 
از فضای آکادمیک هم کارهایی انجام شـــده 
بـــوده منتهی آنچنـــان که باید و شـــاید نظام 
یافته و نظریه مند نبوده اند.دکتر محجوب در 
شـــرایطی به فکر نجات ادبیات استانی عامه 
افتاد که کسی برای آن ارزشی قائل نبود، حاا 
شرایط عوض شـــده، آنچنان که از سال 94 تا 
به امروز شـــاهد راه اندازی رشـــته ای با همین 
عنوان در دانشگاه تربیت مدرس برای مقاطع 
کارشناسی ارشد و دکتری هستیم. گمانم طی 
پانزده سال گذشـــته و بویژه پنج سال اخیر با 
رشـــد قابل توجهی در خصـــوص تحقیقات 
علمی-پژوهشـــی مرتبط با ادبیات داستانی 
عامه روبه رو شـــده ایم و حتـــی خود ما هم در 
دانشـــگاه تربیت مدرس انتشـــار نشریه ای با 

عنـــوان »فرهنگ و ادبیات عامـــه« را برعهده 
داریم.

ë  در مرکز دایرة المعارف بزرگ اسامی هم گویا
با همکاری شـــما و سایر استادان دانشنامه ای با 

همین عنوان در حال انتشار است!
بله و تا به امروز پنج جلد از این دانشنامه 
که »فرهنگ مـــردم ایران« نام دارد روانه بازار 
نشـــر شـــده و کار آن تا انتشـــار جلد دهم هم 
ادامـــه خواهد یافت. افتخار همـــکاری با این 
دانشـــنامه را هم به عنوان مدخـــل نگار و هم 
یکی از اعضای شورای هیأت علمی آن دارم. 
با وجود این اقدامات باارزش همچنان نیازمند 
تاشـــی جدی برای گـــردآوری و ثبت ادبیات 
داســـتانی عامه و در شکل گسترده تر فرهنگ 
عامه هســـتیم، چرا کـــه طی دهه هـــای اخیر 
شاهد خاموشـــی یک به یک ســـالخوردگانی 
هســـتیم که حامان بخش های مهمی از آن 
هستند.متأســـفانه مســـئوان فرهنگی هیچ 
تاشـــی بـــرای حفظ ایـــن داشـــته های مهم 
فرهنگی انجام نمی دهند و ادبیات داستانی 
عامه مان در معرض خطر جدی نابودی قرار 
دارد. هر چند که از جهت تحقیقات علمی باز 
شرایط بهتری داریم اما مسأله اینجاست که 
ما قبل از انجام هر پژوهشـــی به ثبت و ضبط 
مواد اولیه آن نیاز داریم که همان داشته های 
ادبیات داستانی عامه مان است.آنقدر اوضاع 
در حفظ داشته های ادبیات داستانی عامه مان 
نگران کننده است که تأکید می کند برای نجات 
ایـــن بخش از فرهنگمان حتی فـــردا هم دیر 
اســـت و باید از همین امروز شروع کنیم. باید 
بودجه ای مناســـب برای این منظـــور درنظر 
گرفته شود و سازمانی هم متولی جمع آوری 
مواد داستانی شفاهی شـــود، اگر چنین کاری 
انجام شـــود و مـــا خودمـــان فرصت تحقیق 
پیدا نکنیم آیندگان ایـــن کار را انجام خواهند 
داد. همیـــن حاا ممکن اســـت گویـــش وران 
خیلی از روســـتاهایمان در قید حیات نباشند 
و شـــاهد خاموشی بخشـــی از گویش هایمان 
باشـــیم.وقتی شـــاهد غلبه زندگی شـــهری، 
آن هم بدون پشـــتوانه فرهنگی باشیم تمام 
عناصر ادبیات داستانی عامه مان را از دست 
خواهیـــم داد و ایـــن اتفاقی اســـت کـــه وقوع 
آن چنـــدان دور از تصـــور نیســـت. یکی دیگر 
از امکاناتـــی که در جهت حفـــظ این بخش از 
ادبیاتمـــان برخورداریم، حفـــظ آنها نه تنها 
در قالـــب مکتوب، بلکه در شـــکل صوتی و با 
همان گویش اصلی است.در غیر این صورت 
فرزندان ما در یکصد سال آینده قادر به درک 

و مطالعه آنها نخواهند بود.
ë  و می تـــوان مدعـــی از میـــان رفتـــن یکی از

پایه های فرهنگ مان شد؟
بله و متأسفانه یکی از پایه های مهم آن را 
از دست خواهیم داد. بگذارید در همین رابطه 
مثالی بزنم، طی ســـال های گذشـــته نزدیک 
به یکصدهزار ضرب المثل از سراســـر کشـــور 
جمع آوری و در قالب کتابی منتشـــر کرده ام. 
اگر ایـــن کار را به تنهایی انجام نـــداده بودم و 
از همراهی گروه یا ســـازمانی برخـــوردار بودم 
شـــک نکنید که بیش از پنج برابـــر این رقم را 
جمع آوری کرده بودم.باید روســـتا به روستا و 
شهر به شهر بگردیم و به روش های صحیح 
علمی دســـت به جمع های عناصر فرهنگ 
عامه بزنیم. در این مســـیر نه تنها با استفاده 
از نـــرم افزارهـــا، بلکـــه با همین شـــبکه های 

اجتماعـــی و دنیـــای وب قادر بـــه جمع آوری 
آنها خواهیم بود. نه به عنوان یک ایرانی، بلکه 
به عنوان یک محقق و فارغ از هر تعصبی، قادر 
به اثبات این هستم که گنجینه ضرب المثل 
کشورمان قابل ثبت در حافظه جهانی یونسکو 
است. در چندین دولت، بارها به بخش ملی 
حافظه جهانی و رؤسای فعلی و قبلی سازمان 
میراث فرهنگی گفته ام که این میراث معنوی 
را تا کشـــورهای دیگر دســـت به کار نشـــده اند 
ثبت جهانی کنید کـــه البته هیچ ترتیب اثری 
به آن نداده اند.کافی است افغانستان یا دیگر 
کشورهای  فارسی زبان برای این کار اقدام کنند 
تا مســـئوان ما به چه کنم، چه کنم بیفتند و 

متوجه ضرورت این مسأله شوند.
ë  این که شنیده می شود تعداد ضرب المثل های

ایرانی بیش از ضرب المثل های کل اروپا است 
ادعای درستی است؟

بله و از همین جهت اســـت که تأکید دارم 
از گنجینه ای گرانبها برخوردار هســـتیم.کاری 
که دهخدا در این زمینه انجام داده ســـی هزار 
مدخل را شـــامل می شـــود. مثل هایی که من 
موفق به جمع آوری شان شده ام یکصد هزار 
تا است که همچنان معتقدم رقم واقعی آنها 
خیلی بیش از این است. ما ایرانی ها برخوردار 
از فرهنگی غنی هستیم که متأسفانه قدر آن را 
ندانسته ایم. در ارتباط با افسانه ها هم اوضاع 
به همین منوال است، ما در خصوص برخی 
افســـانه هایمان گاهی ده ها روایت داریم، در 
ارتباط با همین»بز زنگولـــه پا« تنها یکصد و 
شـــصت روایت جمع آوری شـــده که هر کدام 
از آنهـــا با دیگـــری تفاوت دارد. اگر مســـئوان 
خواهان نجات این بخش از فرهنگمان باشند 
یکی از بهتریـــن اقدامات که اتفاقـــاً طرح آن 
را به ســـازمان میـــراث فرهنگی هـــم  داده ام، 
پیشـــنهادم مبنـــی بـــر اســـتفاده از همراهی 
فارغ التحصیـــان ادبیات در دوران ســـربازی 
است. هر سال تعداد بسیاری فارغ التحصیان 
رشـــته های مختلف ادبیات، باستان شناسی 
و تاریـــخ وادار به  طی دوران ســـربازی خود در 
زمینه های غیرمرتبط می شوند، این در حالی 
اســـت که با کمک میراث فرهنگـــی می توان 
بعـــد از برگـــزاری دوره های آموزشـــی از آنان 
برای جمع آوری و ضبط بخش های مختلف 

فرهنگی عامه کمک گرفت.
ë  در گذشـــته حتی در فضای دانشـــگاهی هم 

شـــاهد چنین اقداماتی نبودیـــم، آنچنان که 
برخی از همکاران شـــما نـــگاه تحقیرآمیزی به 
ادبیات داســـتانی عامه در برابر ادبیات رسمی 

داشتند!
بحث همان رقابتی اســـت کـــه گفتم، ما 
ایرانیـــان تا یـــک رقیب درمیان نباشـــد کاری 
نمی کنیـــم. در ارتبـــاط بـــا مثنـــوی تـــا وقتی 
نیکلسون دست به کار نشده بود حتی خود ما 
به شکل جدی کاری نکرده بودیم. با کاری که 
او انجام داد تازه ادبای ما متوجه شـــدند که از 
چنین گنجینه ای برخوردار هستیم و دست به 
تصحیح آن زدند، کاری که هنوز هم ادامه دارد 
که آخرین آن هم تصحیح اســـتاد موحد بود. 
در ارتباط با داســـتان ها و افسانه های عامیانه 
هم هفتاد-هشتاد سال قبل افرادی همچون 
»پراپ« دســـت بـــه ریخت شناســـی زده اند و 
مبنای نظریات خود را بر داستان های عامیانه 
گذاشته اند. حتی »هانس کریستین اندرسن« 
در ارتباط با داستان های شرقی و داستان های 
عامیانه زادگاه خودش کارهایی کرد و دســـت 
به بازنویســـی برخی از آنهـــا زد. برادران گریم 
هم چنیـــن کاری کردند و بعد از پژوهش های 
آنان درباره افسانه های بومی بود که جهانیان 
متوجه گنجینه های گرانبهای آلمانی شدند. 
ما هم به همت افرادی همچون ابوالقاســـم 
انجوی و برنامه ای که در رادیو اجرا کرد متوجه 
اهمیت این کار شـــدیم. جامعه دانشـــگاهی 
تازه متوجه شده که بهترین نظریه های ادبی 
در ارتبـــاط با همین قصه ها جـــواب می دهد. 
برخـــاف ما ایرانیان دنیا توجه ویژه ای به این 
بخش از فرهنگ فولکلـــور خود دارد، آنچنان 
که در کشـــوری نظیر سوئد دســـت به تربیت 
قصه گو می زنند تا قصه های شفاهی را برای 
خانواده ها بخوانند. این در حالی اســـت که ما 
هم در فرهنگ عامه مان برخـــوردار از هنری 
همچون نقالی هســـتیم اما امروز اثر چندانی 
از آن باقـــی نمانـــده! چرا از وجود مدرســـه ای 
بـــرای آمـــوزش آن محروم هســـتیم؟آن هم 
درشرایطی که با نقالی می توان بخش مهمی 
از فرهنگ عامه مان را حفظ کرد.انجام چنین 
کارهایی به برنامه ریزی سازمان یافته اصولی 
نیاز دارد، با وجود برخـــورداری از منابع نفتی 

بـــاا، از کمتریـــن بودجـــه ممکـــن در بخش 
پژوهش های دانشـــگاهی برخوردار هســـتیم 
که همان بودجـــه ناچیز هم بـــه انجام حتی 

ضروری ترین کارها نمی رسد.
ë  در چنین شرایطی که معتقدید مسئوان در

خواب غفلت هستند و بودجه های دانشگاهی 
هم کفاف چنین پژوهش هایی را نمی دهد باید 

چه کرد؟
به گمانم به شـــکل گیری پویشی مردمی 
با هدایت اهالی ادبیات و جامعه دانشگاهی 
نیاز داریم، با وجود تأکیدی که بر پایین بودن 
بودجه های علمی و فرهنگی دارم باید بگویم 
که در ارتبـــاط با این مورد خـــاص پول هم به 
تنهایی حال مشـــکات نیســـت و ما بیش از 
همه به مدیریت اصولی نیاز داریم. ســـازمان 
میـــراث فرهنگـــی، وزارت فرهنـــگ و ارشـــاد 
اســـامی یـــا حتـــی وزارت علوم بایـــد در این 
رابطه مســـئولیت راه اندازی و هدایت پویش 
مورد نظـــر را به عهده بگیرنـــد. در قالب این 
پویش می توان از مردم درخواست کرد که هر 
فردی پنج ضرب المثل منطقه زندگی اش را 
برای ما به سامانه مشـــخصی ارسال کند، آن 
وقت می بینید که تک تک این مردم چگونه 
در قالـــب یک گـــروه بـــزرگ بـــه همراهی ما 
خواهند شتافت. برخاف بسیاری از دوستان 
که معتقد بـــه مخرب بودن فضـــای مجازی 
هستند ما حتی از این تکنولوژی ارتباطی هم 
می توانیم در پیشـــبرد اهداف خود اســـتفاده 
کنیم. البته منکر برخی آســـیب هایی که برای 
زبان به دنبال دارد نیســـتم اما همان آســـیب 
را هـــم می تـــوان بـــا آمـــوزش و برنامه ریزی 
صحیح به حداقل رساند. به جای فیلترینگ 
و محدودیتی که متأســـفانه تنهـــا برای مردم 
اســـت و برای خود محدود کنندگان مشـــکلی 
ندارد بهتر است باور کنیم که مردم به حدی 
از رشـــد فکری رســـیده اند که بتوان با هدایت 
آنان حتی عملکردشـــان در فضای مجازی را 
هم به سمتی صحیح سوق داد. شاید باورتان 
نشـــود اما مـــن در برخـــی مناطق روســـتایی 
به افرادی برخـــورده ام ک عاشـــقانه ادبیات 
داستانی شـــان را جمع آوری کرده اند اما کسی 
نیست که آنها را منتشر کند. میراث فرهنگی 
و دیگر سازمان های مســـئول به جای هزاران 
کاری کـــه نباید انجام بدهند قدری به ســـراغ 
کاری بروند که وظیفه انجـــام آن را دارند. چرا 
دایره المعارف بزرگ اسامی که یکی از مراکز 
علمی مهم کشـــورمان اســـت طـــی ماه های 
اخیر قادر به پرداخت حقوق نویســـندگانش 

نبوده است! چون نهادهای مسئول یا اهمیت 
حمایـــت از چنین مراکـــزی را نمی فهمند یا 
نمی خواهند که بفهمنـــد. چرا مرکزی به این 
مهمی که کارهای بزرگی انجـــام داده باید در 
آســـتانه تعطیلی قرار بگیرد و پولـــی که باید 
برای حمایت از آن هزینه شـــود جای دیگری 
خرج می شود! مهم ترین مسأله ما در اغلب 
بخش های فرهنگی فقدان مدیریت اســـت، 
وگرنه هنـــوز هم از حضور نیروهای عاشـــق و 
متعهد بسیاری برخوردار هستیم، افرادی که با 
کمترین هزینه قادر به انجام بزرگ ترین کارها 
هستند. البته اینکه می گویم هدفمان باید اتکا 
به مردم باشـــد، منظورم مـــردم عادی کوچه 
و خیابان نیســـت، بلکه از تشـــکل های مردم 
نهاد و افـــراد فعال و متخصص در حوزه های 
مرتبط سخن می گویم. متأسفانه وزارتخانه ها 
و نهادهـــای علمـــی، فرهنگـــی مـــا بـــه جای 
سیاستگذاری به مجری تبدیل شـــده اند. اگر 
وزارت فرهنگ و ارشـــاد اسامی بودجه ای در 
اختیار دارد که نباید در اختیار کارمندانش قرار 
بگیرد تا در راهی که معلوم نیست هزینه اش 
کننـــد. وزارتخانه هـــا بایـــد بـــا سیاســـتگذاری 
فرهنگـــی بودجـــه را بـــه تشـــکل ها و بخـــش 
خصوصی تزریق کنند و خودشان تنها نقش 
ناظر داشته باشند وگرنه آسیبی جدی متوجه 
فرهنگ مان خواهد شد. درگذشته پدربزرگ ها 
و مادربزرگ های ما همه قصه گو بوده اند، در 
قصه های آنـــان چه مفاهیمی بوده؟ در همه 
قصه ها ظالمان به سزای کارشان می رسیدند 
و اخاق بحثی جدی در همه آنها بوده است. 
شنیدن چنین قصه هایی تأثیری عمیق بر روح 
و روان مخاطبان برجای می گذاشته است. از 
خودمان بپرســـیم که چرا جامعـــه امروزمان 
اینقدر خشـــن و بداخاق شـــده؟ برای اینکه 
ما قصه نمی خوانیم، اهل مطالعه نیستیم، 
رمان و داستان نمی خوانیم! همه اینها منجر 
به آن شـــده که موفق به یافتـــن الگویی برای 
خودمان نشـــویم. نســـل امروز ما خالی از این 

ابزارهای تربیتی و سرگرم کننده است.
ë  مـــواردی که گفتید بحث اثـــرات اجتماعی 

ادبیات داستانی عامه است، در بحث هویت 
فرهنگی، بی توجهی به این بخش منجر به بروز 

چه آسیب هایی خواهد شد؟
 وقتـــی ایـــن اتصـــال از جایی قطع شـــود 
دیگر قادر به برقراری ارتباط میان نســـل های 
مختلف نخواهیم بود، اگر فرهنگ گذشته در 
نسل های بعد هم تداوم می یافت، ایه هایی 
از آن برداشـــته شده و به آن اضافه می شد آن 

وقت شـــاهد این همه معضـــات اجتماعی 
نبودیـــم. در گذشـــته هم شـــاهد حفظ بهتر 
ارتباطات اجتماعی بودیم و هم فرهنگ عامه 
فرصتـــی برای حیـــات پیدا می کرد امـــا امروز 
مونس همه ما گوشی های تلفن همراهمان 
شـــده اســـت.هرچند که معتقدم این فضای 
مجازی هـــم یکی از ضروریـــات زندگی امروز 
اســـت و بهتر اســـت دست از دشـــمنی با آن 

برداریم.
ë  بحث شبکه های اجتماعی به میان آمد، ما 

در دوره های مختلف تاریخی شاهد شکل گیری 
گونه های مختلف ادبیات بوده ایم که از جمله 
آنهـــا می توان بـــه ادبیـــات مکتـــب خانه ای 
و... اشـــاره کرد. بعد از گذشـــت چندین ســـال 
می توانیم شاهد شکل گیری گونه ای از ادبیات 

خاص فضای مجازی باشیم؟
 حتماً، نه تنها شاهد شکل گیری گونه ای از 
ادبیات فارسی در فضای مجازی خواهیم بود 
بلکه حتی برخی از افراد و گروه ها هم هستند 
که در شبکه های اجتماعی و فضای مجازی با 
هدف انتقـــال و حفظ فرهنگ عامه فعالیت 
می کنند. برخاف گذشـــته که انتقال فرهنگ 
دهان بـــه دهان بـــوده حـــاا از طریق فضای 
مجازی و شبکه های اجتماعی یک دهان برای 
انتقال به هزاران دهان اســـت. در خال نفوذ 
شبکه های اجتماعی به زندگی مردم می توان 
از ظرفیت آن برای انتقال فرهنگ اســـتفاده 
کرد. در این بین کارگردان ها و نویسنده ها هم 
می توانند این فرهنگ را به میان کارهایشـــان 
بیاورنـــد، درســـت ماننـــد کاری کـــه دهخدا، 
جمال زاده، هدایت، چوبک و دانشـــور انجام 
دادنـــد، فرهنـــگ را بـــه درون قصه هایشـــان 
ریختند و آن را میان مردم پخش کردند.اینها 
را می تـــوان در دیالوگ فیلم های کارگردانانی 
چون علـــی حاتمی دیـــد، فیلمنامه هایی که 
مملو از کنایه هـــا و ضرب المثل هـــای ایرانی 
اســـت. شـــاید باورتان نشـــود اما همان رادیو 
و تلویزیونـــی کـــه در بـــدو ورود به کشـــورمان 
پدیده ای نوظهور و مدرن به شمار می آمدند 
امـــروز از مظاهـــر فرهنگ فولکلور به شـــمار 
می آیند، درباره فضـــای مجازی هم در آینده 
همیـــن گونه خواهد بـــود و می تواند از همین 
حـــاا بخشـــی از حـــوزه مطالعاتی ما باشـــد. 
ادبیـــات از ایـــن قـــدرت برخـــوردار اســـت که 
تنها یک ابزار سرگرمی نباشـــد، بلکه قادر به 
کارآفرینی باشد. از ادبیات می توان حتی برای 
کار اقتصادی استفاده کرد. باید فرهنگمان را 
با نیازهـــای زمان انطباق بدهیم، نمی توانیم 
گوشه ای بخزیم و خودمان را تافته جدابافته از 

تحوات جهان بدانیم.
ë  در شـــرایطی که حتی خود فعـــاان ادبیات 

هم معتقدنـــد که تحصیل در این رشـــته بازده 
اقتصادی ندارد شما تأکید دارید که می توان به 

آن نگاه اقتصادی هم داشت؟
بله، اگر قادر به تربیت نیروهای متخصص 
در حـــوزه ادبیات بشـــویم در ارتباط با همین 
بخـــش ادبیـــات داســـتانی و فرهنـــگ عامه 
دست به درآمدزایی و فعالیت در بخش های 
مختلف اقتصادی خواهیم زد. جلســـه ای با 
طراحان مد ولباس داشتم، به آنان گفتم اگر 
قصه های بختیاری را نخوانید، اگر قادر به درک 
اسطوره هایشان نشـــوید، اگر میان ترکمن ها 
زندگی نکنید و ندانید چه باورهایی دارند قادر 
به طراحی لباس برای آنان نخواهید بود. اگر 

باورهای مخاطبـــان خود را ندانیـــد طراحان 
موفقی نخواهید شـــد، بخش مهمی از پاسخ 
این ســـؤاات در ادبیات داســـتانی عامه قابل 
دستیابی است. درارتباط با آشپزی هم همین 
طور است، بســـیاری از توریســـت ها به غیر از 
اشـــتیاق برای آشـــنایی با بناهـــای تاریخی- 
فرهنگی هر شهر و کشوری، خواهان آشنا شدن 
با غذاهای محلی آنها هســـتند. این در حالی 
اســـت که استفاده از این بخش فرهنگ عامه 
هم بدون مطالعه ادبیات میسر نمی شود.اگر 
هتلداران و فعاان این بخش از صنعت مان 
بدانند که پشـــت تهیه هر غذایی یک داستان 
اســـت، با اســـتفاده از آن هم قـــادر به جذب 
توریست بیشتری خواهند بود و هم مخاطبان 
خـــود را با جزئیات بیشـــتری از فرهنگی که با 
آن روبه رو می شـــوند مواجه خواهند کرد. این 
در حالی ست که فعاان صنعت گردشگری 
ما کوچکترین توجهی به ظرفیت های نهفته 
در ادبیـــات داســـتان عامه و درابعـــاد کلی تر 
آن فرهنـــگ عامه ندارنـــد. درارتباط با دنیای 
بازی های رایانه ای هم همین طور است، شما 
چرخی در بازار محصوات اینچنینی بزنید. با 
چه درصدی از بازی هایی روبه رومی شوید که 
قهرمانان آنها برخاســـته از یکی افسانه های 
خودمان باشـــد؟ اصاً رد پایی از سمک عیار 
و امیر ارسان در آنها می بینید؟ این در حالی 
اســـت که ادبیات داستانی شفاهی ما مملو از 
افسانه ها و قهرمان هایی که در صورت قدری 
تـــاش قادر به مطـــرح کردن آنها در ســـطح 
جهانی هم هســـتیم. ذهن فرزنـــدان ما تنها 
مملو از قهرمانان وارداتی اســـت، نمی گویم 
که آنها بد هســـتند اما تأکیـــد دارم که ادبیات 
شـــفاهی ما هم با بهره گیری از افســـانه هایی 
همچون هزار و یک شب قادربه جذب نه تنها 

مخاطبان ایرانی، بلکه خارجی خواهد بود.
ë  به برادران گریم اشاره کردید، دو محققی که

دست به گردآوری افسانه های فولکلور آلمانی 
زدند کـــه در نهایت نتیجه آن حتی مورد توجه 
صنعت ســـینمای جهـــان هم قـــرار گرفت و 
هنوز هم بعد از گذشت سال ها شاهد ساخت 
فیلم ها و انیمیشن های متعددی از افسانه هایی 
چـــون ســـفیدبرفی، راپونزل، شـــنل قرمزی و 
ســـیندرا هســـتیم، در ادبیـــات مـــا هم چنین 

ظرفیتی نهفته است؟
بلـــه و من به قاطعیت به شـــما می گویم 
که ردپای برخی از افســـانه هایی کـــه برادران 
گریـــم جمـــع آوری کرده انـــد به افســـانه های 
ایرانی می رســـد چـــرا که ما برخـــوردار از یکی 
از قدیمی تریـــن تمدن های جهان هســـتیم. 
من در مقاله ای توضیح داده ام که کریســـتین 
اندرســـن از کدام داســـتان های ایرانـــی برای 
خلـــق مخلوقـــات ادبی خـــود بهـــره گرفته. 
اندرســـن همان طور کـــه خودش هـــم بارها 
گفته بسیاری از داســـتان هایش را از شرق وام 
گرفته، او بواســـطه حرفه اش به عثمانی سفر 
کرده و بسیاری از افسانه های ما را هم شنیده 
اســـت. همین انیمیشـــن »ســـرندیپیتی« که 
بچه های دهه های شـــصت و هفتـــاد ما با آن 
بزرگ شده اند ریشه ایرانی دارد و من براحتی 
قادر به اثبات آن هستم، سندبادنامه و بخش 
عمده ای از افســـانه های هزار و یک شب هم 
ایرانی اســـت. ما از قدرتی همچـــون هالیوود 
بهره مند نیســـتیم، بنابراین خودمان قادربه 
تزریق مستقیم افسانه هایمان به مخاطبان 
از طریـــق فیلم های ســـینمایی نیســـتیم اما 
می توانیم با ثبت و بعد هـــم ترجمه آنها به 
چند زبـــان زنده دنیا راهی روشـــن پیش روی 
ادبیات داســـتانی عامه مان قرار بدهیم. البته 
برای موفقیت دراین مســـیر بـــه بازآفرینی و 
امروزی کردن این داستان ها نیاز داریم. کاری 
که فردوســـی انجام داد، فردوسی روایت های 
پیش از خود را در دســـتگاه مورد نظرش برد و 
به ماده ای فاخر تبدیل کرد و شاهکاری به اسم 
شاهنامه خلق کرد، شاهکارهای باقی بزرگان 
ادبی مان هم ریشـــه در فرهنـــگ عامه دارند.
اصاً کار ادبیات همین است که از زبان مردم 
وام بگیرد و در ظرف فاخری آن را به مخاطبان 
ارائه بدهد. با  وجود این همه ما از کارکردهای 
ادبیات داســـتانی عامه غافل هســـتیم، حتی 
جامعه شناســـان و روانشناســـان هم متوجه 
نیســـتند که برخـــی از داســـتان های عامه ما 
همچون هزار و یک شـــب و ســـلیم جواهری 
جنبه های درمانی دارند. کدام پزشـــک ما به 
ســـراغ روان درمانی مخاطبان خود با مثنوی 
مـــی رود؟ نمی روند چـــون مطالعه نکرده اند 
و اطاعی در این زمینه ندارند. شـــاید باورتان 
نشـــود اما از ادبیات داســـتانی عامه می توان 
حتـــی در روانشناســـی صنعتـــی هـــم بهـــره 
گرفت. ما در گذشـــته های نه چندان دور انواع 
شـــعر کار را داشته ایم، شعرهایی که کارگران 
به شـــکل جمعی می خوانده انـــد و منجر به 
تقویت روحیه و تشـــویق بیشـــتر آنـــان به کار 
می شده است.متأسفانه در دوران قدیم گمان 
می کردند اگر به موانا، خاقانی و... توجه کنند 
نشان از شـــوکت و بزرگی ست اما اگر به نقد و 
بررسی یک داســـتان عامیانه بپردازند نشان 
از ضعـــف دارد. همه اینها ناشـــی از ناآگاهی 
اســـت چراکه آدمی دشـــمن آن چیزی است 
که درباره اش نمی داند. همه اینها را گفتم که 
بگویم ذوالفقاری تنها یک نفر اســـت و توانی 
محدود دارد، ما برای نجات ادبیات داستانی 
عامه به هزاران ذوالفقاری دیگر نیاز داریم. ای 
کاش مســـئوان این را بشوند و خواب غفلت 

بیدار شوند.

برخاف ما ایرانیان دنیا توجه ویژه ای به این بخش از فرهنگ فولکلور 
خود دارد، آنچنان که در کشوری نظیر سوئد دست به تربیت قصه گو 
می زنند تا قصه های شفاهی را برای خانواده ها بخوانند. این در حالی 

است که ما هم در فرهنگ عامه مان برخوردار از هنری همچون 
نقالی هستیم اما امروز اثر چندانی از آن باقی نمانده! چرا از وجود 

مدرسه ای برای آموزش آن محروم هستیم؟آن هم درشرایطی که با 
نقالی می توان بخش مهمی از فرهنگ عامه مان را حفظ کرد.انجام 

چنین کارهایی به برنامه ریزی سازمان یافته اصولی نیاز دارد، با وجود 
برخورداری از منابع نفتی باا، از کمترین بودجه ممکن در بخش 

پژوهش های دانشگاهی برخوردار هستیم که همان بودجه ناچیز هم 
به انجام حتی ضروری ترین کارها نمی رسد
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علــی هاشــمی با محســن رضایــی در ســپاه 
سوســنگرد مرکز عملیات جلسه ای2 ساعته 
داشت و همانجا تصمیم گرفته شد که قرارگاه 
ســری نصــرت را تشــکیل دهــد. او در ایــن قــرارگاه کارهای 
ابتکاری بســیاری ازجمله طرح پل خیبــر، طرح قایق هایی 
که بتوانند در هور)جایی که باتاق است( مانور بدهند، طرح 
جاده شــهید همت تا پــل خیبر و... را انجــام داد. همچنین 
در قرارگاه کربا ایشــان جانشین ســردار غامپور شد و بعد 
از عملیات بدر هاشــمی تمام نیروها را فرستاد به اروند رود 
که آن منطقه را شناســایی کنند و بعد عملیات والفجر 8 را 
انجام دهند. اواخر سال 65 ایشان فرمانده سپاه ششم شد 
و قرارگاه ســری زیر نظر ســپاه ششــم رفت و پشــتیبانی اش 
می کــرد تــا اواخر جنــگ که عراق فــاو و شــلمچه را گرفته و 
آماده بود که به جزیره بیاید و آنجا را بگیرد. در آن زمان علی 

هاشــمی فرماندهان را آنجا جمع کــرد تا تصمیمی اتخاذ 
کننــد و جلوی عملیــات عــراق را بگیرنــد و نگذارند جزیره 
ســقوط کند. اما عــراق آنقدر با تجهیــزات کامل حمله اش 
را شــروع کــرده بــود که 8 هلی کوپتــر باای قــرارگاه نصرت 
می چرخیدنــد. 4-3 هلی کوپترشــان تــوپ دار بودند، 3-4 
هلی کوپتر هم نیرو پیاده کردند تا هاشمی را پیدا و او را اسیر 
کننــد. او به ســمت نیزارها دویــد و هلی کوپترهــا هم باای 
نیزارهــا می چرخیدند. آتش همه نیزار را فــرا گرفته بود که 
هلــی کوپترها از آنجا رفتند. بعد از 22 ســال از آن روز یعنی 
67/4/4 پیکر شهید هاشمی را نزدیک بیمارستان علی بن 
ابــی طالب کنار جــاده پیدا کردنــد و از روی پاک و آزمایش 

دی ان ای مطمئن شدند که او شهید علی هاشمی است.
سید صالح موسوی
همراه همیشگی و همرزم علی هاشمی

به مناسبت بیست وچهارمین سالگرد شهادت 
سرلشکر امیر منصور ستاری

نمونه نبوغ ایرانی
معمواً نیروهای هوایی در بیشتر کشورهای جهان 
بویــژه خاورمیانــه و غرب آســیا تمرکز خــود را روی 
توسعه تجهیزات گذاشته و از »عامل انسانی« غافل 
می شــوند. این اتفاق معمواً منجر به ایجاد یک نیروی هوایی وابسته به قدرت ها و 
در نهایت شــرکت ســازنده می شــود. اما این شــرایط برای ایران از ابتدا متفاوت بود. 
خوشــبختانه فرماندهان هوایی ایران از همان ســال های دهه 40 خورشــیدی تاش 
زیادی برای تربیت نیروهای فنی، با سواد و مبتکر به خرج دادند که نتیجه آن ایجاد 
یک رسته کاماً متخصص با عنوان همافران و چند هزار افسر فنی و متخصص شد. 
شهید منصور ســتاری فردی از همین گروه بود. این دانش آموخته دانشکده افسری 
ســال ۱3۵0 بــرای گذرانــدن دوره کنتــرل رادار راهی امریکا شــد و پس از یک ســال با 
بازگشــت به ایران به عنوان افســر رهگیر نیروی هوایی مشغول به کار شد. وی اگر چه 
به دلیل پشتکار فراوان با شرکت در کنکور سراسری در رشته برق و الکترونیک دانشگاه 
تهران پذیرفته شــد اما غیرتــش اجازه نداد با آغاز جنــگ )در حالی که بیش از چند 
واحد به پایان تحصیات دانشــگاهی اش باقی نمانده بود( به رسته نظامی خود در 
نیروی هوایی بازنگردد. با آغاز جنگ، تمام رســته های نیروی هوایی بشــدت گرفتار 

مأموریت »حفظ برتری هوایی« این 
نیرو و مراقبت از آســمان های ایران 
شدند. از جمله پدافند هوایی که باید 
نــه تنهــا از ورود پرنده هــای مهاجم 
مراقــب  بلکــه  می کــرد  جلوگیــری 
می بود که در نبود دستورالعمل ها و 
فقدان سامانه »فرماندهی و کنترل« 
به اشتباه هواگردهای خودی را نزنند. 

این مســأله بســیار مهمی بود که تنها افســران دوره دیده ای نظیر ســتاری از پس آن 
برمی آمدند. جهت اطاع خوانندگان، چند جت شــکاری ایران در همان هفته های 
اول جنگ توســط توپ های پدافند و حتی موشــک های راداری خودی به زیر کشیده 
شــدند که واقعه غم انگیزی بود. تصور کنید خدمه پدافند شــهر یا پایگاهی که بارها 
و بارها بمباران شــده با دیدن یک هواپیما که با ســرعت به آن نزدیک می شــود چه 
احساسی دارد آیا باید تأمل کند یا بی درنگ شلیک کند؟ معمواً هواپیمای خودی 
با روشــن کردن سامانه شناسایی دوست از دشمن یا مطلع کردن فرماندهی پایگاه 
از نزدیــک شــدن خــود این مشــکل را حل می کنــد اما اگــر ســامانه های مخابراتی-

الکترونیکی هواپیمای مورد نظر در اثر اصابت موشــک یا گلوله دشمن آسیب دیده 
باشــد چه؟اینجاســت که افســران دوره دیده و باتجربه نظیر ســروان ســتاری )درجه 
ابتدای جنگ( می توانند کنترل اوضاع را به دست بگیرند. ستاری اما تنها یک افسر 
رادار خوب نبود. او از همان ابتدا عاقه زیادی به طراحی و تولید تجهیزات مورد نیاز 
نیروی هوایی داشت تا آنجا که ابتکارات او در تجهیز سیستم های راداری و پدافندی 
موجب ارتقای کارآیی سیستم راداری ایران در طول جنگ شد. تداوم این روند سبب 
شد تا در سال ۱3۶2 به دلیل کارآیی و لیاقتی که از خود نشان داد به سمت معاونت 
عملیات پدافند نیروی هوایی منصوب شــود. پشــتکار وی در ســاخت تجهیزات در 
ســال هایی که نیروی هوایی ارتش بیشــتر منابع تأمین نیاز خود را از دســت داده بود 
ســبب شــد تا ســال ۱3۶۴ به ســمت معاونت طرح و برنامه نیروی هوایی ارتقا یابد. 
سرانجام در بهمن ۱3۶۵ به فرماندهی نیروی هوایی ارتش جمهوری اسامی ایران 

منصوب گردید و تا پایان عمر خود عهده دار این مسئولیت بود.

برش

علی غفورییـــادمان

ران
:  ای

س
 عک

 

شهید علی هاشمی  )نفر دوم از سمت راست(

غبارروبی از چهره یک فرمانده مبتکر
نشست نقد مستند »زیر صفر مرزی« با محوریت شهید علی هاشمی برگزار  شد

مســتند »زیــر صفر 
و  نوشــته  مــرزی« 
مهــدی  ســاخته 
افشــارنیک به تهیه کنندگی علی جلیلوند 
در جشــنواره ســینما حقیقت با اســتقبال 
مخاطبــان روبــه رو شــد. از ایــن رو انجمن 
اندیشــه و قلم دهم دی ماه در سالن ایوان 
شــمس برنامــه ای را ترتیــب داد تــا ایــن 
مستند به صورت ویژه اکران شود و با حضور 
ســردار حســین عایی از فرماندهان ارشد 
دفاع مقدس، جعفر شیرعلی نیا پژوهشگر 
تاریــخ جنــگ و محســن رخصت طلــب 
از راویــان و نویســندگان دفــاع، مــورد نقد 
و بررســی قــرار گیــرد. بعد از تماشــای این 
مســتند که روایتی از زندگی ســردار شــهید 
علی هاشمی فرمانده قرارگاه سری نصرت 
در دهه 60 اســت سؤاات و ابهاماتی برای 
تماشــاگران بــه وجــود می آید؛ اینکــه این 
فرمانــده چنــد هفته قبــل از پایــان جنگ 
یعنی تیــر ماه 67 و قبــل از بازپس گرفتن 
جزیــره مجنون ناگهــان چرا مفقود شــد و 
هیچ نشــانه ای از او در دســت نبود تا اینکه 
در ســال 89 بقایــای پیکر او پیدا و تشــییع 
شد. موضوع بحث برانگیز دیگر که در این 
مســتند محل توجه قرار گرفته به شــایعه 
ارتباط شــهید علی هاشمی با عراقی ها به 
خاطر عرب بودنش برمی گردد. شایعه ای 
که به گفته همســر شهید رنج آن از فقدان 
و احتمــال شــهادت او به مراتب برایشــان 
بیشــتر و دردآور تر بــود. همچنین در فیلم 
از زبان راویان می شــنویم که مفقود شدن 
ناگهانی علی هاشمی خواسته یا ناخواسته 
بعــد از جنگ بایکــوت می شــود. هر چند 
برخی این گونه توجیه می کنند که با توجه 
به احتمال اسارت نمی خواستند عراقی ها 
متوجــه جایــگاه او شــوند تا تحت فشــار و 
شکنجه قرارش دهند. توجیهی که هم به 
خاطــر پایان جنــگ و تبادل اســرا و بعد تر 
به دلیل سقوط صدام چندان موجه به نظر 

نمی رسد.

ë شائبه جاسوسی مردود است
 ســردار حســین عایــی در 
نشســت نقــد مســتند »زیر 
صفر مــرزی« ابتدا بــا بیان 
اینکه علی هاشــمی زمانی 
که شــهید شــد یــک جــوان 27 ســاله بود، 
گفت: در جنگ فضایی به وجود آمده بود 
که هر کسی ظرفیت و قابلیتی داشت بدون 
توجه به موضوع ســن، قومیــت و... فضا و 
بستر رشــد برایش فراهم بود. یعنی افراد 
این امکان را داشتند که قابلیت هایشان را 
نشان دهند. از این رو شهید هاشمی، نماد 
نسلی است که بدون توجه به سن، قومیت 
و پایــگاه طبقاتی فرصت بروز اســتعداد و 
توانمنــدی خود را یافت. البته من معتقد 
هستم با همه تاشی که کارگردان و عوامل 
فیلم داشتند این اثر در ارائه تصویر کاملی 
از شــهید هاشمی موفق عمل نکرد، چون 
هیچــگاه بحــث جاسوســی در مــورد ایــن 
شهید و پاســداران مطرح نبوده است. من 
این شــائبه را از اســاس مــردود می دانم و 
حدســم این اســت که کارگردان تنها برای 
جذاب کردن فیلم به این موضوع پرداخته 
است. او افزود: از جمله اقدامات مهم این 
فرمانــده جــوان، طراحی عملیــات خیبر 
بــود، عبور از هــور اقدامی بود کــه برای ما 
قبــل از خیبــر دور از ذهــن بــود، امــا بــا 
شناسایی هور توسط شــهید هاشمی این 
طــرح آمــاده و عملیات خیبــر مقدمه ای 
بــرای انجــام والفجــر هشــت شــد. ایــن 
فرمانــده ارشــد دفاع مقــدس افــزود: در 
عملیــات والفجر 8 بــا توجه بــه اینکه در 
عملیات خیبر توانســتیم عبــور از اروند را 
ممکــن کنیــم، ارتــش عــراق یــک ســال 
آبــادان را محاصــره کــرد اما نتوانســت از 
اروند عبور و خرمشهر را به آبادان متصل 
کند. اما ما دسترسی عراق به آب های آزاد 
را مســدود کردیــم، البتــه کــه در خیبــر به 
اهداف خود نرسیدیم اما این ناکامی پله 

پیروزی بزرگ والفجر هشت شد.

ë رویکرد حماسی به جای کارشناسی
جعفر شــیرعلی نیا در ادامه 
ایــن نشســت بــا بیــان این 
سؤال که چرا ما باید عبور از 
هــور را یک کشــف بــزرگ و 
پیروزی محسوب کنیم؟ اظهار داشت: ما با 
نسلی مواجه هستیم که بدون تخصص و 
تجربه خاصی در مصدر امور قرار گرفتند و 
هر تــاش و خطای خود را موفقیت جلوه 
می دهند. در کتاب »شــهرآرای خورشید« 
درباره عملیات خیبر و  انهدام گردان های 
لشکر 27 صحبت شده اســت، اما تاکنون 
کجا دیده اید در تحلیل های رسمی و از بین 
رفتن انسان ها صحبت شده باشد؟  چرا به 
حماســی  وجــه  کارشناســی  موضوعــات 
می دهیم؟ آیا هدف عملیات خیبر تصرف 
جزایــر مجنــون بــود یــا چون عملیــات به 
اهداف نرسید، جزایر مجنون بزرگ جلوه 
داده شــد. او ادامــه داد: واژه »صلــح« در 
دوران جنــگ، تابــو بــود و هیچ کــس؛ نــه 
سیاسیون و نه فرماندهان حتی یک بار هم 
از صلــح نگفتنــد و هر چه بــود صحبت از 
ســرنگونی صدام و سقوط رژیم بعث بود. 
عایی در پاســخ به سخنان شیرعلی نیا  با 
بیان اینکه دفاع، مقدس اســت اما جنگ 
مقدس نیســت، اظهــار کرد: بلــه من هم 
معتقدم همه اقدامات ما در جنگ درست 
نبــود، امــا ایــن را هــم بایــد بدانیم کــه اگر 
تاش ها هم نبود ارتش بعثی عراق پیروز 
جنــگ بــود نــه ایــران. مــا در دوره جنــگ 
دستگاه دیپلماســی کارآمدی برای صلح 
برخــی  خاطــر  همیــن  بــه  و  نداشــتیم 
موقعیت های صلح را از دست دادیم. اما 
مــا در جنگ و از پی هــر عملیات به دنبال 

صلح بودیم.
ë با همه شکست ها بازهم پیروز بودیم

محسن رخصت طلب نیز 
نشســت  ایــن  در 
اظهارداشت: دهم دی ماه 
جنــگ  خاتمــه  ســالروز 

جهانی اول است. آلمان با از دست دادن 
بخش بزرگــی از خاکش تا امروز به خاطر 
جنگ های جهانی در حال خسارت دادن 
اســت، ده هــا جنــگ در دوره معاصر رخ 
داده و خســارات فراوانــی بــه کشــورهای 
درگیــر وارد شــده اســت، از جمله حمله 
عراق به ایران، اما فقط در جنگ تحمیلی 
عراق علیه ایران نه متجاوز مجازات شد و 
نه خسارت داد. این نویسنده و راوی حوزه 
دفاع مقدس خاطرنشــان کرد: در بحث 

شکســت و پیروزی باید بگویم چه کســی 
گفته است که شکســت نبود؟ شکست و 
پیروزی در جنگ ما توأمان باهم بوده چه 
بســا بررسی کنید شکســت های ما بیشتر 
هم بــوده و اینکه حدود 50 کشــور بزرگ 
جهــان از عراق حمایــت کردند و با ما که 
حداقل امکانات را داشتیم می جنگیدند. 
معلــوم اســت کــه مــا بــا تــاش و انــواع 
ترفند هــا توانســتیم بــه پیروزی برســیم. 
گرچــه نشســت نقــد مســتند »زیــر صفر 

مرزی« که با حضور پر رنگ اهالی رسانه و 
عاقه منــدان برگــزار شــد به نشســتی پر 
بحــث و جــدل بــرای طرح پرســش های 
صریح درباره دایل ادامه جنگ و حضور 
پــاره ای تصمیمــات  و  در خــاک عــراق 
دوران جنــگ تبدیــل شــد امــا ایــن نــوع 
برنامه ها می تواند نویدی باشــد بر اینکه 
همچنــان مــردم بخصوص نســل جوان 
نسبت به دوران دفاع مقدس حساسیت 

دارند.

مرجان قندی
خبرنگار



رکوردشکنی اپ استور در سال 2019
رکــوردی  هفتــه  یــک  عــرض  در  شــد  موفــق  اســتور   اپ 

1.22 میلیارد داری را ثبت کند.
بــه گزارش انتخاب، اپل در یک پســت وباگی رســماً اعام 
کرد، اپ استور در طول فصل تعطیات رکوردهای خود را جا به جا کرده است. 
طبــق این گزارش، کاربران بین شــب کریســمس و شــب ســال نو بیــش از 1.22 
میلیــارد دار هزینــه کرده انــد و این رقم تنها  در شــب ســال نو بــه 322 میلیون 
دار رســیده اســت. »فیلیپ شــیلر«، معاون ارشــد بازاریابی بین الملــل اپل در 
این خصوص می گوید: کامًا واضح اســت که مــا یک رکورد خیره کننده زده ایم 
و ایــن یک آغاز بی نظیر برای ماســت. گفتنی اســت که بیــن برنامه های دانلود 
شده، بازی ها و برنامه های مراقبت از خود محبوب تر از سایر برنامه ها بوده اند و 
 Monster 9 و PUBG ، Asphalt ،بازی هایی همچون جنگ ستارگان، فورتنایت
Strike به عنوان بهترین بازی های دانلود شــده شــناخته می شوند. اپ استور در 
ســال جاری، پــس از یک طراحــی مجدد بزرگ با سیســتم عامــل iOS 11، وارد 

دهمین سال فعالیت رسمی خود شد.

یک گروگان گیری اینترنتی در مرورگر کروم
مرکز مدیریت امداد و هماهنگی عملیات رخدادهای رایانه ای )ماهر( از امکان 
 )Chrome( فریزشــدن رایانه های ویندوزی به دلیل نقص جدید مرورگــر کروم

خبر داد.
به گزارش »ایران«، طبق گزارش مرکز ماهر اشکال جدیدی در مرورگر گوگل 
کروم )Google Chrome( کشــف و گزارش شده که این نقص با معرفی خود 
به عنوان پشــتیبان فنی قابی، ســبب فریزشــدن کامل ویندوز 1۰ می شــود و 
ســپس به کاربر می گوید دســتگاهش آلوده به ویروس شده است. این نقص 
جدیــد بــا اســتفاده از یک کد  جــاوا اســکریپت و ایجــاد حلقه، مانع از بســتن 

سربرگ یا مرورگر می شود. 
همچنین یک پنجره  pop-up نمایش داده می شــود که ادعا می کند از ســوی 
وب ســایت رسمی پشــتیبانی مایکروســافت اســت و رایانه، آلوده به ویروسی 
شده که می تواند گذرواژه ها، تاریخچه  مرورگر، اطاعات کارت اعتباری و سایر 
داده هــا را بــه مخاطره بینــدازد. از آنجایی که این یک حلقه اســت، هر بار که 
کاربر تاش می کند این pop-up را ببندد، تقریباً بافاصله دوباره باز می شود 
و این امر منجر به استفاده  صد درصد از منابع خواهد شد و در نهایت رایانه را 
ناگهان فریز خواهد کرد. مرکز ماهر اعام کرد که این مشکل، مسأله  جدیدی 
در مرورگــر کروم نیســت و این نــوع گروگان گیری اینترنتی، یکــی از رایج ترین 
کاهبرداری هــای اینترنتــی اســت. اما برای رفع مشــکل چه بایــد کرد؟ طبق 
 Task توصیــه متخصصان مرکز ماهــر درصورت مواجهه با این مشــکل ابتدا
Manager  را از نــوار وظیفــه باز کرده و ســپس به ســربرگ Processes بروید و 
 End  کلیک کنید. حال نوبت به کلیک روی دکمه GoogleChrome.exe روی
 Google در گوشه  پایین سمت راست می رسد البته باید مطمئن شد که Task
Chrome به گونه ای تنظیم نشــده که دفعه بعد که این مرورگر باز می شــود، 
ســربرگ های قدیمــی دوبــاره بازگردند. بــرای ایــن کار بهتر اســت تاریخچه  
کوکی از مرورگر پاک شود. یک راه حل خوب برای مقابله با گروگان گیری های 
اینترنتی، این اســت که کاربر پیش از اجازه  دسترســی به اطاعات و پرداخت 
هرگونه وجهی برای رفع مشــکل دســتگاه، از واقعی بودن اطاعات و پیشینه  
  Download Bomb  آنهــا مطمئــن شــود. همچنیــن بایــد گفــت در حملــه
اوایل ســال جاری که مرورگرهــای بزرگ هدف قرار داده شــدند، تنها مرورگر 

Microsoft Edge در برابر این حمله ایمن بود.

 ویندوز10 از ویندوز ۷ پیشی گرفت
به دنبال بیانیه جدید مایکروسافت، سرانجام ویندوز 1۰ توانست سهم بیشتری 

از ویندوز ۷ را به خود اختصاص دهد.
بــه گــزارش ایســنا، چنــدی پیــش مایکروســافت به عنــوان شــرکت توســعه و 
ارائه دهنده سیستم عامل محبوب و پرطرفدار ویندوز، اعام کرد که تنها تا سال 
2۰2۰ میادی از نســخه ویندوز ۷ پشــتیبانی می کند و شــرکت ها و سازمان هایی 
که می خواهند همچنین از این نســخه به نســبت قدیمی اســتفاده کنند، باید با 
پرداخت مبلغی معلوم و مشــخص، پشتیبانی مایکروســافت را برای دریافت 

به روزرسانی و وصله های امنیتی دریافت کنند.
حاا به نظر می رســد که این بیانیه مایکروســافت تا حد بســیار زیادی مؤثر واقع 
 Net  شــده اســت چراکه تازه ترین آمار و گزارش های منتشر شده توسط مؤسسه
Applications نشــان می دهد ســهم ویندوز 1۰ که تاکنون بســیار کمتر از نسخه 
ویندوز ۷ بود، حاا از آن پیشی گرفته و سهم بیشتری از بازار را به خود اختصاص 

داده است.
این بدان معناســت که در میان رایانه های شخصی و دسکتاپ، تعداد کاربرانی 
که تا پایان سال 2۰1۸ میادی از جدیدترین نسخه سیستم عامل ویندوز یعنی 
ویندوز 1۰ استفاده کرده و آن را روی رایانه خود نصب کرده اند، بیشتر از کاربرانی 

است که هنوز از نسخه ویندوز ۷ روی رایانه خود استفاده می کنند.
بدین ترتیب می توان نتیجه گرفت که مایکروسافت توانسته است سرانجام در 
ترغیب و تشویق کاربران این سیستم عامل محبوب عملکرد موفقیت آمیزی را 
به نام خود ثبت کند و این نسخه سهم بیشتری از ویندوز ۷ را به خود اختصاص 

دهد. 

کابوس 90 شبی مدیرعامل اپل
کاهــش 3۸ درصدی ســهام اپــل در 9۰ روز گذشــته، موجی از نگرانــی را در دل 

مدیران ارشد اپل بویژه تیم کوک، مدیرعامل این شرکت ایجاد کرده است.
به گزارش انتخاب، سهام اپل به تازگی بیش از 9 درصد کاهش یافت ولی کمی 
بعد صعود داشــت اما در مجموع ســهام این شــرکت از ماه اکتبر تاکنون تا 3۸ 
درصــد کاهش یافته اســت. با وجود اینکه بازار رشــد آیفون تســریع شــده بود و 
در کوتاه مدت، تأثیر زیادی بر درآمد داشــت اما درمجموع، ســهام اپل چندان 

رشدی را تجربه نکرد و روند نزولی یافت.
در 3 اکتبــر، ســهام اپل بــا  رقم 232.۰۷ دار به ازای هر ســهم فروخته شــد، در 
حالــی کــه قیمت ســهام در طی چند ماه گذشــته روند نزولی داشــته و اکنون به 
حدود ۸۷ دار ارزش ســهم رســید. اســتتام فورت، تحلیلگر ارشــد دیوید ســون 
می گوید با توجه به جایگاه ســنتی قوی اپل، مشکات این شرکت در بازار سهام 
تعجب برانگیز بود. وی گفت: ما می دانســتیم فروش آیفون ضعیف است، اما 
به نظر می رســد این فقط یک ضعف داخلی نیســت و به بازار ســهام نیز نشت 

پیدا کرده است.
بزرگ ترین عامل در سقوط سهام اپل را می توان در چین جستجو کرد؛ جایی که 
اپل 2۰ درصد از ســود فروش محصوات خود را تأمین می کند. بنابراین همان 
طور که جنگ تجاری امریکا و چین ادامه دار شد، رشد چین نیز روند نزولی پیدا 

کرد، گرچه اکنون انتظار می رود با کاهش تنش ها، وضعیت رو به بهبود برود.
ایــن موضــوع از این جهت بســیار مهم اســت کــه اپل قبــًا نشــان داده فروش 
آیفون در ســایر بازارهــای جهانی از جمله هند، روســیه، برزیل و ترکیه ضعیف 
است. بنابراین هنوز بازار چین را به عنوان بزر گ ترین عامل بازی در این زمینه 
می بیند. اما خبر خوب برای آیفون این اســت که فروش بقیه نمونه های آیفون 

حدود 19 درصد افزایش داشته است.

اخبار

www.iran-newspaper.com

editorial@iran-newspaper.com

کردنــد  اعــام  چیــن   رســانه های 
دو کارمند شرکت مخابراتی »هوآوی« 
چین به دلیل انتشار پیام تبریک سال 
نــو میــادی در حســاب رســمی ایــن 
شرکت با اســتفاده از گوشی »آیفون« 

تنبیه شدند.
به گزارش ایرنا، اگرچه شرکت هوآوی 
این پیام را سریع حذف و پیامی دیگر 
را جایگزین آن کرد اما اسکرین شاتی 
کــه از ایــن پیــام گرفته شــده بــود، به 

سرعت در فضای مجازی چین دست 
به دست شد و برای دو کارمند مسئول 

این کار دردسر آفرید.
در گوشــه پاییــن ســمت راســت ایــن 
پیــام توئیتــری، دکمــه »توئیتــر برای 
آیفون« درج شــده بود که موجب شد 
شرکت هوآوی حقوق و دستمزد این 
دو کارمند را کاهــش دهد. این حادثه 
فقط چنــد روز پــس از آن روی داد که 
هوآوی اعام کرد 2۰۰ میلیون گوشی 

میــادی   2۰1۸ ســال  در  هوشــمند 
فروخته است.

شــرکت چینــی هــوآوی در یــک دوره 
چهار ماهه منتهی به پایان ماه آوریل 
ســال 2۰1۸ نیــز بیشــتر از پیش بینی، 
نسبت به شــرکت اپل گوشی فروخته 
بود. همچنین گفتنی اســت که سهام 
اپــل هفتــه گذشــته بــه دلیــل کاهش 
فــروش آیفــون در چیــن 1۰ درصــد 
بایــد  دیگــر  ازســوی  یافــت.  کاهــش 

یادآور شــد که توئیتر در چین مسدود 
است و دسترسی به سایت این رسانه 
اجتماعــی امریکایی نیاز به ســرویس 
VPN دارد کــه در چیــن غیرقانونــی 
است. به هرحال تنش و رقابت میان 
شــرکت های اپل و هــوآوی از یک ماه 
پیــش یعنی زمانی که »منــگ وانژو« 
معاون مالی شرکت هوآوی در کانادا 
دستگیر شد، افزایش یافته و همچنان 

ادامه دارد.

دردسر آیفون برای دو کارمند چینی هوآوی 
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وزیر ارتباطات و فناوری اطاعات:

فیلترینگ جواب نمی دهد
در  اطاعــات  فنــاوری  و  ارتباطــات  وزیــر 
هشــتمین  افتتاحیــه  مراســم  حاشــیه 
نمایشــگاه تخصصــی »شــهر هوشــمند« 
در محــل نمایشــگاه بین المللــی مشــهد 
درباره فیلترینگ گفت: واقعیت این است 
کــه تجربــه نشــان داده فیلترینــگ جواب 

نمی دهد.
محمدجــواد  »ایــران«،  گــزارش  بــه 
مــا  اینکــه  کــرد:  تصریــح  آذری جهرمــی 
مخالفیــم،  فیلتــر  بحــث  بــا  می گوییــم 
مفهومش این نیست که بگوییم اتفاقاتی 
را کــه می افتــد نادیده می گیریــم، اتفاقات 
هست و قطعاً اشکاات و مخاطرات جدی 
هــم وجــود دارد امــا ایــن می توانــد تبدیل 
به بســتری شود که در کشــور مورد استفاده 
قــرار بگیــرد و جوانــان از آن بــرای توســعه 
کســب و کار خودشان اســتفاده کنند و روی 
 این بســتر کســب و کار بومی شــکل بگیرد. 
آذری جهرمــی تأکیــد کرد: درســت اســت 
کــه از نظــر بحــث امنیتــی موضــوع کان 
داده هــا می توانــد مهم باشــد اما یــک روز 
و دو روز نیســت کــه مــا در کشــور با مســأله 
فیلترینــگ مواجهیم، واقعیت این اســت 
کــه تجربــه نشــان داده اســت فیلترینــگ 
جواب نمی دهــد.  وزیر ارتباطات و فناوری 
اطاعات درباره مسدودســازی شبکه های 

اجتماعــی همچنیــن در توئیتــی نوشــت: 
بــرای قدردانــی از دســتاوردهای جوانــان 
مشــهدی به نمایشــگاه ICT آنها آمده ام. 
در حــرم رضــوی و در نمایشــگاه، به اتفاق 
شــبکه های  بیشــتر  انســداد  درخصــوص 
اجتماعی می پرسیدند؛ نه از دستاوردشان 
گفتند و نه از امیدشان. گویا هنر برخی، تنها 
ایجــاد اضطراب در دل مردم با مشــکات 

اقتصادی و تحریمی روزانه است.
ë  افتتــاح پارک توســعه اقتصــاد دیجیتال

کشور در مشهد
وزیر ارتباطات در نمایشگاه شهر هوشمند 
مشهد همچنین  گفت: در چهلمین سال 
پیــروزی انقــاب پــارک توســعه اقتصــاد 
دیجیتال کشــور را با مجــوز وزارت علوم در 

شهر مشهد افتتاح خواهیم کرد.
آذری جهرمــی بــا اشــاره بــه اینکــه صفت 
هوشمندی به مدیریت شهری برمی گردد، 
گفت: در شهر هوشمند، ما با شهروندی سر 
و کار داریــم که هوشــمندی دارد و مدیران 
باید از آن استفاده کنند. وی با اشاره به اینکه 
شهر هوشــمند از دو جهت دارای اهمیت 
اســت، افزود: نخست اینکه مشهد ویترین 
جمهوری اســامی اســت و اولین مواجهه 
بسیاری از توریست ها به ایران تجربه اقامت 
شــهر مشــهد اســت و تصویری که از شــهر 

مشــهد در ذهن توریست شــکل می گیرد، 
می تواند تصویر کل ایران باشد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطاعات نکته دوم 
شهر هوشمند را فراهم آوردن خاقیت های 
تحصیلکرده های حوزه های سی تی عنوان 
کــرد و گفــت: افــرادی پــای کار می آیند که 
در ایــن حوزه هــا به صــورت تخصصی کار 
می کنند، بنابراین هوشمندسازی مدیریت 
شــهری، خود یکی از مهم ترین پروژه های 
حــوزه اشــتغال اســت. آذری  جهرمــی در 
ادامــه گفــت: مشــهد اســتارتاپ های قوی 
و بســیار خوبی دارد که از این شــهر شــروع 
کرده اند و اکنون در کشور فعالند. وی اضافه 
کرد: مشــهد ظرفیت اقتصــادی به همراه 
ظرفیت نیروی انســانی و توجه دولت را در 
زمینه هوشمندســازی به عنوان پتانســیل 
دارد. وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطاعــات 
با اشــاره به اینکه شــورای شهر مشهد باید 
برای اکوسیستم مدیریت هوشمند شهری 
تصمیمات ویژه ای بگیرد، گفت: مشخص 
کــردن تکالیف برای شــهرداری مشــهد در 

حوزه شهرهوشمند، باید برنامه ریزی شود.
آذری  جهرمــی افــزود: در همه شــهرهای 
هوشــمند دنیــا موضــوع شــفافیت لحاظ 
می شود که این اتفاق مبارک در شهرداری 
وی  کــرد.  پیــدا  وقــوع  مشــهد  هوشــمند 

در ادامــه تأکیــد کــرد: انحصــار و رانــت در 
اجــرای پروژه های شــهری مخالف اهداف 
شهرهوشــمند اســت. ایــن هــم نکتــه ای 
اســت که بنــده بــر آن تأکیــد دارم و باید در 
شــهرداری  و  شــود  مقررات گــذاری  شــورا 
تســهیل گری کنــد  تــا اســتارتاپ ها حضور 
بیشتری پیدا کنند. وزیر ارتباطات و فناوری 
اطاعات در ادامه گفت: اطاعات سرمایه 
ملی کشور است و شفافیت سازی اطاعات 
اقدامــات  از  یکــی  مشــهد  شــهرداری  در 
تسهیل گر و توانمندساز جوانان شهر مشهد 

محسوب می شود.

صدهــا اکانــت مربــوط 
تمامــی  اعضــای  بــه 
احــزاب آلمانــی حاضر 
در پارلمان بوندســتاگ 
)Bundestag( منهــای اعضــای دســت 
راستی از حزب AfD در یک هک بزرگ 

بر روی توئیتر لورفته است.
بــه گــزارش خبرآنایــن، پــس از انجام 

ایــن هــک اطاعات تمــاس، چت های 
خصوصی، جزئیات کارت های اعتباری 
ایــن کشــور  صدهــا نماینــده مجلــس 
در توئیتر منتشــر شــد. همچنیــن گفته 
می شود دیتای خصوصی سلبریتی ها و 
روزنامه نگاران نیز در این حمله سایبری 
بزرگ مورد دســتبرد هکرهــا قرار گرفته 
اســت ولــی هنــوز معلــوم نیســت چــه 

گروهی پشــت ایــن داســتان قــرار دارد. 
گفتنی اســت دیتای مذکور ماه گذشــته 
ظاهــراً به صورت تقویــم روی توئیتر در 

دسترس عموم قرار گرفته است.
مایکل گوشــتنبرگ که دربــاره این هک 
تحقیق کرده، می گوید اســناد محرمانه 
پارلمان هک نشده و اکانت توئیتر مذکور 
به پلتفرم اینترنتی در هامبورگ متصل 

است.
مشــابه  حملــه ای  نیــز  ســال 2۰15  در 
صــورت گرفــت که در نهایــت هکرهای 
شــمرده  اصلــی  متهــم  روس  دولتــی 
شــبکه  نیــز  گذشــته  ســال  شــدند. 
آی تــی حکومــت آلمــان تحــت حمله 
روس هــا قــرار گرفت که آلمــان واکنش 

خشم آلودی نشان داد.

 حمله سایبری به سیاسیون آلمانی
امنیت 
آناین
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ری 
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 ارت
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 سال بیست وچهارم  شماره 6966
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معــاون وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطاعــات بــا اشــاره بــه 
ثبت نــام بیــش از 1۵ میلیون نفر در پیام رســان های داخلی 
گفت: فضا این طور نیســت که 1۰ پیام رســان داشته باشیم، 
امــا آنهــا می توانند از این قابلیت پیام رســانی در حوزه های دیگر اســتفاده کنند و 

بعضی از آنها هم چنین برنامه هایی دارند.
بــه گزارش ایســنا، حمید فتاحــی افزود: مجمــوع اعضایی که در پیام رســان های 
داخلــی عضــو شــدند چیزی بیــش از 1۵ میلیون نفر اســت کــه البته اینهــا با هم 
اشــتراک هــم دارنــد؛ یعنی ممکن اســت فردی که در پیام رســان »آ «هســت در 
پیام رســان »ب« نیز باشــد. همچنین باید گفت که این بــه معنای فعالیت دائم 
نیســت، برای مثال پیام رســان ســروش با 1۰ میلیون نفر، بیشترین کاربر رجیستر 
شــده  را دارد، امــا کاربران فعالــش در حدود پنج میلیون نفرهســتند. وی با بیان 
اینکــه مرکز ملی فضــای مجازی اعام کــرده به صورت ویــژه روی حمایت از دو 
پیام رســان سروش و گپ تمرکز داشته باشــیم، افزود: ما با سایر پیام رسان ها هم 
اگر نیازمندی داشــته باشــند، در ارتباط هستیم و آنها هم برنامه های خوبی برای 
چنــد ماه آینــده دارند و مدل خدماتی شــان را عوض کردنــد. در حالی که هجوم 
کاربران به ســمت آنها در روزهای اول زیاد بود، پیام رســان ها غافلگیر شــدند که 
طبیعی هم بود اما اکنون خودشان را بازیابی کرده و آماده خدمات رسانی هستند. 
عضو هیأت مدیره شــرکت ارتباطات زیرســاخت ادامه داد: به نظر می رســد این 
پیام رسان ها هم در حوزه خدماتی که به کاربران می دهند و هم در حوزه گسترش 
ســخت افزار و نرم افــزار و مدل معماری برنامه های خوبی دارنــد. ما نیز با آنها و 
مدیرانشان در ارتباط هستیم و در صورتی که نیاز سخت افزاری یا شبکه ای داشته 

باشند، به آنها کمک می کنیم.
فتاحی در پاسخ به اینکه آیا پیام رسان ها از لحاظ فنی قابلیت پشتیبانی از کاربران 
را دارند، گفت: یک موضوع فنی و تکنیکی خود پیام رسان ها دارند که معتقدیم 
می تواننــد از پــس آن بربیایند. از ســمت وزارت ارتباطات هــم حمایت های فنی 
همه جانبه انجام شده و بعد از این هم انجام خواهد شد. موضوع دیگر حواشی 
پررنگ تر از متن است؛ درواقع بحث اعتماد و اقناع کاربران که خیلی فنی نیست 
بلکه اجتماعی اســت، حتی مــدل بازاریابی و مارکتینگ پیام رســان ها هم از این 
جهت اهمیت دارد. بخشــی از این موارد به دســتگاه های حاکمیتی برمی گردد و 
بخشــی هم به خود پیام رســان ها که اگــر بتوانند آنها را هم به تــوازن موضوعات 
فنی رشد دهند، موفق می شوند. معاون وزیر ارتباطات در پاسخ به اینکه آیا سایر 
پیام رســان ها همچنــان به فعالیت خــود ادامه می دهند، گفــت: عمًا خود فضا 
بــه این ســمت می رود کــه یکی دو پیام رســان بماند و فضا این طور نیســت که ما 
1۰ پیام رســان داشــته باشیم. اما آنها می توانند حوزه های خود را عوض کنند و در 
بخش های دیگر مشــغول به کار شــوند و از این قابلیت پیام رســانی در حوزه های 

دیگر استفاده کنند و بعضی از آنها هم چنین برنامه هایی دارند.

روی وب

معاون وزیر ارتباطات خبر داد

  ثبت نام 1۵ میلیون کاربر 

در پیام رسان های داخلی

ســال گذشــته میادی بــرای دوســتداران 
بازی های رایانه ای و موبایلی ســال خوب 
و پربــاری بــود. در ســال 2۰1۸ میــادی 
بازی هــای  گذشــته  ســال های  همچــون 
متنــوع و جــذاب گوناگونــی روانــه بــازار 
شــدند و توانســتند قلــب عاشــقان ایــن 
 Fifa.حوزه را به تســخیر خــود در بیاورنــد
 Spider و Shadow Of Tomb Rider 19 و
Man از جمله بازی های پرســر و صدایی 
بودند کــه در این ســال وارد بازار شــدند و 
توانستند نظر بســیاری از بازی دوستان را 
به خود جلــب کنند. برگزاری نمایشــگاه 
  e3 )Electronic Entertainment Expo(
هم از دیگــر اتفاقاتی بود که در این ســال 
توانست نظر بسیاری از کاربران بازی را با 
معرفی بازی های جدید برای ســال 2۰19 
و معرفــی ابزارهــای جدی بــرای بازی به 
خود جلــب کند. در اواخر ســال 2۰1۸ نیز 
مراســم The Game Awards برگــزار و از 
بهترین بازی های رایانه ای در رشــته های 
مختلــف تقدیر شــد. برای اینکــه بدانیم 
در ســال 2۰1۸ چــه بازی هایی روانــه بازار 
شدند و کدامشان توانستند بهترین جایزه 
 The بهتریــن بــازی ســال را در مراســم
Game Awards از آن خــود کنند در ادامه 

می توانید با این گزارش همراه باشید.
ë زندگی یک خانواده

در سرلیست بهترین بازی های سال 2۰1۸ 
 Assassins Creed Odyssey بــازی  نــام 
دیده می شود. بازی ای که داستان زندگی 
یک خانواده را روایت می کند. داستان این 
بازی حول محور اتفاقات دوران حســاس 
جنگ هــای  باســتان،  یونــان  فروپاشــی 
بزرگ سلسله هخامنشــیان و این کشور و 
دیگــر اتفاقات مهم سیاســی و اجتماعی 
آن زمانــه می چرخــد. ایــن بــازی هم تم 
داســتانی همچــون بســیاری از بازی ها از 
جملــه بــه پایــان رســیدن دنیا و پیــروزی 
نیروهــای شــیطانی دارد و از طرفی دیگر 
یــک قهرمان یاغــی به تنهایی ســفری را 

آغــاز و تــاش می کنــد تا با ایــن نیروهای 
شــیطانی بجنگد. ایــن بازی یــک مزیت 
بزرگ دارد و آن اینکه چهره زشت جنگ 
را بخوبی نشان می دهد. شخصیت اصلی 
بازی کاســاندرا نام دارد که جنــگ روی او 
تأثیر می گذارد و باعث می شــود از همان 
کودکی به فکر یادگرفتن فنون رزمی باشد. 
قطعــاً نقطه قــوت ایــن بــازی، گرافیک، 
صدا گــذاری و دیالوگ های زیبایی اســت 
و  رد  داســتان  شــخصیت های  بیــن  کــه 
بــدل می شــود. در ایــن بــازی و در نقــش 
شــخصیت کاســاندرا زمانــی کــه فنــون 
مختلف جنگی را یاد گرفتید حاا وقتش 
اســت که به مأموریت هایی که برایتان در 
نظر گرفته شده است بروید. با پیروزی در 
مراحــل بازی می توانید تجهیزات و حتی 
لباس هــای خــود را به روز کنیــد تا بتوانید 
بــا تمرکز بیشــتری به جنگ با دشــمنان 
خــود بروید. این بــازی روی کنســول های 
بازی پلی استیشــن ۴، ایکس باکس وان و 

کامپیوترهای شخصی قابل نصب است.
ë یک خاقیت خالص

اگر دلتان برای گیم پلی بازی های قدیمی 
تنگ شــده باشــد بــازی Celeste بهترین 
گزینه است و شاید همین شیوه و گرافیک 
قدیمی و خوش ســاخت این بازی باعث 
شده که در لیست بهترین بازی های سال 
2۰1۸ نیــز قرار بگیــرد. در نگاه اول شــاید 
فکــر کنید کــه با یک بازی ســاده ســرو کار 
داریــد امــا در همــان مراحــل و ثانیه های 
اول بــازی متوجــه خواهید شــد کــه کامًا 
اشــتباه کرده اید. در واقع درست است که 
مکانیزم های بازی بســیار ســاده طراحی 
شــده و تمام مراحل بر اســاس چند نوع 
حرکت ساده انجام می شود اما در مراحل 
مختلــف بــازی موانعــی در نظــر گرفتــه 
شــده که گذراندن آنها کار را برایتان بسیار 
سخت می کند و حتی باعث می شود چند 
ســاعتی روی آن وقت بگذارید. این بازی 
واقعاً داســتان جالــب و خاصــی دارد. در 
واقع بازی درباره زن جوانی به نام مداین 
است که تصمیم دارد از یک کوه جادویی 
به نام Celeste باا بــرود. این کوه ترس ها 

و مشــکات درونــی هر شــخص را بیرون 
کشــیده و بــه آنها جان می دهــد. مداین 
در طــول راه بــا چند شــخصیت مختلف 
دیگــر از جملــه یــک زن پیر کــه در دامنه 
کوه زندگی می کند، یک عکاس از سیاتل 
و روح مســئول یک هتل قدیمی برخورد 
می کنــد. همچنیــن در کــوه شــخصیت 
دیگــری وجود دارد که نســخه ای شــرور و 
شیطانی از مداین اســت که توسط خود 
کوه به وجود آمده اســت. این شــخصیت 
در واقع بخشی منزوی از روح خود مداین 
است که به دلیل ترس و افسردگی مداین 
به وجود آمده است. هدف اصلی و وظیفه 
اصلی بازیکن در بازی رسیدن به قله این 
کوه است. کوهی که رسیدن به آن همراه با 
رد شدن از موانع مختلف است. این بازی 
روی پلتفرم های مختلف از جمله ویندوز، 
مــک او اس، لینوکــس، نیتنتدو ســوییچ، 
پلی استیشــن 4، ایکس باکــس وان قابل 

اجراست.
ë خدای جنگ

 بازی God of Warدر ســال 2۰1۸ بیشــتر 
از دیگــر بازی هــای رایانه ای مــورد توجه و 
تحسین منتقدان بازی و البته کاربران قرار 
گرفت. این بازی که در نسخه های مختلف 
و در واقع در قسمت های مختلف عرضه 
شده است، هرســال با گرافیک و موضوع 

دوســتداران  نفــس  انگیــزش  هیجــان 
بازی هــای رایانــه ای را بنــد مــی آورد. این 
بازی عاوه بر تحســین منتقــدان در بازار 
هم با فروش خوبی  روبرو بوده و براساس 
گزارش های جهانی این بازی سریع ترین 
فــروش را در تاریخ انحصــاری  بازی های 
 God ســونی داشته اســت. نســخه جدید
of War بــه بــاور بســیاری از منتقــدان بــا 
کنــار گذاشــتن روال قدیمــی در این بازی 
یــک پوســت اندازی حســابی به حســاب 
می آید. تغییرات اساسی خدای جنگ در 
شــخصیت اصلی بازی یعنی کریتوس و 
رفتارهایش دیده می شود. در نسخه های 
پیشــین بــازی کریتــوس یک شــخصیت 
خشنی داشت که پیوســته در حال انتقام 
گرفتــن بود اما در نســخه جدید او بســیار 
آرام اســت، چــرا کــه نه به دنبــال خدایان 
یونان باستان است و نه با آنها کاری دارد. 
او تنهــا می خواهد به دنیای نــورس قدم 
گذاشــته تا همانند یک فرد عادی در کنار 
همســرش زندگی و پسرش را بزرگ کند. 
البتــه که برای رســیدن بــه این اهــداف او 
با چالش هــای جدی مواجه می شــود که 
شما به عنوان بازیکن باید به او در این راه 
کمک کنید. همچنین از ویژگی های جدید 
در ایــن بــازی می توان بــه دوربیــن آزاد با 
دید ســوم شــخص در باای شــانه اشــاره 

کرد کــه خاصیت یک دوربین ســینمایی 
ثابت سوم شخص را دارد و با نسخه های 
پیشین تفاوت دارد. بازیکنان امکان انجام 

این بازی روی پلی استیشن ۴ را دارند.
ë بازی با طعم وسترن

یکی دیگر از بازی های مورد تحســین در 
 The Game ســال 2۰1۸ کــه در لیســت
 Red هــم دیده می شــود بــازی Awards
Dead Redemption 2 اســت. ایــن بازی 
نه تنهــا مورد ســتایش کاربران کــه مورد 
ســازنده  رقیــب  شــرکت های  تحســین 
بازی هم شــده است. این بازی در سبک 
اکشــن-ماجراجویی با موضوع وســترن 
اســت. بازیکن کنتــرل شــخصیت آرتور 
مــورگان را از دیــد ســوم یــا اول شــخص 
بر عهده می گیــرد. در واقــع در این بازی 
 Van تمرکــز روی زندگــی گروه خافــکار
der Linde اســت کــه برای بقــا در اواخر 
سال 1۸99 می جنگند. در این سال، غرب 
وحشی روبه سقوط است و از سوی دیگر 
نیــز امریــکا در حــال توســعه اقتصادی 
و فرهنگــی اســت و ایــن یعنی در شــهر 
جایی برای گانگسترها و هفت تیرکش ها 
نخواهــد بــود. به همین خاطــر مأموران 
قانون و جایزه بگیران یکی پس از دیگری 
به دنبال خافــکاران می گردند. بنابراین 
شــما در این بازی باید بتوانید برای زنده 

ماندن از دســت افرادی که به دنبال شما 
هســتند فــرار کنیــد. راه فرار نیز بســته به 
هوش و تمرکز شــما باید پیدا شــود. این 
بــازی هــم از آن بازی هایــی اســت که در 
قســمت های مختلــف روانــه بازار شــده 
اســت. در این بازی بــا کاراکترهای ویژه و 
خاصی روبه رو هســتید کــه هنگام انجام 
بــازی بایــد بــا آنها کنــار بیاییــد و بتوانید 
راه را بــرای ورود بــه مراحل بعدی بازی 
پیــدا کنید. در ایــن بازی توجــه زیادی به 
جزئیــات شده اســت؛ به طــوری کــه اگــر 
بازیکن اسب خود را در مکانی رها و بیش 
از حــد از آن دور شــود، اگر اقــدام به صدا 
زدن آن کند اســب صدا را نخواهد شنید 
و به دنبال بازیکن نمی آیــد، یا اگر در آب 
بــرود ســاح هایش به مــرور زمــان زنگ 
می زند و باید آنها را روغن کاری کند. بازی 
دارای حالت هــای تک نفــره و چندنفــره 
آناین است. این بازی روی پلی استیشن 

۴ و ایکس باکس وان قابل نصب است.
ë زمانی برای قدرت طلبی قطارها

یکــی از بازی هــای جالب و جذابــی که در 
ســال 2۰1۸ معرفی و در لیســت بهترین 
بازی های این ســال نیز جای گرفته است 
بــازی Railwaye Empire اســت. در ایــن 
بازی که در ســبک بازی های اســتراتژیک 
و شــبیه ســاز اســت شــما در ســال 1۸3۰ 
و  قطارهــا  کــه  زمانــی  داریــد،  حضــور 
ریل های فلزی قدرتمند هســتند. در این 
بازی شــبیه  ساز شــما وظیفه دارید شبکه 
عظیمــی از ریل ها را به هم متصل و آنها 
را کنتــرل کنید. ۴۰ مدل قطار مختلف نیز 
بــا دقیق تریــن جزئیات در بــازی طراحی 
شده است. البته کار به همین سادگی ها که 
می خوانید نیست، چرا که عاوه بر اینکه 
باید اســتراتژی درستی در جهت چینش 
ریل ها به کار ببرید، باید موانع پیش روی 
ریل هــا، ایجاد ریل هایی در محیط جهت 
جذب توریست و بسیاری از موارد دیگر را 
مدیریت کنید. این بازی برای کاربران پلی 
استیشــن ۴، ایکــس باکــس وان و کاربران 
کامپیوترهــای شــخصی قابــل اســتفاده 

است. 

مانی آشتیانی 
خبرنگار

نچ 
 کرا

تک
ع: 

منب

با بهترین بازی های سال ۲۰۱۸  آشنا شوید
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آرزوهای بر باد رفته 
قســمت هفتــاد و یکم/یــک مــاه از اقامــت خانــواده 
ســرهنگ در امریــکا می گذشــت و همســر جوانــش 
مهســا همچنان با بیم و امید در انتظار ســفر قاســم، 
ایــن مهندس قابــی دغلکار به ایــاات متحده بود، 
مــرد دغلــکاری کــه بــا وعــده ازدواج با مهســا، همه 
دارایی این زن را به حساب بانکی اش در امریکا واریز 
کــرده بــود و هر بار که مهســا با او تمــاس می گرفت، 
برای ســفر به امریکا مشــغله کاری را بهانه می آورد 
و امروز و فردا می کرد و ســرانجام قاسم روز پروازش 

به امریکا را خبر داد.
روز قبــل بــه بهانــه دیدن یکــی از دختــران فامیــل بــه نیویورک پــرواز کرد 
تــا با رســیدن هواپیمای ملــی ایران »هما« که به این شــهر خط پــرواز دایر 
کرده بود، در فرودگاه حاضر باشــد، اما پس از ســاعت ها انتظار با رســیدن 
هواپیمای ایرانی پی برد که قاســم جزو مســافران »هما« نیســت، چون 24 
ســاعت قبــل از رم با یــک هواپیمای آلیتالیــا به نیویورک پرواز کــرده بود تا 
بــا این زن روبه رو نشــود. مهســا دو شــب بعد خســته و نگران در بازگشــت 
بــه لس آنجلــس، بــا واکنش عصبی شــوهر پیرش روبه رو شــد، نیمه شــب 
هنگامــی کــه به محل اقامت شــان در یکــی از هتل های درجه دو این شــهر 
رســید، سرهنگ را دید که در سالن نشیمن سوئیت شان به انتظارش بیدار 
مانــده بــود. با دیــدن چهــره برافروختــه همســر ســالخورده اش، لبخند بر 

لب هایش پژمرد و رنگ از صورتش پرید.
پرسید: چی شده سرهنگ؟

فریاد سرهنگ بلند شد:
- این دو شب کجا بودی؟

مهسا وارفت و با سردرگمی پرسید:
- رفتــه بــودم نیویورک دیدن خالــه ام که از تهران آمــده. این حرف ها چیه 

مردک پیر؟
نعره سرهنگ بلند شد:

- رفته بودی دیدن خاله جونت؟ یا به استقبال فاسق حرومزاده ات؟ خیال 
می کنی من خبر ندارم که با اون مهندس قابی بی شــرف روی هم ریختی 
و بــه مــن خیانــت می کنی؟ یــادت رفته چی بــودی؟ یک رقاصــه بدبخت 
کاباره هــای تهــران که دلم ســوخت آوردمت تــو خونه ام. ســراپات را طا و 
جواهر گرفتم. به من گفته بودند که به ثروت و آســایش برســی هار می شی 
برمی گردی به اصل هرزه ات اما من باور نکردم، زندگی ام را ریختم به زیر 

پاهات. تو چه کردی؟ خیانت. هرزگی.
مهسا با فریادی که کشید، نگذاشت سرهنگ جمله اش را تمام کند و تشر زد:

- مــن چی پیرمــرد بدبخت؟ من جوانی ام، شــادابی ام، همــه آرزوهایم را 
بــه پــای تو تلف کردم اما تــو پیرمرد به چی می نازی. این پــول و ثروت را از 
کجــا آوردی؟ از اختــاس و دزدی از ارتش. تو دادرســی ارتش هنوز پرونده 
دزدی هایــی که داشــتی باز مونده، چرا منت ســرم گذاشــتی و آوردی ام به 
امریکا، برای این که از محاکمه در دادگاه نظامی ترسیده بودی. تو بدبخت 
بــرای رســیدن به ثــروت بیشــتر زن اولت اون پیــرزن بیچاره را هم کشــتی، 
می دونســتی بازپرس دســتور جلبت را صادر کرده. مگر به هواپیما دســتور 
نرســیده بــود که قبــل از بیرون رفتن از مــرز در نزدیک ترین فرودگاه کشــور 
فرود بیاید؟ خوب می دونســتی که قرار بود تو را به جرم قتل پیرزن بیچاره 
دســتگیر کنند اما تو مســافرها را به شــورش وادار کردی، ترس تو دل شــان 
انداختــی کــه قــراره همــه را دســتگیر کننــد. ای بدبخــت قاتل... ســرهنگ 
نگذاشــت مهسا حرفش را تمام کند. ســیلی محکمی به صورتش کوبید او 
را کــف اتاق انداخت و در حالی که از خشــم و جنــون می لرزید، میله آهنی 
شــومینه را برداشــت و نعره کنان با دو دســت لرزان باای ســرش برد تا بر 
ســر مهســا فرود بیاورد اما صدای فریاد پســرش مهران را شــنید که از اتاق 
خوابــش هراســان بیرون آمــده بود و حیرت زده صحنه مشــاجره پرخشــم 
و خــروش زن و شــوهر را نــگاه می کــرد. پــدر بیمنــاک از آنچه پســر از زبان 
نامــادری اش شــنیده بود، خاموش ماند، ســر به زیر انداخــت و میله آهنی 
شومینه از دستش بر کف اتاق افتاد. مهران سر به طرف اتاق خواب گرداند 
و نامــزدش را دیــد که با چشــمان خواب آلود روی کرباس در اتاق ایســتاده 

است. به او تشر زد:
- منیژه تو برو تو اتاق و در را ببند.

دختر رفت تو و در را بســت اما بی آنکه به رختخوابش برگردد، نیم رخ اش 
را به در فشرد تا آنچه را در اتاق نشیمن گفته می شود، بشنود.

مهــران چنــد قــدم برداشــت و بــا چهــره ای رنگ پریــده از حالــت عصبــی 
رودرروی سرهنگ ایستاد و پرسید:

- خودت بگو پیرمرد، مادرم چطور کشته شد؟
مهســا که به پهلو کف اتاق افتاده بود، برخاســت و نشســت. دســتی به ورم 
گونه کبودشــده اش کشــید و رو به مهران گفت:  درسته مهران، از من بشنو. 
قاتل مادرت همین مرد بی رحم بوده، به همه ثروت بی حسابی که داشت 
قانــع نبود و می خواســت تــوی لس آنجلس یــک خونه ویایی در شــهرک 
هنرپیشــه های هالیوودی بخره، با یک ثروتمند ایرانی هم قرار گذاشته یک 
شــهرک مســکونی بســازند. ســرمایه اش را از راه اختاس در ارتش فراهم 

کرده بود اما باز حرص می زد... 

محمد بلوری
روزنامه نگار پیشکسوت 

داستانک

ادامه روز دوشنبه

به گزارش خبرنــگار جنایی »ایران«، 7 دی 
مأمــوران کانتــری 130 نازی آباد در جریان 
آزار و اذیــت دختــر 8 ســاله ای در خانه اش 
قرار گرفتند. باتوجه به حساســیت موضوع 
پرونده در اختیار کارآگاهان اداره شانزدهم 
پلیــس آگاهــی پایتخــت قــرار گرفت.دختر 
حــال  در  گفــت:  تحقیقــات  در  کوچولــو 
تماشای تلویزیون بودم که چندین بار زنگ 
خانه به صدا درآمد. کسی خانه نبود. وقتی 
دیــدم زنگ هــا ادامــه دارد آیفــون را جواب 
دادم. مرد ناشناســی پشــت در از من سراغ 
پــدرم را گرفــت. بــه او گفتم که پــدرم خانه 
نیســت. بعــد از آن ســراغ مــادرم را گرفت 
که گفتم او هم نیســت. پــس از چند دقیقه 
دوباره زنگ خانه به صدا درآمد همان مرد 
ناشــناس بــود. گفت دوســت پدرم اســت و 
مقــداری پول بــرای پدرم آورده اســت. او از 
مــن خواســت در را باز کنم تا پــول را داخل 
آسانســور بگذارد. مــن هم همــان کاری که 
در  مقابــل  بعــد  دادم  انجــام  خواســت  او 
آسانســور رفتــم تا پول هــا را بــردارم. اما به 
محــض این کــه در آسانســور باز شــد همان 
مــرد بــا چاقــو بــه مــن حملــه کــرد و از من 
خواســت حرفی نزنم. بعد مرا آزار و اذیت 
کــرد و بعد از آن دســت و پای مــرا با طناب 
بســت و داخــل اتــاق بــرد. بعــد از آن هــم 
حدود 20 میلیــون تومان طاها و پول هایی 

که در خانه مان بود را به سرقت برد.

ë شکایت های سریالی
به دنبال اعام این خبر تحقیقات از ســوی 
کارآگاهــان اداره شــانزدهم پلیــس آگاهی 
پایتخــت آغــاز شــد. در ادامــه کارآگاهان با 
شــکایت های مشــابه در مناطق خانی آباد، 
نازی آبــاد، منیریــه، فــاح و مولــوی مواجه 
شدند. شکایت هایی که در تمامی آنها مرد 
ناشناســی با معرفی خود بــه عنوان یکی از 
دوستان خانوادگی به سراغ کودکان 5 تا 13 
ســاله ای که در خانه تنها بوده رفته و آنها را 

گــروه حوادث/ شــرور ســابقه دار که 15 
بار بــه اتهام جرایم مختلــف به زندان 
افتــاده بــود وقتی چنــد ماه قبــل برای 
آخریــن بــار آزاد شــد این بار به شــکار 
کودکان و زنان رفت. این مرد شیطان 
صفت با ورود به خانــه 12 زن و کودک 

آنها را مورد آزار و اذیت قرار داده بود.  

مورد آزار و اذیت قرار داده و بعد از بســتن 
دســت و پای کودکان از خانه آنها ســرقت 

کرده بود.
امــا در بین شــاکی ها دو زن 25 و 30 ســاله 
نیز بودند که توسط مرد ناشناس به همان 
شــیوه و شگرد مورد آزار و اذیت قرار گرفته 

بودند.
با توجه به حساســیت پرونده، تیم ویژه ای 
تشــکیل شد و با بازبینی دوربین مداربسته 
اطــراف خانه هــای قربانیــان آنهــا موفــق 

شدند چند تصویر از متهم بدست آورند.
ë مجرم سابقه دار

کارآگاهان با بهره گیری از تصاویر به دست 
از دوربین هــای مداربســته، انجــام  آمــده 
چهره نــگاری و اســتفاده از بانک اطاعات 
مجرمیــن ســابقه دار ســرانجام موفــق بــه 
شناســایی هویــت متهــم شــدند. عــارف، 
32 ســاله یکی از متهمان ســابقه دار اداره 

آگاهی بود.
در بررســی ســوابق عــارف مشــخص شــد 
بــه  بــار   1۵ از  بیــش   80 ســال  از  وی  کــه 
اتهــام ارتــکاب جرایمی از جمله ســرقت، 
مزاحمــت بــرای نوامیــس، شــرب خمــر، 
عمومــی،  آســایش  و  نظــم  در  اخــال 

تهدیــد و فحاشــی، آزار و اذیت، نگهداری 
ومصرف شیشــه، تخریب اماکن عمومی، 
ایراد ضرب و جرح با ســاح ســرد)چاقو( 
دســتگیر و روانــه زنــدان شــده و آخریــن 
بــار اوایل امســال از زندان آزاد شــده بود. 
همچنین در بررســی سوابق دیگر اعضای 
کــه  شــد  مشــخص  نیــز  عــارف  خانــواده 
پــدر وی در حدود 30 ســال پیــش هنگام 
از  فــرار  بــرای  تــاش  و  ســرقت  ارتــکاب 
دســت مأمــوران پلیس هــدف گلوله قرار 
گرفته و کشته شده است. این درحالی بود 
کــه عــارف پــس از آزادی از زنــدان اعتیاد 

شدیدی به شیشه پیدا کرده بود.

ë دستگیری در مخفیگاه
متهــم  مخفیــگاه  دقیــق  شناســایی  بــا 

درمنطقــه جوادیــه راه آهــن، کفتــار ســیاه 
ساعت 10 شب چهارشنبه 12 دی دستگیر 
شــد و در بازرسی از مخفیگاهش طاهای 
مــورد  بــه همــراه ســاح ســرد  مســروقه 

استفاده در سرقت ها کشف شد.
آگاهــی  پلیــس  رئیــس  لطفــی،  ســردار   
تهــران بــزرگ، بــا اعــام خبر دســتگیری 
این متهم گفــت: وی در همان تحقیقات 
اولیــه در اداره شــانزدهم آگاهــی به آزار و 
اذیــت 10 کــودک و نوجوان ۵ تا 13 ســاله 
و همچنیــن آزار و اذیــت دو خانــم جوان 
و ســرقت از خانه ها اعتراف کرد. بنابراین 
طــی هماهنگــی بــا سرپرســت دادســرای 
ناحیــه 27 تهــران و بــا قــرار قانونــی برای 
شناســایی دیگر جرایــم ارتکابی در اختیار 
اداره شانزدهم پلیس آگاهی قرار گرفت.

کــودکان یکــی از آســیب 
در  گروه هــا  پذیرتریــن 
جامعه هستند و برخی از 
مجرمان به لحاظ ضعیــف بودن کودکان، 
آنهــا را برای رســیدن به اهداف شــوم خود 
در ارتــکاب جرایم انتخاب می کنند. قانون 
برای پیشگیری از این آســیب اجتماعی و 
حفــظ و صیانــت از کــودکان و نوجوانان، 
وظایفــی را بــر عهــده والدین و مســئوان 
گذاشته اســت. یکی از مهمترین اقدامات 
پیشــگیرانه در خصــوص بــزه دیدگی این 
گــروه حســاس در جامعــه، آموزش هــای 
همگانــی اســت کــه از طریــق شــیوه های 
مختلف از سوی والدین، معلمان و مربیان 
باید بــه کودکان و نوجوانــان آموزش داده 
شود اما نباید این آموزش ها باعث ایجاد 
ترس و ناامنی در آنان شــود و از سوی دیگر 
راهکار هــای نحــوه مواجهه بــا مجرمان و 
فریب نخــوردن مقابل آنــان را بیاموزند. 
وارد  کــودکان  شــدن  قربانــی  صــورت  در 
مرحله ای به نام )پســا جرم( می شــویم که 
بــرای والدین و نهاد هــای درگیر انتظامی و 
قضایی شــرایط ســختی را ایجــاد می کند؛ 
چرا که ســامت روانی کــودک مخدوش 
و در مواردی نیز به ســامت جســمانی وی 
آسیب وارد می شود. این مرحله را می توان 
به دو فرآیند سیر تحقیقی و تعقیبی متهم تا 
دستگیری و اقدامات رسیدگی و محاکمه ای 
پس از دســتگیری تقســیم کــرد.  در فرآیند 

تحقیقی، کودک شوکه شده از جرم، بسیار 
آشفته حال است و  نقش روانی و حمایتی 
والدیــن و دیگر اعضای خانواده یا کســانی 
که کودک، عاقــه عاطفی به آنــان دارد در 
ترمیــم این وضعیــت تأثیر بســزایی دارد. 
عدم ســرزنش کودک و آرام ســازی محیط 
خانــواده و همیــن طــور پرهیــز از هرگونــه 
جــدال و مقصر خوانــدن اعضــا، از نکاتی 

است که باید مورد توجه قرار گیرد.
حضور سریع نیرو های پلیس در محل جرم 
و نحوه رفتار با بزه دیده که موجب تسکین 
کودک شــود و اطمینان بخشی به خانواده 
از این کــه اقدامات شناســایی و دســتگیری 
از  می گیــرد  انجــام  زمــان  ســریعترین  در 
مؤلفه هایی است که باعث کمک روانی به 
کودک و خانواده وی، پس از متضرر شدن از 

جرم می شود. 
فرآینــد دیگــر این مرحلــه به دســتگیری و 
محاکمه متهم متعرض بــه کودک مربوط 
می شود. کودک نیز به عنوان یک بزه دیده، 
حقوقــی دارد کــه قانونگــذار درقوانین به 
آن اشــاره کرده است. در ایحه حمایت از 
حقوق کودکان و نوجوانان، به پیشــگیری، 
رســیدگی متقن و نیز تحکیم حقــوق این 
گروه در مواد مختلف اشــاره شــده که امید 
است با تصویب نهایی و اجرایی شدن آن، 

گام های مؤثری را شاهد باشیم.
 وحید سلطانی پاجی جرم شناس
 اطاع رسانی پلیس آگاهی تهران بزرگ

نگاه 
کارشناس

 جای خالی ایحه 

حمایت از حقوق کودکان 

حوادث جهان
آرزو کیهان

مترجم

کشف معبد »خدای دباغ« در مکزیک
باستان شناســان در یــک محوطه باســتانی در ایالــت پوئبای مکزیک اشــیایی پیدا 

کرده اند که احتمال می رود متعلق به ٩00 تا هزار سال پیش باشند.
به گزارش بی بی ســی، باستان شناسان معبدی متعلق به اکسیپ توتک یا »خدای 

دباغ«، دوران پیش از آزتک ها را پیدا کرده اند.
روحانیــون و پرســتندگان ایــن خــدا بــرای ادای احتــرام بــه او، پوســت انســان های 
قربانی شــده را همچون لباس می پوشــیدند. یکی از اشــیای کشف شــده پیکره ای از 
»خدای دباغ« اســت که 8۵ ســانتیمتر ارتفــاع دارد و باستان شناســان می گویند در 

شرایط خوبی است، هرچند بخش هایی از آن جدا شده است.
دو جمجمــه بزرگ هم که تصور می شــود از ســنگ های آتشفشــانی درســت شــده 
باشند، در این معبد پیدا شده اند. وزن این دو روی هم 200 کیلو گزارش شده است.

در دوره آزتک ها جشن هایی برای اکسیپ توتک برگزار می شد که در آن تعدادی از 
اسیران را قربانی می کردند. در مواردی اسیران با هم می جنگیدند سپس پوست آنها 

کنده می شد و قلبشان را برای پیشکشی به خدای دباغ درمی آوردند.

تصــادف زنجیــره ای در یکــی از بزرگراه های فلوریــدای امریکا منجر به 
کشته شدن دست کم هفت نفر و زخمی شدن هشت نفر دیگر شد.

به گزارش تایم، تصاویر منتشــر شده از این تصادف که عصر پنجشنبه 
رخ داد، موجب نشت سوخت از خودروها و وقوع آتش سوزی شد.

گزارش ها حاکی از آن است که این تصادف بین دو تراکتور یدک کش و 
دو خودروی مسافری رخ داده است. در این برخورد دست کم ۵0 گالن 

سوخت نشت کرده است.
مأمــوران امنیتی محلی بــرای یافتن قربانیان ناپدید شــده احتمالی از 

بالگرد کمک گرفته اند. 

تصادف  مرگبار در بزرگراه فلوریدا

پزشک زن انگلیسی خانه اش را فروخت تا همراه 
همسر و فرزندانش به دور دنیا سفر کند.

بــه گــزارش دیلی میــل، »جیلیــان مکروبــی« که 
پزشــک ارتــش بــوده خانه شــان را 170هــزار پوند 
فروخــت و در تصمیمی جالب به همراه همســر 
هرزگویــن،  و  بوســنی  پرتغــال،  از  فرزندانــش  و 

کرواسی،امریکای مرکزی و... دیدن کرده است.
»جیلیان« می گوید این سفر تنها آرزویش بوده که 
خــود و فرزندانش تجربیات زیادی از آن بدســت 

آورده و لذت زیادی برده اند.

 فروش خانه 

برای سفر به دور دنیا 

سقوط 270 کانتینر به دریای شمال
حدود 2۷۰ کانتینر یکی از بزرگ ترین کشــتی های باری جهان در آب های دریای شمال و در نزدیکی ساحل 
هلند به دلیل »بدی آب و هوا« به دریا ســقوط کرد. مقامات هلندی روز پنجشنبه ۳ ژانویه اعام کردند که با 
سقوط این کانتینرها، مواد شیمیایی بسیار خطرناکی نیز به دریا ریخته شده است. گفته می شود 2۷۰ کانتینر 
در دریا سقوط کرده است که از این میان ۳ کانتینر حامل مواد شیمیایی خطرناک بوده اند. مقامات وزارت 
دفاع هلند می گویند هنوز کاماً مشــخص نیســت چه تعداد از کانتینرها به کف دریا فرو رفته  و چه تعداد 
همچنان شناورند. ساکنان منطقه هم بعضی از محموله های قابل استفاده این کانتینرها را از آب گرفته  یا در 
ساحل پیدا کرده اند. از آن جمله می توان به لپ تاپ، تلویزیون های ال سی دی و قطعات ماشین اشاره کرد.

بازگشایی مســیر شمشــک به دیزین با مرگ یک 
امدادگر راهداری پایان یافت. 

به گزارش فارس، بارش برف سنگین در ارتفاعات 
تهــران کــه از چهارشــنبه شــب تا آخرین ســاعات 
پنجشــنبه ادامــه داشــت موجب بســته شــدن راه 

مواصاتی شمشک به پیست اسکی دیزین شد.
پنجشــنبه شــب بــا توجــه بــه بــارش شــدید برف 
امدادگــران راهــداری در حــال بــرف روبی مســیر 

شمشــک بــه دیزین بودنــد کــه ناگهان بــا ریزش 
بهمن شدید یک کارگر به نام محمد صادقی جان 
خــود را از دســت داد و یــک نیروی دیگــر نیز حال 

وخیمی دارد.
این در حالی اســت که این مسیر از سوی راهداری 
بســته شــده بود اما بــا توجه بــه تعهــد بهره بردار 
مجموعه دیزین این مســیر بدون اطاع باز شــد و 

در نهایت این اتفاق ناگوار رخ داد.

واژگونی یک دســتگاه اتوبوس مســافربری 
در اتوبــان ســاوه - همدان ســه کشــته و 18 

مصدوم بر جا گذاشت.
»حســین معمارنیــا« - معــاون سیاســی، 
امنیتی فرمانداری ساوه - به ایرنا گفت: این 
حادثه رانندگی ساعت 12 ظهر پنجشنبه در 
کیلومتــر 40 آزاد راه ســاوه - همدان رخ داد 
کــه 18 نفــر از مســافران اتوبــوس مصدوم 

و توســط نیروهای اورژانس به بیمارســتان 
شهید مدرس ساوه منتقل شدند.

ایــن اتوبــوس مســافربری از تهــران عــازم 
کرمانشــاه بود که به دایلی دچــار واژگونی 

شد.
اجساد جانباختگان از محل حادثه خارج و 
اتوبوس واژگون شــده نیز توسط جرثقیل از 

محل سقوط بیرون کشیده شد.

3 کشته در واژگونی اتوبوسمرگ کارگر راهداری زیر بهمن 

تعرض  به 12 زن و کودک تنها در خانه 
س

پلی

سی
بی 

بی 
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قصاص برای شوهر بدبین مرگ تکنیسین اورژانس در سیاب
گروه حوادث / شــوهر بدبین کــه پس از 
قتل همســرش اقدام به خودزنی کرده 
بود پــس از محاکمه در شــعبه یازدهم 
دادگاه کیفــری اســتان تهــران بــا حکم 

قضات به قصاص محکوم شد.
به گــزارش خبرنــگار حوادث »ایــران«، 
رســیدگی بــه ایــن پرونــده از ســال 95 
بــه  دنبــال مــرگ زن جــوان و خودزنــی 
شــوهرش در خانــه ای واقع در شــهران 

تهران کلید خورد.
او مدعــی بــود به همســرش مشــکوک 
شــده و نیمه شــب او را به قتل رســانده 
اما بافاصله پشیمان شده و خودش را 
نیز زده اســت.  این متهــم بافاصله به 
بیمارستان رسول اکرم)ص( منتقل شد 

و با تاش تیم پزشکی زنده ماند.
در نخســتین جلســه محاکمه متهم که 
در شــعبه یازدهم دادگاه کیفری برگزار 

شــد وی این بــار انگیــزه دیگــری را برای 
قتلی که مرتکب شــده بود مطرح کرد و 
گفت: به خاطر بی خوابی هایی که داشتم 
بشدت عصبی شده بودم. در یک لحظه 
جنــون بهــم دســت داد و با زنــم درگیر 
شدم. ســپس دخترم را به اتاقش بردم 
و در را بســتم. مــن بــه علــت بیمــاری 
روانی قرص مصرف می کنم اما آن روز 
قرص هایــم را نخــورده بودم. همســرم 

را بــا چاقــو زدم و بعــد عروســک های 
دخترم را تکه تکه کردم و در نهایت هم 
می خواســتم خودم را بکشــم کــه زنده 
ماندم. اما براســاس محتوایات پرونده، 
پزشــکی قانونی بــه هیچ عنــوان جنون 
آنی متهم را نپذیرفــت و اعام کرد وی 
هنگام قتل حالت عادی داشــته است. 
بدین ترتیب قضات پس از شــور،  وی را 

به قصاص محکوم کردند. 

گــروه حــوادث / تکنیســین جــوان اورژانس که 
قصد کمک به سیل زدگان شهرستان اندیکای 
خوزســتان را داشــت، در ســیاب غــرق شــد. 
ایــن حادثه عصر پنجشــنبه در حالــی رخ داد 
کــه دو تکنیســین اورژانس برای امدادرســانی 
بــه کســانی کــه در ســیاب گرفتار شــده بودند 
راهــی محــل شــدند خــودرو آنها همزمــان با 
طغیان رودخانه در میان سیل گیر افتاد. یکی 
ازتکنیسین ها موفق شد خودش را نجات دهد 

اما جریان آب، حمید احمدی امدادگر دیگر را 
با خود برد و پس از ســاعت ها جــدال با مرگ 
در نهایت وی جان ســپرد. در ادامه این ماجرا 
با تأکید کولیوند- سرپرســت سازمان اورژانس 
کشــور- بیــش از ده تیــم عملیاتــی در منطقه 
 حضور پیدا کردند و برای کمک به این امدادگر 
22 ســاله مســیر ســیاب را مورد بررســی قرار 
دادند در نهایت، پیکر بی جان او ساعت 10:40 
صبح جمعه توسط نیروهای مردمی پیدا شد. 

اخاذی از دایی با ربودن خواهرزاده
گروه حــوادث/ 3 مرد برای اخــاذی از کارخانه دار ثروتمند 

خواهرزاده او را ربودند.
حدود ســاعت 9 شــب پنجشــنبه خانــواده ای سراســیمه 
و مضطــرب بــه پلیــس آگاهــی اســتان البــرز مراجعه و از ربوده شــدن پســر 

13 ساله شان خبر دادند.
پدر این کودک گفت: پســرم ســاعت 5 عصر از آموزشگاهش در »گرمدره« 
کرج خارج شــد اما هنوز به خانه نیامده اســت. دقایقی قبل افراد ناشناسی 
بــا تلفــن دایی وی تمــاس گرفته و به او گفتنــد که خواهــرزاده اش نزد آنها 
اســت و اگــر پولــی که می خواهنــد را به آنها ندهنــد جنــازه او را تحویل آنها 

خواهند داد.
 بافاصلــه تیــم زبــده ای از کارآگاهان اداره مبــارزه با جرایم جنایی اســتان البرز 
تشکیل و با بررسی همه جانبه شناسایی آدم رباها را در دستور کار خود قرار دادند.

پرونــده در حــال پیگیری بود که آدم رباهــا از طریق تلفن همراه پســر ربوده 
شده با خواهر وی تماس گرفته و اعام کردند که با خانواده آنها کاری ندارند 

و فقط دایی آنها باید خواسته مالی شان را برآورده کند.
از آنجــا کــه دایی این پســر ازهویت آدم ربایان اظهــار بی اطاعی می کرد و با 
توجه به اینکه هیچ گونه مشخصاتی از آنها در دست نبود مأموران تحقیقات 
میدانــی را آغــاز کردند و با اســتفاده از تصاویر دوربین های مداربســته محل 
آدم ربایی موفق شــدند هویت 2 نفر از آدم رباها را شناســایی کنند. در ادامه 
نیــز بــا ردیابی های اطاعاتــی گســترده، در نهایــت مخفیگاه متهمــان را در 
شهرســتان»مارد« شناســایی کردند. آدم رباها که متوجه لو رفتن مخفیگاه 
خود شده بودند قبل از رسیدن مأموران قصد داشتند گروگان را در حالی که 
دســت و پای وی را بســته بودند رها کرده و متواری شوند که با حضور بموقع 
مأمــوران در کمتــر از 10 ســاعت هــر 3 آدم ربا دســتگیر و فرد ربوده شــده در 
صحت و ســامت کامل بــه آغوش خانواده بازگشــت. ســرهنگ نادربیگی- 

سرپرســت پلیــس آگاهی اســتان البرز- با اشــاره به اینکه هــدف آدم رباها از 
ربــودن نوجوان 13 ســاله، اخاذی مالی بــود گفت: طبق اظهــارات متهمان، 
در روز حادثه یکی از گروگانگیران، این پســر را هنگام بازگشــت از آموزشــگاه 
از پشــت ســر، با دستمال آغشــته به مواد بیهوشــی، بیهوش کرده و سپس با 
انتقال وی به شهرستان مارد در یک ساختمان مخروبه با دست و پای بسته 
او را زندانــی کــرده و صبح روز بعــد از حادثه به علت اینکه به خواســته خود 
نرســیده و احتمال می دادند توســط پلیس شناسایی شوند گروگان را به حال 

خود رها کرده و قصد فرار داشتند که دستگیر شدند.

خـــــــــبر

بــه گزارش خبرنــگار جنایــی »ایران«، 
اواخر شــهریور زن میانســالی بــه اداره 
پلیــس رفــت و گفت: چنــد وقت قبل 
یک دستگاه ماشین لباسشویی خریدم 
و بــرای حمــل آن از یک راننــده وانت 

عبوری کمک خواســتم. مرد جوان که 
راننده وانت بود مرا به مقصد رساند و 
کرایه اش را دریافت کرد. او شماره اش 
را داد کــه اگــر باز هم خــودروی باربری 
خواســتم با او تماس بگیــرم. من هم 

 برق طاها 
چشم راننده وانت را کور کرد 

یکــی دو بــار بــرای حمــل و نقل بــار از 
او کمــک خواســتم تــا این که چنــد روز 
قبل راننده وانت که میثم نام داشــت 
بــا من تمــاس گرفت و گفت دوســت 
برنج فروشــی دارد کــه برنــج ایرانــی 
درجــه یــک را بــه مبلغــی پاییــن بــه 
دوستان و آشــنایان می فروشد. مغازه 
دوست میثم در خیابان ستارخان بود 
و قرار شــد کــه من هم چند گونــی از او 
برنــج بخرم. امروز میثــم آمد تا باهم 
به مغازه دوســتش برویم. امــا این بار 
با یــک خودروی پراید بــه دنبالم آمد. 
در مســیر ناگهــان میثم گفــت خودرو 
خــراب شــده و در کنــار خیابــان پارک 
کرد. بعد گفت باید حتماً ماشین را به 
تعمیرگاه ببرد. اما وقتی میثم پشــت 
فرمان نشســت مــرد جوانــی که عصا 
زیر بغلش بود و پایش را هم بسته بود 
جلوی ماشین ما را گرفت. می گفت او 
را تا یک مســیری برسانیم من که دلم 
برای او ســوخته بود به راننده سفارش 
کردم و ســوارش کردیم غافل از این که 

نقشه ای در سر دارد.
وقتــی میثــم بــه راه افتاد در میــان راه 
مــرد معلول ناگهــان چاقویــی بیرون 
آورد و بــه طــرف ما گرفت. بــا تهدید، 
پول هــا و طاهایم را به همــراه کارت 
عابــر بانکــم و رمــز آن کــه 5 میلیــون 
تومــان هــم موجــودی داشــت و 400 
هزار تومان پول نقــدی را که همراهم 

بود، سرقت کرد.
مــرد  آزادگان  بزرگــراه  در  هــم  بعــد 
معلول مرا با تهدید از ماشــین بیرون 
انداخــت. اما چاقو را زیــر گردن میثم 
گذاشــت و از او خواســت حرکت کند، 
هر چه التماس کردم که دســت از سر 
میثــم بــردارد توجهی نکــرد، مرا هم 
تهدیــد کرد کــه اگــر به پلیــس حرفی 
بزنم میثم را می کشد. اآن نگران مرد 
راننــده هســتم و می ترســم کــه بایی 

سرش آمده باشد.

ë عکس دردسرساز
با شکایت زن میانسال به نام بلقیس 

بررســی ها  در  شــد،  آغــاز  تحقیقــات 
مشخص شــد که شــماره تلفن میثم 
خاموش اســت و ایــن درحالی بود که 

شماره به نام شخص دیگری بود.
درحالی که بررســی ها برای دســتگیری 
از  اطاعــی  یافتــن  و  معلــول  ســارق 
سرنوشــت میثم ادامه داشت، بلقیس 
برای بــار دوم بــه پلیس مراجعــه کرد. 
زن میانســال اینبــار ســرنخی در اختیار 
تیــم تحقیق قرار داد که راز این ســرقت 
خشــن برما شــد. وی گفت: بــه ذهنم 
رســید که در اینســتاگرام اســم و فامیل 
میثم را پیدا کنم شــاید بتوانم ردی از او 
به دســت آورم. با جســت و جوی اســم 
میثم چندین صفحه برای من آمد و از 
آنجایی که چهره او را می شناختم خیلی 
زود موفق شدم صفحه اش را شناسایی 
کنــم. صفحــه او بــاز بود و بــا دیدن یک 
عکس در صفحه اینســتاگرام او نزدیک 
بــود از تعجــب شــاخ دربیــاورم. عکس 
میثــم کنار همان ســارق معلول بود که 

طاها و پول هایم را سرقت کرده بود.

ë دستگیری مرد باربر
در  میانســال  زن  کــه  اطاعاتــی  بــا 
تیــم تحقیــق قــرار داد آنهــا  اختیــار 
موفق شــدند میثم را شناسایی و مرد 
جــوان را در جنــوب تهــران دســتگیر 
کننــد. میثــم کــه دســتش را رو شــده 
می دیــد در تحقیقــات بــه ســرقت از 
زن میانســال اعتــراف کــرد و گفــت: 
بــا دیــدن طاهــای ایــن زن وسوســه 
شــدم از او ســرقت کنــم. موضــوع را 
بــرای یکی از دوســتانم تعریف کردم 
و او هــم قبــول کرد که در این ســرقت 
همراهم شود. طبق قرارمان او یکی از 
پاهایش را پانســمان کرد تا اینطور به 
نظر برســد که مصدوم اســت. بعد از 
آن هم نقشــه فروش برنج های ارزان 
قیمت و خراب شــدن ماشــین را اجرا 
کردم تا بتوانم طاهای زن میانسال و 

پول هایش را سرقت کنم.
بــا اعترافــات میثــم، همدســت او نیز 
ایــن  بازداشــت شــد و تحقیقــات در 

رابطه ادامه دارد.

گروه حوادث/ زن میانسال که قربانی نقشه شوم یک سرقت شده بود با 
هوشیاری، سرنخ دستگیری دزدان را به پلیس داد. 
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کردســتان 400 واحد صنعتی نیمه فعال 
و راکــد دارد کــه کارگــران ایــن واحدهــا بــا 
مشــکات عدیــده ای مواجهنــد و چشــم 
انتظار حمایت های دولت هستند.در این 
اســتان، در مجمــوع 780 واحــد صنعتی 
پروانه دار وجود دارد که در صورت فعالیت 
کامــل آنهــا، بیــش از 15 هــزار نفر شــغل 
خواهند داشت، اما در حال حاضر اشتغال 
واقعی واحدهای تولیدی کردستان حدود 
11 هزار نفر است. با توجه به اینکه از ابتدای 
ســال ۹۶ تاکنــون 2هــزار و 800 میلیــارد 
راه انــدازی  بــرای  ســرمایه گذاری  تومــان 
طرح هایــی مانند پتروشــیمی کردســتان 
صورت گرفته، جایگاه صنعت این استان 
در میــان دیگر اســتان ها به لحــاظ تعداد 
 26 و بــه لحــاظ ســرمایه به رتبــه 23 ارتقا 

یافته است.
مدیر یک شــرکت تولیدی مستقر در 
ســنندج در گفت وگو با »ایــران« تصریح 
کرد: با مشکات بزرگی برای تولید روبه رو 
هستیم که بزرگ ترین آن نقدینگی است، 
البته مسئوان در حرف وعده های خوبی 
از جملــه ارائــه تســهیات می دهنــد، اما 
در عمــل این وعده ها محقق نمی شــود. 
پــس از ماه هــا پیگیــری، اان مســئوان 
می گویند که به واحد شــما تســهیات با 
ســود 18 درصــد می دهیم که واقعــاً این 
تســهیات برای یک واحــد تولیدی اصًا 
صرفــه اقتصــادی نــدارد و دردی را دوا 
نمی کنــد. دولــت اگر می خواهــد از تولید 
حمایت کنــد باید برای رونــق واحدهای 
صنعتــی تســهیات قرض الحســنه یا با 

سود کمتر در نظر بگیرد.
مدیــر یــک واحــد تولیــدی در ســقز 
نیز در گفت وگــو با »ایران« از کارشــکنی 
پرداخــت  بــرای  عامــل  بانک هــای 
رفــع  کارگــروه  در  مصــوب  تســهیات 
موانع تولید گایه کرد و افزود: متأسفانه 
بوروکراســی ســامانه بانکــی بــه گونه ای 
اســت که آنها سلیقه ای عمل می کنند و 
تنها به فکر ســود خود هستند و حتی به 
مصوباتی که خود وضع می کنند، عمل 
نمی کنند. با نوسان نرخ ارز قیمت مواد 
اولیه به طور وحشــتناک افزایش یافته و 
طبیعی اســت که اگر حمایت های ازم 
از مــا صــورت نگیــرد، در گام اول مجبور 
بــه تعدیــل نیــرو و در گام هــای بعــدی 

تعطیلی می شویم.

ë  بازگرداندن واحدهــای راکد به چرخه
تولید

امــور  معــاون  الماســی«  »پیمــان 
و  معــدن  صنعــت،  ســازمان  صنایــع 
تجارت کردستان در گفت وگو با »ایران« 
درخصــوص مشــکات تولیدکننــدگان 
استان، تأکید کرد: بازگرداندن واحدهای 
بــه  و  تولیــد  چرخــه  بــه  اســتان  راکــد 
بهره برداری رساندن طرح های صنعتی 
نیمه تمام و طرح های پیشران استان، از 
مهم تریــن اولویت های بخش صنعت 
استان است که تاکنون اقدامات مطلوبی 
در کارگــروه تســهیل و رفع موانــع تولید 
انجــام شــده اســت. از کل 780 واحــد 
تولیدی اســتان 380 واحد فعــال، 203 
واحد نیمه فعال و 1۹7 واحد راکد است.
الماســی خاطرنشــان کرد: با اجرایی 
شدن 3۹7 مصوبه در 81 جلسه کارگروه 
رفــع موانع تولید، تعداد 8 هــزار و 376 
نفر اشــتغال در کردستان تثبیت شده و 
انتظار مــی رود با اجرای کامل مصوبات 
در دســت اقــدام میزان اشــتغال حفظ 

شده به رقم 11 هزار و ۹48 واحد برسد.
وی در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه 
چــرا با وجــود اینکه کردســتان در بخش 
رفــع موانع تولید عملکرد نســبتاً خوبی 
کمــاکان  امــا  دارد،  اســتان ها  میــان  در 
واحدهای تولیدی آن با مشکات بزرگی 
روبه رو هستند، توضیح داد: عمده ترین 
مشــکاتی که ســر راه واحدهای تولیدی 
استان وجود دارد، بحث تزریق نقدینگی 
و منابــع مالــی ارزان و تســهیات بانکی 
ارزانقیمــت اســت کــه بــرای واحدهایی 
کــه نیازمند ســرمایه در گردش هســتند 
ضروری به نظر می رســد. بهبود فرآیند 
کــه  افــزوده  ارزش  بــر  مالیــات  اخــذ 
متأسفانه موجب بروز مشکات فراوانی 
برای واحدهای تولیدی شده است و این 
در حالی است که نظر شخصی من این 
اســت که موضوع اخذ مالیــات برارزش 
تولیــدی  واحــد  هیــچ  وظیفــه  افــزوده 
نبــوده و ســازمان امــور مالیاتــی بایــد از 
طرق دیگری مثــل نصب صندوق های 
فروش الکترونیکــی این فرآیند را انجام 
دهد. یکــی دیگر از علل اجرایی نشــدن 
مصوبات کارگروه تسهیل موضوع پایبند 
نبــودن بانک هــا و دســتگاه های اجرایی 
مرتبط با مصوبات اســت که متأســفانه 
موجب بروز مشکاتی درخصوص رفع 
موانــع واحدهــای تولیدی شــده اســت. 
یکــی دیگــر از بحث های مهــم کارگروه، 

   »عصمــت برزجی«، خبرنگار و »مجتبی گرگی«، عکاس 
ایرنا در پنجمین جشــنواره مطبوعات خراسان جنوبی حائز 

رتبه نخست در بخش گزارش نویسی و عکس شدند.

    »مرتضــی رضایــی«، معــاون امــور تولیدات دامــی وزارت جهاد کشــاورزی در 
نشست بررسی مسائل و مشکات حوزه دام و طیور در سیرجان از نبود محدودیت 

یا کمبودی در زمینه تأمین و توزیع نهاده های کشاورزی خبر داد.

   روابط عمومی دانشــگاه شــیراز اعام کرد: محققان این دانشــگاه با استفاده از 
فناوری نانو موفق به طراحی و تولید حسگر تشخیص عفونت ادراری شدند.

   »هوشــنگ عشــایری«، معاون وزیر راه و شهرسازی در نشست ستاد بازآفرینی 
شهری گناباد گفت: از مجموع 60 هزار میلیارد ریال اعتبار بازآفرینی شهری طی 
امسال 45 هزار میلیارد ریال به صورت تسهیات برای ساخت و ساز در محله های 

هدف شامل حاشیه شهرها و بافت های فرسوده کشور پرداخت می شود.

   »ســعید سعادت«، مدیرکل دفتر محیط زیست و سامت غذای وزارت جهاد 
کشــاورزی در همایش ارتقای ســامت محصوات کشــاورزی در سازمان تعاونی 
روســتایی اســتان اصفهان اظهار داشــت: با تمهیدات به عمل آمده، فرآیند اخذ 
نشــان گواهی محصوات کشــاورزی به شرط تکمیل بودن پرونده از 40 روز به یک 

هفته کاهش یافته است.

   طرح توســعه 100 هزار قطعه ای یک واحد مرغداری گوشــتی با حضور »مرتضی 
رضایی«، معاون بهبود تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی در سیرجان افتتاح شد.

   »ارغــوان مهــدی زاده«، سرپرســت اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دســتی و 
گردشگری استان بوشهر تصریح کرد: 15 اثر تاریخی منقول و غیرمنقول این استان 
در شورای سیاستگذاری ثبت آثار تاریخی این سازمان در فهرست آثار ملی به ثبت 

رسید.

   »محمدعلی شجاعی«، استاندار خراسان شمالی تأکید کرد: تمامی بخاری های 
نفتی در مدارس این استان طی یک ماه آینده برچیده می شود.

   »ذبیح اه سیروسی«، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نی ریز از پرورش و کاشت 
نشای آنغوزه در این شهرستان، برای نخستین بار در کشور خبر داد.

   »حبیب اه طاهرخانی«، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت مادر 
تخصصی شهرهای جدید در بازدید از پروژه آزادراه »تبریز- سهند«، این آزادراه را 

از طرح های کلیدی و استراتژیک وزارت راه و شهرسازی عنوان کرد.

خطر تخریب بازار تاریخی اردبیل
بازار »حاج یوسف« اردبیل از جمله بناهای تاریخی اما فرسوده ای 
است که حتی خطر تخریب آن بیش از سایر مجموعه ها گوشزد 
شــده و انتظار می رود قبل از اینکه اتفاق ناگواری متوجه کســبه و 
اهالی بازار و عموم مردم شود با همت اهالی بازار این مجموعه مورد مرمت و بازسازی 
قرار گیرد. به گزارش ایســنا، »علیرضا پوســتی«، رئیس شــورای شهر اردبیل در جلسه 
رسمی شورای شهر اردبیل اظهار داشت: به دنبال سفر مدیرعامل یکی از بانک ها به 
استان اردبیل پیشنهاد بازسازی بازار تاریخی اردبیل از سوی امام جمعه این شهر ارائه 
شــد که با اســتقبال  بانک مربوطه برای تأمین منابع مورد نیاز به منظور بازسازی بازار 
تاریخی روبه رو شد؛ امیدواریم با بهره گیری از ظرفیت بخش خصوصی این کار به شکل 
شایســته فراهم آید. وی ورود اعضای شورای شهر را به موضوع بازسازی و احیای بازار 
تاریخی و کاروانسراهای تاریخی در اردبیل یادآور شد و خاطرنشان کرد: شورای پنجم از 
همان بدو فعالیت خود با بازدید چندین باره از بازار تاریخی اردبیل ســعی کرده تا در 
جریان مشکات و نارسایی های پیش رو در احیای این مجموعه قرار گیرد که با توجه به 
ورود گردشگران بی شمار به این شهر انتظار می رود هم بازار و هم کاروانسرا و تیمچه ها 

احیا شده و زمینه رونق این مجموعه ها را شاهد باشیم. 

موج دوم بارندگی ها از امروز
با ورود ســامانه جدید بارشــی به کشور از امروز شــنبه بتدریج بارندگی ها از نوارغربی 
کشــور آغــاز می شــود. »محمــد اصغــری«، کارشــناس هواشناســی در گفت وگــو بــا 
صداوسیما افزود: این موج که نسبت به موج اول ضعیف تر است، بعد از ظهر امروز 
از نــوار غربی وارد کشــور می شــود کــه اولین مقصد آن کرمانشــاه، لرســتان و همدان 

خواهد بود . وی ادامه داد: موج سوم نیز از روز سه شنبه وارد کشور می شود.

دریاچه سد »گلیل« شیروان یخ زد
گــروه ایــران زمین/ســطح دریاچــه ســد »گلیل« شــیروان 
در خراســان شــمالی در پی بارش های اخیر بــرف به طور 
کامــل یخ زده و منظره زیبایی را ایجاد کرده اســت. »علی 
قویــدل«، بخشــدار ســرحد این شهرســتان اظهار داشــت: پــس از بارش های 
خــوب برف در منطقه گلیل و ســرانی و بــرودت هوا یخ زدگی ســطح دریاچه 
سد گلیل از چند روز گذشته آغاز شده است. ارتفاع برف در اطراف این سد به 
40 سانتیمتر رسیده است. »علی ابراهیمی«، رئیس اداره امور عشایر شیروان 
هم گفت: همه ساله از اواخر مهرماه آبریزهای منتهی به سد دریاچه گلیل یخ 
می زند و به علت برودت هوا از اواخر آذرماه سطح دریاچه این سد هم شروع 
به یخ زدن می کند. هم اکنون ســطح دریاچه کامــًا یخ زده و ضخامت یخ ها 
در روزهای آینده هم بیشــتر خواهد شــد. وی اظهار داشــت: میانگین بیشینه 
دمای هوا در منطقه گلیل و سرانی به هنگام فصل زمستان 5 درجه زیر صفر 
و کمینــه آن تــا 17 درجــه زیر صفر می رســد  ذوب شــدن یخ های ایــن دریاچه 

معمواً از اواسط فروردین ماه آغاز می شود.

شکوفایی پانکتونی در بخشی از سواحل استان بوشهر
پدیده شکوفایی پانکتونی در سواحل روستای »جبرانی« شهرستان دیر استان 
بوشهر رخ داده است. به گزارش ایرنا، روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط 
زیســت اســتان بوشــهر به نقل از »فرهاد قلی نژاد«، مدیــرکل حفاظت محیط 
زیست استان بوشهر افزود: این شکوفایی پانکتونی تاکنون باعث تلفات آبزیان 
نشــده و وســعت آن محدود است. وی با اشاره به اینکه شکوفایی پانکتونی در 
طول سال و توسط گونه های مختلف فیتوپانکتون ها رخ می دهد، اظهار داشت: 
عوامــل طبیعی و دخالت های انســانی در شــکوفایی پانکتونی مؤثر اســت، از 
عوامــل انســانی مؤثر بر شــکوفایی پانکتونــی، افزایش مواد مغــذی در نتیجه 
ورود روان آب هــا و فاضاب هــا به دریاســت. مدیرکل حفاظت محیط زیســت 
استان بوشــهر تأکید کرد: در صورت بروز شکوفایی پانکتونی در سطح وسیع و 
شــکوفایی گونه هایی که تولید ســم می کنند، مرگ و میر آبزیان به دلیل کمبود 
اکســیژن و بر اثر ســموم دفعی پانکتون ها اتفاق می افتد که این اتفاق پیش از 

این در سال  87 در خلیج فارس رخ داده بود.

 فارس، زیرساخت های صنعتی 
برای فرآوری از گل نرگس را ندارد

فارس با سطح زیر کشت گل نرگس به وسعت 500 هکتار، رکورددار تولید این 
گل در کشــور اســت اما صنعت و زیرساخت های ازم برای فرآوری آن در قالب 
روغن، اســانس و... را نــدارد. به گزارش ایرنا، »محمدمهدی قاســمی«، رئیس 
ســازمان جهاد کشــاورزی فارس گفت: ســطح زیر کشــت گل نرگــس در جهان 
6  هــزار و 700 هکتــار و در ایران این ســطح ۹70 هکتار اســت که فــارس با 500 
هکتار سطح زیر کشت گل نرگس بیشترین سطح زیر کشت را در کشور و بخش 
»خفر« با 300 هکتار گل نرگس رتبه اول سطح زیر کشت را در استان دارد. این 
مقام مســئول اظهار داشت: به دنبال این هســتیم که در افق سال 1400، سطح 
زیر کشت گل نرگس را به یکهزار و 400 هکتار افزایش دهیم، از این رو بسته های 
تحقیقاتــی و ترویجی مختلفی برای گل نرگس در جهت کشــت  وکار و فرآوری 
تهیه شــده که با کمک مردم عملیاتی و اجرایی می شــود. در دنیا غیر از شــاخه 
گل نرگــس، فرآوری این گل در قالب روغن، اســانس و... مــورد توجه قرار دارد، 
امــا در فــارس فرآورده  دیگــری از این گل نداریم. وی تأکید کرد: ســازمان جهاد 
کشاورزی و بخش صنایع تبدیلی این سازمان این آمادگی را دارد که تسهیات 
ارزان قیمــت در اختیــار ســرمایه گذارانی که متقاضی ســرمایه گذاری این حوزه 
هســتند قرار دهــد تا بتوانیــم ارزش افزوده بیشــتری از این ظرفیــت خدادادی 

داشته باشیم. 

خالی ماندن 79 درصد از مخزن سد رئیسعلی دلواری
گروه ایران زمین/ در زمان حاضر 7۹ درصد از مخزن 6۹5 میلیون مترمکعبی 
سد رئیسعلی دلواری به عنوان منبع اصلی تأمین آب نخیات دشتستان خالی 
اســت.  »شاهپور رجایی«، مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقه ای بوشهر در 
گردهمایی معاونان حفاظت و بهره برداری شرکت های سهامی آب منطقه ای 
کشور افزود: به دلیل کاهش بارش ها، سد »رئیسعلی دلواری« شرایط مناسبی 
نــدارد و امیدواریم با بارش مناســب، همت کشــاورزان در مدیریت مشــارکتی 
و داشــتن انتظار واقعی در میزان و دوره های آبیاری با شــرایط موجود ســازگار 
شــویم. وی کوچک شــدن آبخوان های غیرســاحلی، افزایش غلظــت اماح و 
شــوری آب و پیشروی ســفره آب شور و لب شــور را از مهم ترین تهدید کیفیت 

منابع آب در استان بوشهر عنوان کرد. 
براســاس بررســی ها، میانگین بارندگی 10 ســاله استان بوشــهر نسبت به بلند 
مــدت، 22 درصد کاهش نشــان می دهد. میانگین بارندگی بلندمدت اســتان 
بوشــهر نیــز 246 میلیمتر اســت کــه با توجه بــه کاهــش بارش ها، این اســتان 
در ســال آبــی ۹6-۹7 بــا کمبــود 57 درصــدی نســبت بــه درازمــدت روبــه رو 
بــوده اســت. این در حالی اســت که بــه دلیل کاهــش بارش هــا، رودخانه های 
 اصلــی اســتان در دوره 10 ســاله نســبت به درازمــدت، کاهــش 47 درصدی را 

تجربه می کنند.
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اخــــــبار

وجود 400 واحد صنعتی نیمه فعال و راکد در کردستان

میدان جلفــای اصفهان را می تــوان یکی از 
شاهکارهای عصر صفوی دانست؛ میدانی 
که درست در جنوب رودخانه زاینده رود قرار 
گرفته و دروازه ورود به محله جلفا محسوب 
می شود. این میدان که سالیان طوانی است 
ارامنه اصفهــان را در قلب خــود جای داده  
شــاید از نظر شــهرت به اندازه میدانی مثل 
نقــش جهان نباشــد اما از نظــر قدمت تنه 
به تنه میــدان نقش جهان می زند. مهرماه 
ســال ۹4 بــود که ضلع غربی ایــن میدان به 

دلیل گودبرداری پشــت آن نشســت کرد تا 
جایی که مغــازه داران اعام کردند که درها 
و پنجره های مغازه هایشــان یا باز نمی شود 
و شکســته اند یا به ســختی باز شــده اســت. 
مغــازه داران آن زمــان اعــام کــرده بودند 
کــه ناودان هــای این میــدان مشــکل دارد و 
موجب می شود که بخش سقف دار میدان 
از بین برود. پس از گذشت بیش از 3 سال از 
آن ماجرا، حاا سقف قسمت شمال غربی 
میدان به دلیل مسدودی ناودان و نم دادن 

در حــال فروریختن کامل اســت تا جایی که 
برای مهار سقف یک تیرک چوبی استفاده 

شده است.
مغــازه اش  کــه  مغــازه داران  از  یکــی 
نزدیک تریــن مغــازه بــه محــل نــم دادگی 
ابتدایــی  مغــازه   2 گفــت:  اســت،  ســقف 
ایــن میــدان مدت هاســت کــه خالی شــده 
و خرابــی لوله هــای آب و کولــر روی ســقف 
ایــن مغازه هــا و درســت نبــودن ناودان هــا 
همه را دچار مشــکل کرده است. چندبار به 

شهرداری و میراث فرهنگی مراجعه کردم 
ولــی هر بار یکی از آنها مــن را به نهاد دیگر 
پــاس داد و کار راه نیفتــاد تا پیگیری کردم و 
مأمــور هــر دو ارگان را پــای ســقف آوردم و 
بااخره همین تیر چوبی هم زیر سقف زده 
شــد، اما ظاهــراً وضعیت این میــدان برای 
کســی مهم نیســت. »فریــدون الهیــاری«، 
مدیــرکل میراث فرهنگی، صنایع دســتی و 
گردشــگری اســتان اصفهان هم در گفت و 
گو با ایســنا، در خصوص میدان جلفا گفت: 

ایــن میــدان مشــکاتی دارد و بررســی های 
ازم در خصــوص ایــن نــم دادگــی، انجام، 
شــرح خدمات برای آن تعریــف و اقدامات 
حفاظت اضطراری نیز برای آن انجام شده 
است. برای مرمت این میدان وارد شده ایم، 
اما بارش های چند مدت اخیر موجب شده 
تا ســقف میــدان این چنیــن شــود. مالکان 
و بهره بــرداران نیــز بایــد بــرای مرمــت این 
میدان وارد عمل شوند و جلو مغازه هایشان 

را با همکاری میراث فرهنگی مرمت کنند.

قدمت تاریخ جلفای اصفهان روی تیر چوبی
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زهره افشار  
خبرنگار

مشــکات مدیریتی واحدهــای تولیدی 
است.

وی بــا اشــاره بــه اینکه مصــرف برق 
واحدهای تولیدی صنعتی در استان در 
نیمه اول امسال نسبت به مدت مشابه 
ســال گذشــته 20 درصد افزایــش یافته، 
گفت: این موضوع نشان دهنده فعال تر 
شدن این واحدهاست. با اقدامات انجام 
شده، امسال تاکنون 2 واحد تولیدی سقز 
و قــروه بــه چرخه تولید بازگشــته اســت 
.همچنیــن مشــکات گمرکــی و تأمین 

مواد اولیه 2 شرکت نیز رفع شده است .
ë 170 طرح صنعتی نیمه تمام

موضــوع نیمــه تمــام بــودن برخــی 
خــواب  و  اســتان  تولیــدی  واحدهــای 
ســرمایه در این واحدها موضوع دیگری 
اســت که با معاون امور صنایع سازمان 
صنعــت، معــدن و تجــارت کردســتان 

مطرح کردیم.
وی تعــداد طرح هــای نیمــه تمــام 
افــزود:  و  اعــام  واحــد  را  170  اســتان 
پیشرفت این واحدها بیش از 60 درصد 

است. ســازمان صمت استان به منظور 
کمــک مالــی و تأمین تســهیات بانکی 
مــورد نیــاز جهت تکمیــل ایــن طرح ها 
اقدامــات خوبــی انجــام داده، از جملــه 
اینکه از محــل اعتبارات بند الف تبصره 
18 بودجــه امســال مبلغــی بــا عنــوان 
کمک هــای فنــی و اعتبــاری بــه صورت 
تأمیــن یارانه ســود تســهیات بانکی به 
منظور کمــک بــه تزریق ســرمایه ثابت 
بــه طرح های نیمه تمــام  و ســرمایه در 
گــردش بــه واحدهــای تولیــدی اســتان 

می توان نام برد.
به گفته وی، هر جواز تأسیسی که بعد 
از گذشــت یک ســال پیشــرفت نداشته 
باشــد، به طور آناین از دستور کار خارج 

و باطل می شود.
ë  جــذب 17 هــزار میلیارد ریال ســرمایه

خارجی
معاون امور صنایع سازمان صنعت، 
معــدن و تجــارت کردســتان از جــذب 
17 هــزار و 283 میلیــارد ریــال ســرمایه 
خارجی در اســتان خبــر داد و افزود: این 
ســرمایه گذاری موجــب ایجــاد ۴ واحــد 
تولیدی با اشــتغالزایی 2 هزار و 142 نفر 

شده است.
بــه گفتــه وی، از جمله ایــن واحدها، 
شــرکت تولیــد شــمش طا بــا ظرفیت 
تولید ســالیانه 2 تن شــمش طا مربوط 
بــه ســرمایه گذار قزاقــی و واحــد تولیــد 
ســیگارت با ظرفیت ســالیانه ۵ میلیارد 
نخ توســط ســرمایه گذار ترکیه ای است. 
هــر واحــد تولیدی کــه در اســتان توجیه 
اقتصــادی داشــته باشــد، امــکان تولید 
فعالیتــش وجــود دارد و از آن حمایــت 

می شود.
بــا  کــه  کــرد  امیــدواری  اظهــار  وی 
حمایت هــای صورت گرفتــه طرح های 
بــزرگ و پیشــران اســتان هرچــه زودتــر 

راه اندازی شود.
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همــه دســت ها را بــاا بــرده و اعــام 
برائــت کردنــد. بــاد و بــاران بــه کمک 
مسئوان آمد و بوی مرموز و نامطبوع 
تهــران را شســت و بــا خود بــرد! همه 
هیــچ  کشــیدند!  راحتــی  بــه  نفســی 
مقامی، مسئولیت انتشار بو را به عهده 
نگرفت تا افکارعمومی بپرسند آیا این 
بو نباید یک هشدار برای جست و جوی 
زنــگ  نمی توانــد  آیــا  باشــد؟  جــدی 
خطــری بــرای یــک فاجعــه بزرگتر در 
ابعــاد پایتخــت باشــد؟ ســؤااتی کــه 
مســئوان ســعی می کننــد از کنــار آن 
هوشــیار  و  شــکاک  بخــش  بگذرنــد! 
جامعــه هــم می پرســد اگــر تهــران با 
یــک حملــه احتمالــی رو بــه رو شــود، 
چه ســازمان و ارگانی پاســخگو خواهد 
بود؟ عملکردها به چه ســمتی خواهد 
رفــت؟ آیا مســئوان همچنــان توپ را 

در زمین دیگری پرتاب می کنند. 
نامطبــوع  بــوی  انتشــار  از  روز  دو 
درتهــران می گــذرد اما هنوز مســئوان 
بــه سرمنشــأ بــو نرســیده اند. »احمــد 
صادقی«، رئیس ســازمان پیشگیری و 
مدیریــت بحران تهران، پاســخ به این 
سؤال را به جلســه امروز)شنبه( واگذار 
از  می گویــد:»  »ایــران«  بــه  و  می کنــد 
همه دســتگاه های مرتبط خواسته ایم 
تــا گزارش های خود را به ســتاد بحران 
بدهنــد.« »محمد رســتگاری« معاون 
محیــط  کل  اداره  نظــارت  و  پایــش 
زیســت اســتان تهران هم در گفت و گو 
بــا خبرنــگار مــا از ادامــه بررســی ها و 

پیگیری ها خبر می دهد. 
ســازمان  دو  مســئوان  دســت های 
پاســخگویی  بــرای  حالــی  در  متولــی 
همیــن  آمارهــای  کــه  اســت  خالــی 
ســازمان ها نشــان مــی دهد عصــر روز 
چهارشــنبه بــه دنبال آن بــوی مرموز، 
آلودگی هوای تهران 40 واحد افزایش 

پایتخــت  هــوای  شــاخص  و  یافــت 
بــه عــدد 144 رســید تــا هــوای تهــران 
اعــام  افــراد حســاس ناســالم  بــرای 
شــود. امــا هیچ کــس از منبــع و منشــأ 
آلودکننده پایتخت خبــر ندارد. این بو 
در دو ســاعت، بیشــتر مناطــق تهــران 
را در برگرفت و مســئوان را ســردرگم 
کــرد. فرمانــدار تهــران ایســتگاه ملت 
را محل بــوی نامطبوع دانســت. البته 
انگشــت ها بــه ســمت ایســتگاه متــرو 
حســن آبــاد هــم رفــت امــا مســئوان 
متــرو تهــران ســفت و ســخت پشــت 
ایســتگاه های متــرو ماندنــد و گفتند بو 
نمی دهــد. ایــن درســت در زمانی بود 
که برخــی از مســافران قطارهای مترو 
از انتشــار بوی فاضاب خبر می دادند. 
میدان انقاب هم یکی از مناطقی بود 
که بســیاری فکــر می کردنــد بتواند آن 
راز ســر بــه مهــر را در آن بشــکافند اما 
جســت و جو در آن نقطــه مرکــزی هم 
راه بــه جایــی نبــرد. فاضــاب شــهری 
تهــران بــه عنــوان متهــم ردیــف اول 
بــوی مرمــوز روی خــط خبرهــا آمــد. 
بــه تکذیــب مســئوان حــرف  دســت 
نداشــت. هــر گزینــه  احتمالــی خیلــی 
و  ســخنگوها  مســئوان،  ســوی  از  زود 
روابــط عمومی های ســازمان مربوطه 
تبرئــه می شــد. پاایشــگاه تهــران هم 
بــه نظر می رســد برای تبرئــه خودش، 
کشــید.  پیــش  را  شــهری  فاضــاب 
اســتاندار تهــران  »محســنی بند پــی« 
ترکیدگــی لولــه گاز و شــبکه فاضــاب 
را رد کــرد امــا احتمــال داد یــک مــاده 
شــیمیایی کــه بــوی تنــدی دارد مانند 
»مرکاپتــان« در جایی ریخته شــده آن 
هــم به صورت عمــد یا ســهو و این در 
قســمتی از فضای تهران منتشــر شده 
بــود کــه ظــرف ۲-۳ ســاعت برطــرف 
شــده اســت! اما هیچ کــس نگفت چرا 
باید چنیــن ماده ای پخش شــود و چه 
کســی ممکن اســت به چنیــن ماده ای 

دسترسی داشته باشد؟!

ë !منبع بو، چاه فاضاب پاسکو
را  پاســکو  فاضــاب  مخفــی  چــاه 
رسانه ها روی میز گمانه زنی ها آوردند. 
دو رســانه بــه نقل از منبــع آگاهی چاه 
۲1 متری این پاســاژ ویران را منبع بوی 
نامطبوع اعام کردند. مســأله ای که از 
ســوی نگهبان و کســبه اطراف پاسکو 
در گفت و گو با خبرنگار ما رد می شــود. 
کســبه اطراف ســاختمان پاسکو همه 
بوی نامطبوع را استشمام کرده بودند 
اما همه چاه فاضاب پاسکو را مبرا از 

آن وضعیت می دانند. 
یکــی از آنهــا کــه مغــازه اش دیــوار بــه 
می گوید:»اگــر  اســت  پاســکو  دیــوار 
منشــأ بو پاســکو بــود بایــد مــا از بوی 
می گوید:»مــن  او  می مردیــم.«  بــد 
وقتی به رســالت رفتم هــم بو را حس 
هــم  جوانــی  فروشــنده  می کــردم.« 
می گوید:»مــن با نگهبان های پاســکو 
دوســت هستم و مدام به داخل کارگاه 
درحــال ســاخت پاســکو مــی روم اگر 
فاضابــش ایــراد داشــت مــن متوجه 
می شــدم.« کســبه  چهارراه اســتانبول 
هــم دنبــال منشــأ بو هســتند. یکــی از 
آنهــا می گویــد:» بــو از ســمت میــدان 
انقــاب می آمد.« پنجره مغازه اش به 
پارکینــگ پاســکو باز می شــود. از خبر 
تعجب می کنــد، می گوید:»بو را حس 
کردم ولــی ربطی به پاســکو نــدارد.« 
نگهبــان حاضــر نمی شــود در پاســکو 
را بــه روی خبرنــگار »ایــران« بــاز کنــد 
امــا می گوید:»از محیط زیســت آمدند 
و پاســکو را بررســی کردنــد امــا چــاه 
فاضــاب پاســکو ایــرادی نداشــت.« 
شــهرداری منطقــه 1۲ هــم پاســکو را 
از خــط خبرهــا بــه پاییــن می کشــد تــا 
همچنان تهران با یک سؤال بی جواب 

رو به رو شود! 
 البتــه »شــینا انصاری« مدیــرکل دفتر 
پایش فراگیر ســازمان حفاظت محیط 
زیست در گفت و گو با »ایران« از پایش 
مناطقی که شــدت بو در آنها باا بوده 

در هفتــه جــاری بــه مدیریــت محیــط 
زیســت اســتان تهــران خبــر می دهد و 
می گوید: »در دو و ســه ساعتی که بوی 
بــد در تهــران پراکنــده بود نیتــروژن و 
گوگــرد در هــوا افزایــش یافــت اما این 
افزایــش قابــل توجــه نبــود.« او بارش 
کار  در  تداخــل  یــک  را  بــرف  و  بــاران 
تحقیق و بررســی کارشناســان می داند 
بــاران  از  بعــد  »بررســی  می گویــد:  و 
نشــان  دســتگاه ها  در  را  چیــزی  هــم 
نمی دهد. بنابراین پایش ها و آزمایش 
بایــد چنــد روز بعــد از بارندگــی انجام 
بگیــرد.« به گفتــه او کارشناســان برای 
رســیدن به پاســخ باید یکســری گازها 
را کــه به صــورت معمــول اندازه گیری 
نمی شــود هــم اندازه گیری کننــد تا به 
پاسخ برســند. او دانستن را حق مردم 

نگــران  »مــردم  می گویــد:  و  می دانــد 
هســتند وبایــد بدانند که منشــأ و منبع 

بو چیست.«
همزمــان با تهران، شــهروندان ابهری 
هم از انتشار بو در سطح شهرشان خبر 
دادنــد. خبــری کــه البتــه عمرکوتاهی 
داشــت امــا باعــث شــد تــا بــوی بدی 
کــه خرداد ماه ســال گذشــته خاش در 
سیســتان و بلوچســتان را تیتــر خبرهــا 
کــرده بــود دوبــاره روی زبان هــا بیفتد. 
بویی شــبیه گوگرد و ماهــی گندیده که 
کم کــم در تمام شــهر پیچیــد. بوی بد 
تهران تلفات انسانی نداشت اما بویی 
کــه در خــاش پیچیــد 5۳ نفــر را راهی 
بیمارســتان کرد. مســئوان این استان 
جنوب شــرقی 15 ساعت بعد منشأ بو 

را پیدا کردند. 

بالگردهــای اورژانس تا کــوه تفتان باا 
رفتنــد و بــرای یافتــن منشــأ آلودگــی، 
بحــران،  ســتاد  از  متشــکل  کمیتــه ای 
زمین شناســی  گــروه  هال احمــر، 
زیســت  محیــط   سیســتان،  دانشــگاه 
و  تشــکیل  پزشــکی  علــوم  ودانشــگاه 
اعــزام شــدند. در نهایــت  بــه خــاش 
را  خــاش  بــد  بــوی  عامــل  فرمانــدار 
یــک واحــد تولیــدی قیر اعــام کرد که 
بــا انجــام کارهــای غیرقانونــی ســبب 
و ســلب  زیســت  آلوده کــردن محیــط  
آرامــش از جامعــه شــهری ایــن شــهر 
کمیتــه  هــم  تهــران  در  بــود!  شــده 
بحران تشــکیل شــد. قــرار بــود کمیته 
دومی هم تشــکیل شــود تــا راز بوی بد 
پایتخــت واکاوی شــود کــه بــاران همه 

برنامه ریزی ها را شست!

 مشاهدات خبرنگار »ایران« از پاسکو: منبع بو اینجا نبود 

همه بدنبال منشأ بوی مرموز
افزایش قیمت مواد مخدر صنعتی در کشور

دبیرکل ســتاد مبارزه با مــواد مخدر گفت: در حــوزه مواد مخدر 
صنعتی ضربات سنگینی به قاچاقچیان زده شده است و کاهش 
ورود و افزایش قیمت ها را شاهد هستیم. به گزارش ایلنا، سردار 
اسکندر مؤمنی درباره برنامه های این ستاد برای مقابله با مواد مخدر صنعتی گفت: 
تبعات حضور خارجی ها در افغانستان باعث افزایش تولیدات مواد مخدر صنعتی 
شده است و کارگاه ها و ابراتوار های تولید مواد صنعتی در سال های اخیر در  افغانستان 
افزایــش پیدا کرده اســت. وی ادامه داد: خوشــبختانه با کارهــای اطاعاتی دقیقی که 
صــورت گرفته و همچنین تمرکز بر باندهای بــزرگ ضربات خوبی به این باندها زده 
شد و در زمینه ورود مواد صنعتی به کشور با کاهش قابل توجهی روبه رو بودیم. دبیر 
کل ستاد مبارزه با مواد مخدر با بیان اینکه باید همکاری های بین المللی در خصوص 
مبارزه با قاچاق موادمخدر بیشــتر شود، تصریح کرد: با همکاری های بین المللی که 
صورت گرفته درصدد هستیم تا ان شاءاه در افغانستان نیز این اقدامات به حداقل 
ممکن برســد، البتــه در حوزه مواد مخــدر صنعتی ضربات ســنگینی به قاچاقچیان 
زده شــده است و کاهش ورود و افزایش قیمت ها را شاهد هستیم. مؤمنی تأکید کرد: 
واقعیت امر این اســت که این مواد مخدر بســیار خطرناک اســت و راه بازگشتی را نیز 

باقی نمی گذارد و همه جامعه و خانواده باید به آن توجه ازم را داشته باشند.
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امــا و اگرهــای حــذف کنکــور کــه موجب 
نگرانی و ســردرگمی دانش آموزان شــده 
بــود، بااخــره روز چهارشــنبه بــا توئیــت 
آمــوزش  وزیــر  بطحایــی،  ســیدمحمد 
و پــرورش تمــام شــد و تکلیــف حــذف 
کنکــور کــه در ســال های اخیــر بــه کاف 
سردرگمی تبدیل شــده بود، روشن شد و 
دانش آموزان با خاطری آسوده می توانند 
برای آینده تحصیلی خود تصمیم بگیرند 
و برنامه ریزی داشته باشند. وی در توئیت 
خود نوشت: »ورود به ۸۵درصد ظرفیت 
دانشــگاه ها نیــازی به شــرکت در کنکور و 
تحمل اضطراب های طاقت فرسا ندارد 
و صرفــاً ســوابق تحصیلی مــاک عمل 
اســت. از همراهی وزارت علوم برای این 
موفقیت متشــکرم. خداحافــظ کنکور«. 
منصــور غامی، وزیر علوم هم با انتشــار 
خبری مبنــی بر حذف مرحلــه ای کنکور 
از مهرمــاه ســال 1۳۹۸ بــر اســاس قانون 
ســنجش و پذیرش دانشجو مهر تأییدی 
بر توئیت وزیر آموزش و پرورش گذاشت. 
وی در این باره می گوید: پذیرش حداقل 
۸۵ درصــد تمام ظرفیت هــای آموزش 
آزاد  دولتــی،  دانشــگاه های  در  عالــی 
اسامی، پیام نور، مؤسسات غیرانتفاعی، 
فنی حرفه ای و علمی کاربردی بر اساس 
ســوابق تحصیلی به دانشــگاه های فوق 
واگــذار می شــود و داوطلبــان متقاضــی 
رشــته محل هــای اعامــی ضرورتــی به 
ثبــت نــام و شــرکت در کنکــور سراســری 
ندارند. همچنین وی می افزاید: فهرست 
از  قبــل  دانشــگاهی  محل هــای  رشــته 
ثبت نام کنکور سراســری تــا آخر دی ماه 
 توســط ســازمان ســنجش آموزش کشور 

اعام می شود.
عبدالرسول عمادی، رئیس مرکز سنجش 
آمــوزش وزارت آمــوزش و پــرورش نیــز 

در ایــن بــاره اظهــار می کند: پنج ســال از 
اجرای قانون سنجش و پذیرش دانشجو 
می گــذرد و در این قانون تأکید شــده بود 
بایــد ۸۵ درصــد ظرفیــت  از ســال ۹۷ 
دانشــگاه ها بدون کنکور پر شــود و امسال 
نخستین سالی اســت که قبل از ثبت نام 
کنکور سراســری، ظرفیت این ۸۵ درصد 
اطاع رســانی  کنکــور  از  آزاد  رشــته های 
می شــود و بدون آن کــه داوطلبان نیاز به 
شــرکت در کنکور داشــته باشند مستقیم 
به دانشــگاه های محل اجرای رشته های 
مــورد نظــر مراجعــه می کننــد و در وب 
ســایت دانشــگاه ثبت نــام اولیه خــود را 
انجــام می دهنــد. وی بااشــاره بــه اعام 
فرآیند کار در روزهای آتی توسط سازمان 
ســنجش اذعان می دارد: دواطلبان باید 
پــس از ثبــت نــام و ارائه مــدارک مربوط 
به ســوابق تحصیلی خــود منتظر نتیجه 

دانشگاه برای پذیرش باشند.
ë ضرورت توجه به عدالت آموزشی

مهــدی بهلولــی، عضــو کانــون صنفــی 
معلمــان نیــز در گفت و گــو بــا خبرنــگار 
»ایــران« دربــاره حــذف کنکــور می گوید: 
بــه نظــر مــن حــذف کنکــور یــک عمل 
ازم و مفیــد اســت، بارهــا هــم در مــورد 
پیامدهــای منفــی آن صحبــت کــردم و 
نمی خواهم تکرار مکررات داشته باشم، 
امــا بزرگ ترین پیام منفــی آن که جهت 
دادن و خــط دادن به آموزش اســت باید 

مــورد توجه قرار بگیرد چراکــه این روش 
آموزش را به ســمت تست زنی و نکته ها 
تقلیل می دهد. وی می افزاید: معلم هم 
ســر کاس باید آموزش را به این ســمت 
ســوق دهــد بنابرایــن منجــر می شــود از 
مفهوم اصلی آموزش فاصله گرفته شود، 
بنابراین اگر کنکور حذف شود ما استقبال 

خواهیم کرد.
بهلولــی ادامــه می دهــد: قــرار اســت در 
روش جدید امتحانات هماهنگ کشوری 
)امتحانات نهایی( جایگزین شود و ماک 
عمل قرار گیرد، در نظام ۳-۳-6 در سال 
چهارم متمرکز می شــوند در حالی که در 
گذشته این امتحانات در سال سوم، سال 
قبل از پیش دانشــگاهی برگزار می شــد، 
نمــره دانش آمــوزان در ایــن امتحانــات 
ماک عمل قرار می گیرد و فاکتور اصلی 
در اثرگذاری این جریان می شــود و اثر آن 
هم بیشتر خواهد شد، بنابراین در موازات 
افزایــش ایــن اثرگذاری بایــد نظارت هم 
بیشــتر شــود چراکــه با لــو رفتن ســؤاات 
قبــل از امتحانات باعث می شــود برخی 
دانش آموزان از محتوای امتحانات زودتر 
باخبر شــوند، البته این اخبار همیشــه به 
جز سال گذشته از سوی مسئوان آموزش 
و پرورش تکذیب شــده اســت، اما به هر 
حال نظارت بیشتر ازمه این روش جدید 

محسوب می شود.
همچنیــن عضو کانــون صنفی معلمان 

بااشــاره بــه عدالــت آموزشــی در کشــور 
اظهار می کند: باید عدالت آموزشــی هم 
مــورد توجــه قرار بگیــرد چراکــه اختاف 
آموزشی بین مدارس سراسر کشور خیلی 
زیاد اســت، دانش آموزانی که در مدارس 
مناطق محروم و عادی تحصیل می کنند 
نباید در ایــن روش زیان ببینند، بنابراین 
ازم اســت دولت توجه بیشــتری به این 
نــوع از مــدارس نشــان دهــد و در همین 
راســتا امکانات آموزشی را در کنار کاهش 
تعــداد دانش آمــوزان در ایــن مــدارس 
افزایــش دهــد تــا دانش آمــوزان در یــک 
رقابــت یکســان وارد محیط دانشــگاه ها 

شوند.
بهلولی خاطرنشان می کند: حذف کنکور 
رویکرد مناسبی است و ما راهی جز حذف 
کنکــور از صحنه آموزش کشــور نداریم و 
باید نقش آن را در سیســتم آموزشی کم 
و کمتر کنیم. البته بســیاری از مؤسســات 
کنکــور بــا حذف کنکــور مخالف هســتند 
چــرا که ســود ایــن مؤسســات از برگزاری 
کنکور و استفاده از شیوه تست زنی تأمین 
می شــود، بنابراین این مؤسسات مقابل 
ایــن روند هســتند. شــماری از خانواده ها 
در ســال چهارم دبیرســتان مبلغی بالغ 
بــر بیســت میلیــون تومــان بــرای همان 
یــک ســال هزینــه می کننــد و در نهایــت 
فرزندشــان در دانشــگاه آزاد یا پیام نور یا 
غیر انتفاعی پذیرفته می شود، در حالیکه 
ایــن دانشــگاه ها فقــط نیــاز به ثبــت نام 

دارند.
وی اذعــان مــی دارد: راه هــای جایگزیــن 
کنکــور قطعــاً مشــکات خــود را خواهد 
داشت، اگر کنکور را برداریم و آزمون های 
هماهنگ را تکــرار کنیم نتیجه مطلوبی 
به دســت نخواهد آمــد، در حالیکه ما به 
آموزشی نیاز داریم که آزمون گیری در آن 
کم باشد، اما اصالت داشته باشد، چه بسا 
در صحنه اجرا برخی از این مشکات بروز 

کنند که باید درصدد حل آنها برآییم.

وزیرآموزش و پرورش: کنکور حذف می شود
بهلولی : اگر کنکور را برداریم و آزمون های هماهنگ را تکرار کنیم نتیجه مطلوبی به دست نخواهد آمد

بسته جدید حمایت از 13 بیماری خاص و صعب العاج
درمــان  و  پیونــد  مدیریــت  مرکــز  رئیــس 
بیماری هــای وزارت بهداشــت بــه تشــریح 
جزئیات بســته جدیــد حمایــت از بیماران 

صعب العاج پرداخت.
به گــزارش ایســنا، دکتــر مهدی شــادنوش 
با اشــاره به جزئیات بســته حمایتی وزارت 
بهداشت برای بیماران مبتا به بیماری های 
صعب العاج، گفت: بســته حمایت مالی 

از بیمــاران صعب العاج به دانشــگاه های 
علوم پزشــکی اباغ شــده و از دهم آذر ماه 
سال جاری قابلیت اجرایی داشته است.وی 
با بیان این که اعتبار در نظر گرفته شده برای 
این بسته حمایتی حدود ۴000 میلیارد ریال 
بوده اســت، افزود: تمام این اعتبار از ســوی 
معاونت درمان و از محل صرفه جویی های 
اســت.  شــده  تأمیــن  بهداشــت  وزارت 

بایــد توجه کــرد خدماتــی که در این بســته 
پیش بینی شده شامل خدمات تشخیصی، 
درمانی و توانبخشی خواهد بود.شادنوش با 
بیان این که در این بســته مشخص است که 
برای هر بیمــاری چه اقداماتــی باید انجام 
شــود، گفت: مجموعه ایــن خدمات نوعی 
حمایــت مالــی از آن بیماری ها محســوب 
می شــود. در این بســته حمایتی حــدود 1۳ 

بیماری صعب العاج شامل بیماری های 
پیوند،  تااســمی، هموفیلی و... دیده شــده 
است. در عین حال بیماران می توانند برای 
بهره مندی از این بسته حمایتی به ۸۳ مرکز 
جامع بیماران خاص یا کارشــناس مسئول 
علــوم  دانشــگاه های  در  خــاص  بیمــاران 
پزشکی سراسر کشــور مراجعه کرده و برای 

دریافت خدمات حمایتی راهنمایی شوند.

رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران تهران: نتیجه بررسی منشأ بوی نامطبوع در تهران امروز مشخص می شود

استاندار تهران: احتمال دارد منشأ بوی تهران مربوط به ماده ای شیمیایی به نام »مرکاپتان« باشد

شهرداری منطقه 12: چاه مخفی فاضاب پاسکو منبع بوی نامطبوع در تهران نبوده است

اهالی خیابان جمهوری: از محیط زیست تهران آمدند و پاسکو را بررسی کردند اما چاه فاضاب پاسکو ایرادی نداشت

مدیرکل دفتر پایش فراگیر محیط زیست تهران: پایش مناطقی که شدت بو در آنها باا بوده در هفته جاری مورد بررسی قرار می گیرد 
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الهه زارعی
خبرنگار

 بوی نامطبوع در تهران
آزمونی برای کارآیی سازمان های عمومی

در بند بعد خواهیم دید که علت اصلی عدم اطاع رســانی 
عمومی مناســب، بی بهره بودن خود مســئوان از اطاعات 
کافــی، به دلیل فقدان سیســتم های کارآمد، ســریع و به روز 

جمع آوری داده است.
ë عدم جمع آوری سیستماتیک اطاعات

در این ماجرا ظاهراً سیســتم های خــودکاری برای جمع آوری اطاعات مفید در 
خصــوص نتیجه گیــری در تعیین نــوع آلودگی و توزیع آن در شــهر تهران وجود 
نداشت و یا اطاعات سیستم های موجود قابل استحصال یا نتیجه گیری نبودند.
این مشکل منحصر به زمینه فوق نیست. در پایتخت چند میلیون نفری تهران 
کــه هر حادثه ولو کوچک بســرعت تبعات ملی و بین المللــی اجتماعی و حتی 
سیاســی بــه دنبــال دارد، دیگــر نمی توان بــا اتکا بــه روش هــای ناکارآمد فعلی 
جمــع آوری داده هــا در خصوص حــوادث واقعی و یا احتمالی واکنش مناســب 
داشت و بویژه به اقناع افکار عمومی تشنه اخبار دست یافت. در این رابطه نیاز 
به تعبیه سیستم های به روز جمع آوری، ارسال، فرآوری و تحلیل و انتشار نتایج 
داده های مختلف ســنجش محیطی نظیر سیســتم های لرزه شناســی، تغییرات 
تــراز، ســیل، آلودگی هــوا و... بیش از پیش احســاس می شــود. پیامد نبود چنین 
سیستم هایی کاهش اعتماد مردم به کارآمدی سازمان های مسئول در رسیدگی 
به حوادث، عدم تبعیت کافی از درخواست های آنها در کنترل بحران و مراجعه 

بیشتر مردم به کانال های غیررسمی برای خبر گیری خواهد بود.
به عنوان نمونه ای از عدم اهتمام سازمان ها به جمع آوری داده های مورد نیاز در 
خصوص حوادث تهدیدکننده شــهر می توان به مسأله فرو نشست تهران اشاره 
کرد. در حالی که در اواسط دهه 1۳۸0 مشخص شده بود که بخش هایی از شهر 
تهران با نرخ خطرناکی از فرونشســت ســاانه مواجه است، اما بعد از کشف این 
موضوع شــاهد بودیم که به جای تشدید فعالیت های پایش در این زمینه بویژه 
پایش تغییرات تراز زمین، این کار تا اواســط دهه نود تقریباً به کلی از دســتور کار 

سازمان مسئول آن)سازمان نقشه برداری( خارج شده بود.

ادامه از 
صفحه اول
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خبرنگار

گاردین )بریتانیا(:
دولــت بریتانیــا یک هــزار پلیس 
این کشور را در حالت آماده باش 
بــروز  صــورت  در  تــا  داده  قــرار 
هرگونــه مشــکلی در روند اجرای 
شــمالی،  ایرلنــد  در  برگزیــت 

بتوانند وارد عمل شوند.

چاینادیلی )چین(:

با فرود اولین کاوشگر چینی بر سطح 
پنهــان کــره مــاه، ســرفصل جدیدی 
در اکتشــافات بشر بر ســطح این کره 
گشوده شده  اســت. این کاوشگر بعد 
از 26 روز توانســته روی ســطح مــاه 

فرود آید.

نیویورک تایمز )امریکا(:

کلیسای ارتدوکس اوکراین در حالی 
را  ارتدوکس  هــا  کریســمس  فــردا 
برگزار می  کند که در آســتانه تحولی 
بــزرگ قــرار دارد و در بزرگ تریــن 
از کلیســای  بــزودی  قــرن،  جدایــی 

ارتدوکس روسیه جدا می  شود.

 سال بیست و چهارم  شماره 6966
 شنبه   15 دی 1397

 از روز پنجشنبه گذشته که نانسی پلوسی 
دموکرات در مجلــس نمایندگان امریکا 
بــه عنــوان رئیــس جدیــد ایــن مجلــس 
ســوگند یــاد کــرده، بســیاری از ناظــران و 
را  ایــن ســؤال  تحلیلگــران بین المللــی 
مطــرح می کنند که آیا این زن 78 ســاله 
سیاستمدار می تواند با استفاده از جایگاه 
کنونی اش به عنوان سومین فرد قدرتمند 
در امریــکا، دونالــد ترامپ 72 ســاله را از 
جایــگاه ریاســت جمهــوری و نخســتین 
فــرد قدرتمند حال حاضــر امریکا به زیر 
بکشــد؟ به گزارش سایت شــبکه خبری 
ســی ان ان، وقوع چنین اتفاقی یا دســت 
کم کلید خوردن طرح اســتیضاح رئیس 
جمهــوری در مجلــس نمایندگانــی کــه 
از انتظــار  پلوســی رئیســش اســت، دور 
نیســت زیرا روز پنجشنبه بافاصله پس 
از ادای ســوگند خانم پلوسی در مجلس 
نماینــدگان؛ دو پیــش نویــس ایحــه بــا 
هدف پایان دادن به تعطیلی دو هفته ای 
دولت به رأی گذاشته شد و در هیچ کدام 
از این پیش نویس ها خبری از اختصاص 
بودجــه بــه ســاخت دیــوار مــرزی بیــن 
مکزیک و امریکا نبود. خانم پلوسی هم 
در حاشــیه جلســه پارلمان آشکارا اعام 
کــرد کــه حاضر نیســت هیچ پولــی برای 
آنچــه که به نظــرش »یــک بی اخاقی« 

است، بپردازد. 
دیــروز جمعــه بــه وقــت واشــنگتن نیــز 
قــرار بــود دیــداری بین پلوســی و ترامپ 
در کاخ ســفید برگــزار شــود و دو چهــره 
قدرتمند مجلس نمایندگان و کاخ سفید 
بــا هــم دربــاره پایــان دادن بــه تعطیلی 
دولــت که از دو هفته فراتر رفته گفت و گو 
کنند اما شــانس خیلی کمــی وجود دارد 

که این دیدار نتیجه بخش باشد.
زیرا پلوسی اکنون مسئولیت مجلس 
نمایندگانــی را برعهــده دارد کــه اکثریت 
پرونــده  شــدن  شــفاف  خواســتار  شــان 
تحقیقات درباره تبانی احتمالی فراخوان 
ترامپ بــا روس ها هســتند و می خواهند 
نگذارنــد فرار دو ســاله رئیــس جمهوری 
از ایــن پرونــده بیــش از این طول بکشــد. 
همین اتفاق ریاست جمهوری ترامپ را 

به خودی خود به خطر می اندازد.
ë  علیه پلوسی  تهدیدهای  و  هشــدارها 

ترامپ
این اتفاق تنها به این خاطر نمی افتد 
که ترامپ و پلوســی دو مخالف سیاســی 
قدرتمنــد هســتند بلکــه بــه ایــن خاطــر 
می افتــد کــه پلوســی ایــن قــدرت را دارد 
که پروســه اســتیضاح ترامپ را به جریان 
بیندازد. او روز پنجشنبه که سوگند یاد کرد، 
چندین هشــدار به ترامــپ داد که یکی از 
مهمترین این هشــدارها درباره تعطیلی 
دولت بود. او گفت: »ما دیوار نمی سازیم. 
آیا کســی به این موضوع شک دارد که ما 
دیوار نمی ســازیم؟« او همچنین در یک 
مصاحبه با برنامه تلویزیونی ان بی سی، 
را  ترامــپ  قانونــی  پذیری هــای  آســیب 
برجسته کرد و با لحنی تهدیدآمیز گفت، 
این ســؤال همواره وجــود دارد که چگونه 
می تــوان رئیس جمهــوری را اســتیضاح 
کــرد. البتــه او در ادامــه گفــت کــه دنبــال 
استیضاح رئیس جمهوری دست کم در 

حال حاضر نیست.
ë دیدار دو دشمن در کاخ سفید

ترامــپ هــم به نظــر می رســد خطر 
پلوسی را به خوبی احســاس کرده است 
و بــه ایــن خاطــر از روز پنجشــنبه و پــس 
از مراســم ادای ســوگند پلوســی؛ در حال 
زمینه ســازی بــرای دیــدار رودر رو بــا این 
زن سیاســتمدار و قدرتمندترین دشمن 

این زن ترامپ را برکنار می کند؟
 طرح استیضاح رئیس جمهوری امریکا ارائه شد

رئیس جمهوری جدید برزیل از خصوصی سازی و ایجاد پایگاه برای نظامیان امریکایی سخن گفت

■ آناتولی: امریکا به طور رســمی به ترکیه پیشــنهادی برای 
فروش ســامانه دفاع موشــکی پاتریوت ارائه کرده اســت که 
اقدامی برای افزایش فشــار بر خرید سامانه S-400   روسیه 

از سوی ترکیه است.
■ رویتــرز: در جریــان انفجــار در دفتــر حــزب راســت افراطــی آلمان موســوم به 
»آلترناتیوی برای آلمان« در ایالت زاکســن واقع در شرق این کشور، کسی آسیب 

ندید اما پلیس سه مظنون را در این ارتباط دستگیر کرده است.
■ روسیا الیوم: افراد نقابدار ظهر دیروز به مقر هیأت رادیو و تلویزیون فلسطین در 
محله تل الهوا در غرب شهر غزه یورش برده و به کارکنان این واحد حمله کردند. 

تخریب ها حدود ۱۵۰ هزار دار برآورد می شود.
■ رویتــرز: نهاد حقوق بشــر ســازمان ملل اعــام کــرد، نمی توانــد عادانه بودن 
دادگاهــی کــه در عربســتان بــرای رســیدگی بــه پرونــده قتــل جمال خاشــقجی، 
روزنامه نگار منتقد سعودی در کنسولگری عربستان را ارزیابی کند اما این دادرسی 

در هر صورت »ناکافی« بوده است.
■ روسیا الیوم: رسانه های یمنی گزارش دادند که در حمله یک پهپاد امریکایی به 
مأرب در یمن، جمال البدوی، از سرکرده های القاعده کشته شد. وی در حمله به 

ناوشکن امریکایی یو اس اس کول در سال 2۰۰۰ مشارکت کرده بود.

دو خط 
خبــــر

یادداشت

مبارزه با تروریسم در آفریقا

انقابات موســوم به بهار عربی که از کشــور تونس در شمال آفریقا  شروع 
شــد، بــرای مردم  این کشــورها جز رنج و مشــقت چیزی در پی نداشــت. 
تونــس، سرچشــمه بهار عربی خــوش شــانس تر از بقیه بود. ثبات نســبتاً 
خوبــی در این کشــور برقرار شــد و برخــاف لیبی، در آن جنــگ داخلی به 
وجــود نیامــد. اقدامات تروریســتی نیز محــدود به انجام برخــی ترورهای 
سیاسی و حمله به گردشــگران خارجی شد. ضمن اینکه هزاران شهروند 
تونســی به گروه های تروریســتی مانند داعش در ســوریه و عراق پیوستند. 
در لیبی، از زمان ســرنگونی قذافی جنگ خونین ادامه داشــته و دو دولت 
موازی در شرق و غرب کشور، قدرت را در دست دارند. تاکنون تاش های 
بین المللی برای حل بحران لیبی، راه به جایی نبرده اســت. ضمن اینکه 
گروه های مسلح وابسته به القاعده و داعش، کشور را پاره پاره کرده اند. در 
مصر، حکومت یک ســاله محمد مرسی با کودتای نظامیان سرنگون شد. 
مخالفان دولت جدید، اســلحه به دست شــده و کشور جوانگاه تروریسم 
شــد. تروریســت ها که در ابتدا در شهرهای بزرگ مانند قاهره، مبادرت به 
ترور و بمبگذاری می کردند، کم کم در برابر نیروهای دولتی عقب نشــینی 
کــرده و در حومــه  شــهرها و مناطــق دور افتــاده، فعالیــت خصمانه خود 
را ادامــه دادنــد. گروه تروریســتی انصــار بیت المقدس که خــود را متصل 
بــه داعــش می داند، شــبه جزیره ســینا را یک وایت اســامی نامیده و در 
صحرای ســینا فعالیت گســترده ای دارد. در چند ســال گذشــته، نیروهای 
نظامی مصر درگیری های خونینی با تروریســت های این گروه داشته و به 
رغم تحمل تلفات ســنگین، هنوز نتوانسته اند این پدیده شوم را ریشه کن 
کننــد. مردم الجزایر و مراکش از انقابــات بهار عربی پیروی نکردند. ولی 
بعضاً شــهروندان این دو کشــور به گروه های تروریســتی در عراق، سوریه، 
لیبــی و... پیوســته و حتــی در برخی کشــورهای اروپایی، به شــکل انفرادی 
و چنــد نفره اقدامات تروریســتی انجام دادند. هفته گذشــته خبر ناراحت 
کننــده بریــده شــدن ســر دو دختر اهــل اســکاندیناوی در کوه های شــمال 
مراکــش، جهــان را در حیرت فرو برد. وابســتگان به داعــش، عامان این 

اقدام شناخته شدند.
در منطقــه صحــرای بزرگ آفریقــا، نیروهای نظامی کشــورهای مالی، 
چــاد و نیجر مســتقیماً با تروریســت های وابســته بــه القاعــده و بوکوحرام 
درگیــر می باشــند. ایــن کشــورها بــرای مبــارزه بــا تروریســم، از فرانســه و 
ســایر کشــورهای اروپایــی و همچنیــن امارات متحــده عربی و عربســتان، 
کمک هــای مالــی و نظامــی دریافــت می کننــد. از ســال 2۰۱4، رهبران 5 
کشــور چــاد، نیجریه، نیجــر، بورکینافاســو و موریتانی موســوم به 5 کشــور 
ســاحل، بــرای مبــارزه با تروریســم در یــک ســازمان گرد هم آمــده و یک 
نیــروی مشــترک نظامــی تشــکیل داده انــد. همچنیــن کشــورهای حــوزه 
دریاچــه چاد شــامل نیجریــه، کامرون، نیجــر، بنین و جمهــوری آفریقای 
مرکــزی نیــز به شــکل جداگانه و مشــترک بــا تروریســت ها در حال جنگ 
می باشــند. فرانسه نیز به عنوان قدرت استعماری پیشین در مرکز و غرب 
آفریقــا،  بــا 4 هــزار و 5۰۰ نیروی نظامــی پیش برنده عملیات موســوم به 
»برکان« در این منطقه می باشــد. همچنین نیروهایی از برخی کشورهای 
اروپایــی، امریــکا و کانــادا در قالب نیروهای ســازمان مینوســما در منطقه 
حضــور دارند. اتحادیه آفریقا نیز دســت به کار شــده و بــا جمع آوری نیرو 
از کشــورهای این قاره و تشکیل یک نیروی چندملیتی به کمک کشورهای 
حوزه دریاچه چاد و ســایر کشــورهای درگیر با تروریسم آمده است. جنگ 
9 ســاله بوکوحرام با نیروهای دولتی نیجریه باعث کشــته شــدن 27 هزار 
غیر نظامی و نظامی شــده اســت. نیروهــای این گروه تروریســتی که گفته 
می شــود دچار انشــعاب شــده و برخی از آنــان با داعش بیعــت کرده اند، 
عــاوه بر یــورش به پادگان هــا و نیروهای نظامی، به روســتاها، شــهرهای 
کوچــک و مــدارس نیــز حملــه ور شــده و افــراد را بــه گــروگان گرفتــه و یا 
می کشــند. همچنیــن آنها باعث آوارگــی ۱/8  میلیون نفر شــده اند. از ماه 
جــوای 2۰۱8، حمات این گــروه افزایش یافته و بیشــتر مناطق پیرامون 
دریاچه چاد، عملیات تروریستی انجام داده اند. با توجه به در پیش بودن 
انتخابات ریاست جمهوری نیجریه، همانند سال 2۰۱5، احتمال حمات 
بوکوحرام به حوزه های رأی گیری وجود دارد. در شاخ آفریقا، گروه الشباب 
وابســته به القاعده، در بخش هایی از جنوب و مرکز ســومالی حضور دارد. 
این گروه حماتی ســنگین علیه ارتش سومالی و بمبگذاری های انتحاری 
در پایتخت کشــور )موگادیشــو(  و سایر شهرها  و روســتاها انجام می دهد. 
امریــکا کــه 7 هــزار و 2۰۰  نیروی نظامــی در آفریقا دارد، بــه کمک دولت 
ســومالی آمده و با پهپادهای خود تروریســت های الشــباب را نشــانه رفته 
است. از  زمان آغاز ریاست جمهوری دونالد ترامپ بر میزان این حمات 
افزوده شــده اســت. همچنین گروه اندکی از وابستگان داعش در برخی از 
نقاط کوهستانی سومالی حضور دارند. این گروه نیز از حمات پهپادهای 

امریکا بی نصیب نمانده است.
از اکتبــر 2۰۱7، در جنــوب آفریقــا و در کشــور موزامبیــک، تعــدادی از 
جوانان افراطی در مناطق نفت خیز شمال این کشور با حمله به روستاها، 
افــراد بیگناه را می کشــند. روســتاییان به ناچار به کشــور همســایه، تانزانیا 
فــرار می کنند. ســاکنان محلی، این افراد را »الشــباب« لقــب داده اند. نام 
آفریقا همیشــه با عقب ماندگی، جنگ های داخلی، فقر، بیکاری، فســاد، 
بیماری هــای مهلــک، درگیری های قومی، خشــونت و بــی رحمی همراه 
بوده اســت. در یکی دو دهه گذشــته، تروریســم هم به این لیســت اضافه 

شده که خود پاشیدن نمک روی زخم های قبلی به حساب می آید.
به نظر می رســد جامعه جهانی و بویژه کشــورهای اروپایی و کشورهای 
بــزرگ قــاره آفریقا باید مســئولیت بیشــتری در قبــال مبارزه با تروریســم 
برعهــده بگیرنــد. مبــارزه بــا تروریســم در آفریقا جزئــی جدایــی ناپذیر از 
مبارزه در ســطح جهانی با این پدیده شــوم و ضد انســانی اســت. هر چند 
می تــوان تصور کرد که به دلیل نیات متفــاوت و بعضاً متضاد قدرت های 
بین المللی و منطقه ای، این مبارزه دچار چالش های اساسی خواهد بود.

ندا آکیش
خبرنگار

رها شده در دریا
یک کشــتی باربری در خلیج الفســینا در غــرب آتن به پهلو 
روی آب افتاده و رها شــده اســت. ده  ها کشــتی مسافربری و 
باربــری دیگــر نیز در این منطقه همیــن وضعیت را دارند و 

برخی از آنها نیز غرق شده و به قعر آب فرو رفته  اند. 
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ژایــر بولســونارو، رئیس جمهــوری جدید 
برزیــل که تا همین چند مــاه پیش رقبای 
انتخاباتــی او، وی را مهره امریکا دانســته 
و بــه او لقب ترامپ برزیــل را داده بودند، 
در چهار روزی که از ریاست جمهوری اش 
می گذرد، نشــان داده برزیــل با انتخاب او 
وارد دوره ای کامــًا جدیــد شــده و از دنده 
چپ بــه دنده راســت چرخیده  اســت. او 
در ایــن چهــار روز از عاقه منــدی اش بــه 
گشــایش پایــگاه نظامی امریــکا در خاک 
این کشور سخن گفت، از خصوصی سازی 
گســترده در این کشــور خبر داد و خواستار 
نظارت دقیــق دولت بر کار ســازمان های 
مردم نهــاد )ان.جی.او( هــا شــد. ایــن در 
حالــی اســت کــه یکــی از متحــدان او در 
دولــت نیــز مدعــی شــد برزیــل نیــاز بــه 
گوانتانامــوی خــودش دارد.  بــه گــزارش 
خبرگــزاری »رویتــرز«، ژایر بولســونارو روز 
پنجشنبه در سخنانی از سیاست خارجی 
دولت خود پرده برداشــت و با هدف قرار 
دادن نیکــواس مادورو، رئیس جمهوری 
ونزوئــا و روســیه گفــت: حمایت روســیه 
بــه  مــادورو  نیکــواس  »دیکتاتــوری«  از 
طــور مشــخص باعــث افزایــش تنش ها 
در همســایگان ونزوئــا شــده و موجــب 
نگرانــی بــرای وضعیــت توســعه در این 
منطقه اســت. بولســونارو که در مصاحبه 
تلویزیونی با شــبکه تلویزیونی اس بی تی 
ســخن می گفت، در پاســخ به این ســؤال 

که آیــا این به آن معنا اســت که از حضور 
نظامی امریکا در برزیل استقبال می کند، 
تأکید کــرد: به طــور مشــخص عاقه مند 
به مذاکراتی هســتم که ایــن امر را تحقق 
بخشــد. با وضعیتی کــه در جهــان وجود 
دارد و اتفاقاتی که رخ می دهد، چه کســی 
می دانــد که آیا مــا نیازی بــه طرح چنین 
درخواســتی را نخواهیــم داشــت. رئیــس 
جمهــوری جدیــد برزیل ســپس همانند 
دونالد ترامپ که همواره شــعار »نخست 
امریکا« ســر می دهــد، گفت کــه خواهان 
برتری کشورش در امریکای جنوبی است.

ارتبــاط  ایــن  در  بولســونارو  ســخنان 
سیاســت خارجــی برزیــل را در یــک دهه 
حاکمیت حزب کارگران برزیل به رهبری 
لوا داســیلوا زیــر و رو خواهد کــرد. در یک 
دهه گذشــته برزیل تحــت حاکمیت این 
حزب ترجیح می داد به جای ایجاد رابطه 
دوستانه با امریکا روابط خود با کشورهای 
امریکای اتین و سایر نقاط جهان را بهبود 
بخشــد. بولســونارو 63 ســاله از نظامیان 
بازنشســته برزیل که بین اعضای کابینه و 
دولتــش نظامیان حضور پررنگــی دارند، 
بارهــا حاکمیــت نظامیــان در ســال های 
۱964 تــا ۱985 و همچنین دونالد ترامپ 
را ســتوده و از عاقه مندی اش به داشــتن 
روابط نزدیک با امریکا و اســرائیل ســخن 
گفته  است. یکی از میهمانان او در مراسم 
سوگند ریاست جمهوری اش نیز بنیامین 
نتانیاهو، نخســت وزیر رژیم صهیونیستی 
بود. نتانیاهو اولین نخســت وزیری بود که 
در طــول تاریــخ ایــن رژیم به برزیل ســفر 

وعده ۵ میلیارد داری اردوغان برزیل و گردش به راست افراطی
به صالح

برهــم صالح، رئیس جمهــوری عراق برای نخســتین بار به 
ترکیه ســفر و بــا همتای ترکیــه ای خود دیــدار و مذاکــره کرد. 
رجب طیــب اردوغــان در این دیدار وعده کمکــی 5 میلیارد 
داری به عراق داد. این در حالی اســت که چالش های بین دو کشــور بر ســر حقابه 
عــراق از ســدهایی کــه ترکیه می ســازد و پ ک ک همچنــان ادامه دارد. بــه گزارش 
ایســنا به نقل از خبرگزاری آناتولی، اردوغان در کنفرانس خبری مشــترک با رئیس 
جمهوری عراق بعد از دیدار دوجانبه اعام کرد: ترکیه از عراق در مبارزه با تروریسم 
حمایت کامل داشــته است و اکنون نیز متعهد شــده ایم که پنج میلیارد دار برای 
بازســازی عراق بدهیم. وی با اشــاره به چالش آب نیز گفت: همکاری ها برای حل 
مشــکل آب میان دو طرف باید گسترش یابند. بزودی نماینده ای ویژه از سوی این 
کشور برای بررسی موضوع آب به عراق سفر می کند. رئیس  جمهوری ترکیه افزود: 
یکی از موضوعات مشترک مسأله امنیت است. گروه هایی مثل داعش، پ.ک.ک و 
فتو هم برای ترکیه و هم برای عراق تهدید محسوب می شود. در مبارزه با تروریسم 
با یکدیگر همکاری می کنیم. در این زمینه در آینده همکاری ها را با عراق گسترش 
خواهیم داد. برهم صالح نیز در این کنفرانس مطبوعاتی به همکاری در زمینه های 
دفاعی و نظامی با آنکارا اشاره کرد و آن را مهم خواند، با این حال تأکید کرد: ما به 
قیمومیت خارجی نیاز نداریم، مردم ما می توانند برای پایان دادن به درگیری ها به 
شکلی که در راستای منافع دو کشور باشد، با یکدیگر همکاری کنند. صالح قبًا به 
کشــورهای منطقه از جمله ایران، عربستان ســعودی، اردن و کویت هم سفر کرده 
اســت، اما کارشناسان در قیاس با این سفرها دیدار رئیس جمهوری عراق از آنکارا 
را مهم ترین ســفر و رویــداد می دانند و آن را گامی مهم برای توســعه و »آغاز دوره 

شکوفایی مناسبات ترکیه و عراق« ارزیابی می کنند.

اله مهرزاد
خبرنگار

خاورمیانه

محاکمــه  جلســه  نخســتین  عربســتان 
خاشــقجی،  جمــال  قتــل  متهمــان 
روزنامه نگار منتقدی را که ســه ماه پیش 
در کنســولگری این کشــوردر استانبول به 

قتل رســید، برگزار کــرد. به گــزارش ایرنا 
بــه نقــل از خبرگزاری رســمی عربســتان 
)واس(، »ســعود المعجب«، دادســتان 
کل عربســتان با اعام برگزاری نخستین 

پرونــده ۱۱  بــه  رســیدگی  دادگاه  جلســه 
متهم این قتل گفت: دادستانی عربستان 
خواســتار مجازات متهمــان و اعدام پنج 
نفــر از عامــان ایــن پرونــده اســت. وی 

همچنین مدعی شد: طی دو نامه از ترکیه 
خواسته ایم شواهد و مدارک خود در این 
پرونده را ارائه دهد، اما تاکنون پاســخی از 

سوی آنکارا دریافت نکرده ایم.

نخستین جلسه محاکمه متهمان به قتل خاشقجی

حال حاضر خود اســت. او ایــن بار هم از 
سیاست فرار به جلو استفاده کرده و پس 
از ســخنرانی مراســم تحلیف پلوسی که 
آشــکارا بی عاقگی اش به دیوار مرزی را 
اعــام کرد، گفت، از موضع خود در قبال 

دیوار مرزی کوتاه نمی آید. ترامپ گفت: 
تا قبل از هفته گذشته، هرگز تا این اندازه 
مــورد حمایت نبودم و این محبوبیت به 
خاطر سرســختیم بــرای امنیــت مرزی، 
کنترل مرزی یا دیوار و سدی که می خوام 

بســازم است. براساس گزارش ها ترامپ 
بــه پلوســی گفتــه اســت، از آنجایــی کــه 
»واتیکان خوب اســت« و »شهر واتیکان 
هــم دیــوار دارد« او بایــد بــا اختصــاص 
بودجــه بــرای دیوار مــرزی موافقت کند. 

می کرد. ژنرال آگوستو هلنو، مشاور امنیت 
ملی بولســونارو نیز روز پنجشنبه خبر داد 
کــه رئیــس جمهــوری برزیــل عاقه مند 
اســت ســفارت ایــن کشــور را از تل آویو به 
شــهر قدس منتقل کند اما نگران واکنش 
کشورهای عربی است که ساانه میلیاردها 

دار گوشت حال از برزیل می خرند.
ë رواج خصوصی سازی در برزیل

بولســونارو که همچون دونالد ترامپ 
عاقه زیــادی به اســتفاده از توئیتــر برای 
تبیین سیاست هایش دارد، روز پنجشنبه از 
طریق همین شبکه اجتماعی از طرح های 
اقتصادی اش خبر داد. به گزارش ســایت 
شــبکه خبری  »سی ان بی سی« بولسونارو 
در توئیتــی گفــت، طرحی در دســت دارد 
کــه بر مبنــای آن ۱2 فــرودگاه و 4 بندر این 
کشور به بخش خصوصی واگذار می شود 
و با اصاحاتی بنیادین، تجــارت آزاد وارد 
دوره ای جدید در برزیل می شود. او مدعی 
شــد کــه بــا خصوصــی ســازی فرودگاه ها 
و بنــادر ســرمایه گذاری داخلــی تــا ۱.85 
میلیــارد دار جهــش خواهــد یافــت. بــه 

گزارش ســایت شــبکه خبری »ان بی سی 
نیــوز«  در پــی این توئیت بــورس برزیل با 
3.56 درصــد جهــش به نزدیــک 9۱.۰۱2 

رسید.
ë دایره نظارت دولت تنگ تر می شود

بولســونارو همچنین بخشی جدید در 
دولــت خود ایجاد کرده اســت که نظارت 
دقیق دولت بر سازمان های مردم نهاد و 
فعالیــت آنها را برعهــده دارد. به گزارش 
خبرگــزاری »رویتــرز«، بولســونارو در روز 
اول کار خود به همین منظور بخشی را در 
وزارت خارجه طراحی کرد و ریاست آن را 
بــه ژنرال کارلوس آلبرتو دو ســانتوز کروز ، 
یکی از 7 ژنرال  قدیمی ارتش برزیل که در 
دولت و کابینه او حضور دارند، سپرد. این 
در حالی است که فرانس پرس خبر داده 
است ویلسون ویتزل، فرماندار ریودوژانیرو 
که از متحدان بولسونارو است، گفته است، 
برزیل به زندانی شــبیه بــه گوانتانامو نیاز 
دارد تا بتواند تروریســت ها و کســانی را که 
برای جامعه برزیل خطرناک هســتند در 

آن نگهداری کند.

محمد خادم
کارشناس مسائل بین الملل

و  مســلمان  زن  اولیــن  عمــر«،  »ایلهــان 
محجبــه تاریخ کنگره امریکا روز پنجشــنبه 
نماینــدگان  مجلــس  در  ســوگند  ادای  بــا 
امریکا در جهان خبرســاز شــد. او در بیانیه  خود پس از ادای 
ســوگند در کنگــره جدید گفت، با تاش هــای دولت ترامپ 
بــرای ایجاد تفرقــه در ملت امریــکا مقابله خواهــد کرد. به 
گزارش ایســنا به نقل از اســپوتنیک، این زن سومالیایی تبار 
در بیانیــه خود گفت: من قصــد دارم تا با تاش های کنونی 
دولــت بــرای جدا کردن مــا از هم و خط مشــی های مخربی 
که حقوق و آزادی های ما را هدف قرار داده، مقابله کنم. ما 
این فرصت را داریم که فرهنگی مداراگرتر و پذیراتر داشــته 
باشــیم، فرهنگی که به اقتصاد ما این اجازه را خواهد داد تا 
تعداد بیشــتری در دموکراسی ما سهیم شوند. ایلهان عمر 
به همراه رشیده طلیب، دو نماینده زن مسلمان دموکرات 
هســتند که در انتخابات مجلس نماینــدگان در ماه اکتبر به 

پیروزی رسیدند و هر دو به ریاست نانسی پلوسی در مجلس 
نمایندگان رأی دادند. همچنین رشــیده طلیب فلسطینی 
تبار که به نمایندگی از ایالت میشیگان به مجلس امریکا راه 
یافته برای آغاز کار خود به قرآنی سوگند خورد که زمانی به 
توماس جفرســون، ســومین رئیس جمهوری امریکا تعلق 
داشته است. اکثر نمایندگان در هنگام ادای سوگند انجیل به 

دست می گیرند.

ادای سوگند اولین نماینده زن محجبه در مجلس امریکا

بــرش

رســانه های  گــزارش  بــر  بنــا  همچنیــن 
امریــکا، ترامپ در پاســخ بــه این که چرا 
به تعطیلــی دولت پایان نمی دهد گفته 
اســت: »اگــر ایــن کار را بکنــم احمــق به 
نظــر می رســم.« یکــی از مقام هــای کاخ 
ســفید کمی بعــد از این ســخنان ترامپ 
گفــت،  آسوشــیتدپرس  خبرگــزاری  بــه 
منظــور ترامپ این بــوده که »اختصاص 
نــدادن بودجه به امنیت مرزی احمقانه 
خواهــد بود.« رئیس جمهوری امریکا در 
اولین جلســه کابینه خود در ســال جدید 
میادی گفــت، تعطیلی دولت تا زمانی 
که بودجه موردنظــرش را دریافت نکند 

ادامه خواهد داشت.
ë  رئیس اســتیضاح  طرح  رسمی  ارائه 

جمهوری
عــاوه بر پلوســی کــه در حــال حاضر 
اصلی تریــن خطــر داخلی برای ریاســت 
جمهــوری ترامــپ اســت، بــرد شــرمن، 
نماینده دموکرات روز چهارشنبه گذشته 
تنها یک روز مانده به آغاز به کار مجلس 
نمایندگان جدید، رسماً طرح استیضاح 
ترامــپ را به مجلس نماینــدگان امریکا 
ارائــه کــرد. این نخســتین باری اســت که 
یــک قانون گذار امریکایی به طور رســمی 
طرحی را برای اســتیضاح ترامپ مطرح 

می کند.
رئیس جمهــوری  اســتیضاح  اگرچــه 
قانون گــذاران  اکثریــت  رأی  مســتلزم 
در مجلــس نماینــدگان امریــکا اســت و 
وقــوع چنیــن اتفاقــی در روز چهارشــنبه 
کــه اکثریــت مجلــس قدیمــی در اختیار 
نظــر  بــه  بعیــد  بــود،  جمهوریخواهــان 
کــه  پنجشــنبه  روز  از  امــا  می رســید 
دموکرات ها اکثریت را به دســت گرفتند، 
در صورتی که طرح شرمن به رأی گذاشته 
شود، احتمال رأی آوردن طرح استیضاح 

می رود.
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کی روش: فشاری برای قهرمانی روی ما نیست
کارلــوس کــی روش قبل از جلســه تمرینــی دیروز 
تیــم ملــی در جمــع خبرنــگاران گفت: »بــه بازی 
اول مان نزدیک می شویم و هیجان این مسابقات 
را حس می کنیم. ما روی وظایف مان تمرکز داریم 
و اعتماد به نفس بازیکنان را باید گســترش دهیم 
تا آرامش کامل داشته باشند.« سرمربی تیم ملی 
همچنین درباره محل تمرین تیم ملی در امارات 
و نارضایتــی اش گفــت: »تمرین  روزهــای ابتدایی 

ما از بین رفت و نمی توان اسمش را تمرین گذاشت. مسئوان کنفدراسیون گفته بودند 
اینجا را برای ایران فراهم خواهند کرد اما همان طور که می بینید، حتی رختکن های ما با 
ژاپن مشترک است. عمان هم قرار بود کنار ما تمرین کند و باید ببینیم پاسخ مسئوان 
چیست. با این حال ما بدون این که شرایط حواس مان را پرت کند، کارمان را می کنیم. به 
هیچ عنوان فشاری برای کسب قهرمانی روی ما نیست. این فشار روی شانه کشورهایی 
مثــل اســترالیا، ژاپن و کره جنوبی اســت. ما تنهــا روی بازی اول مــان مقابل یمن تمرکز 
می کنیم. تیمی می تواند مدعی قهرمانی باشد که بازیکنان و آماده سازی خوبی داشته 
باشــد. ما تنها بازیکنان خــوب داریم.« کی روش همچنین درباره دعــوت از علی دایی و 
مهدی مهدوی کیا و حضور آنها در امارات، گفت: »اان زمانی است که همه باید متحد 
کنار هم باشیم. اینجا هیچ رنگ و باشگاهی نداریم و صحبت فقط از تیم ملی است. علی 
دایی همیشــه هوادار اول تیم ملی بوده و با پیراهن شــماره یک پیش ماســت. امیدوارم 
کریــم باقری، جال حســینی، علی کریمی، فرهاد مجیدی، جواد نکونــام و... با پیراهن 
شماره ۱۲ کنار تیم ملی باشند و کمک کنند. تنها کاری که امیدوارم رخ ندهد، این است 
که بزرگانی که اسم بردم، یا روی نیمکت بنشینند یا با رسانه ها بازی کنند، چون احتمال 

برنده شدن آنها مقابل ما زیاد است و من هم این اجازه را نمی دهم.« )می خندد(.
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حامد جیرودی
خبرنگار

گاردین )انگلیس(
این روزنامه سیاسی- اجتماعی پیروزی حساس 
۱-۲ پریشب منچسترسیتی برابر لیورپول را در 
باای صفحه اول خود همراه عکسی از سرخیو 
آگه رو انعکاس داده و از نزدیک تر شدن مجدد 
آبی های شهر منچستر به سرخ های آنفیلد در 
صدر جدول لیگ انگلیس ســخن گفته است. 
گاردین آخرین برنامه های گرت ســاوت گیت، 
ســرمربی تیــم ملــی فوتبــال انگلیــس را هــم 

توضیح داده است.

زیرو هورا )برزیل( 
این نشــریه سیاســی- اقتصــادی دو مرد از 
تیم هــای فوتبــال گره میو و اینترناســیونال 
پورتــو الگــره برزیــل را در میــان چهره های 
خبرساز روز قرارداده و از برنامه ها و اهداف 
خولیو سزارچگو دروازه بان گره میو و آتاکانته 
نیلتون مهاجم اینترناسیونال پرده برداشته 
اســت. زیرو هورا )ســاعت صفر( پیشوازی 
بر دیدارهای این هفته لیگ فوتبال برزیل 

هم دارد.

مارکا )اسپانیا( 
شــرحی بر تســاوی ۲-۲ پنجشــنبه شب 
رئــال مادریــد بــا ویارئــال در چارچــوب 
لیگ فوتبال اسپانیا و عکس مشترکی از 
راموس و مارسلو، صفحه اول این نشریه 
را تســخیر کــرده اســت. مــارکا از انتخاب 
اتلتیکومادریــد بــه عنــوان بهتریــن تیم 
فوتبال باشــگاهی ســال جهــان از منظر 
ســازمان »گلوب ســاکر« و رأی دهندگان 

آن نیز خبر داده است.

سلطانی فر: ما دو تیم ملی داریم
آیین تجلیل از مربیان برتر فوتبال ســال ۱396، روز گذشــته با 
حضور مسعود سلطانی فر، وزیر ورزش در سالن قلم کتابخانه 
ملی برگزار شد. در این مراسم عاوه بر حسن حبیبی سرمربی 
ســال های دور ایران، از مایلی کهن، ذوالفقارنســب، جالی، یــاوری، مظلومی، 
شــاهرخی، ابراهیمی، ایوانکوویچ و قلعه نویی نیز تجلیل شــد اما از دو نفر آخر 
خبری در این گردهمایی نشــد. مصطفی کواکبیان، نماینده مجلس هم که در 
این جلســه حاضر بود، پیشــنهاد کرد به سبب خدمات سال های اخیر کارلوس 
کــی روش بــه فوتبال ایران، لقب شــهروند افتخاری کشــور به وی اهدا شــود اما 
نادر فریادشــیران دروازه بان ســابق تیم ملــی ایران از این نماینده خواســت به 
مباحثــی مثــل حضور بانوان در ورزشــگاه ها بپردازد و امور فوتبــال را به بزرگان 
ایــن ورزش بســپرد. کواکبیان در پاســخ گفت: اگر قرار بود مــن نظر ندهم، چرا 
مرا دعوت کردید که فریادشــیران اظهار داشــت: حرف من حرف شــما است و 
مــن طرفدار مربیان ایرانی هســتم. ســلطانی فر نیز در حاشــیه این مراســم که 
حضور برخی مربیان فاقد پیروزی و مقام در سال 96 در آن اسباب تعجب شد، 
گفت این مربیان و ســایر پیشکســوتان فوتبال باید بســیار گرامی شمرده شوند 
زیرا ملی پوشــان این رشته شاگردان این افراد هستند و برنامه های فدراسیون و 
برخی باشگاه ها هم در راستای تجلیل از این نامداران است. وی افزود: ما عمًا 
دو تیــم ملــی فوتبــال را در اختیار داریم زیرا در هر پســت از حداقــل دو بازیکن 
همسطح بهره می گیریم و امیدوارم که این امر بتواند باعث قهرمانی ما در جام 
ملت های آســیا ۲0۱9 شود. با وجود این وزیر ورزش حاضر نشد به سؤاات یک 

خبرنگار پیرامون اظهارات اخیر کی روش پاسخ گوید.

عرب: خریداران»منشا« درخواست رسمی بدهند
در پــی تصمیــم برانکــو ایوانکوویچ درخصــوص قــرار دادن نام گادوین منشــا در 
فهرســت مازاد پرســپولیس و جلســه ای که ســرمربی کروات پرســپولیس در این 
خصوص با ایرج عرب داشــت، سرپرســت پرسپولیس اعام کرد هر باشگاهی که 
خواهان این مهاجم نیجریه ای است، باید درخواست رسمی خود را به پرسپولیس 
اعام کند. عرب افزود: »طبعاً حاضر نیســتیم به بهای اندک بازیکنی را از دست 
بدهیــم کــه الحاقش به تیم های رقیب مــا، باعث تقویت آنها خواهد شــد. اینکه 
برانکو او را نخواسته، نشانه ضعف منشا نیست بلکه فقط حاکی از مناسب نبودن 
وی برای طرح های تاکتیکی این مربی است. در هر حال اگر پیشنهاد مناسبی نبود 

و شأن او و باشگاه حفظ نشود، رضایتنامه اش را صادر نخواهیم کرد.«

بازگشت استوکس با تقوی به تبریز
آنتونی استوکس، مهاجم ایرلندی  تراکتورسازی پنجشنبه همراه محمد تقوی 
سرمربی تراکتورسازی از انگلیس به ایران آمد و سپس به تبریز رفت و هواداران 

تراکتورسازی در فرودگاه از او به گرمی استقبال کردند.

اولین کاس توجیهی AFC برای VAR با حضور فغانی
کنفدراســیون فوتبال آســیا اولین کاس توجیهی بــرای داوران حاضــر در جام 
ملت ها برای شناخت بیشتر از )VAR( برگزار کرده است. ویدئو چک قرار است 
از مرحله یک چهارم نهایی این مســابقات اجرایی شــود. علیرضا فغانی، داور 

بین المللی کشورمان به همراه تیم ایرانی خود در این جلسه حضور داشتند.

نوجوانان والیبال ایران در صدر بهترین های جهان
فدراســیون جهانی والیبــال آخرین رده بندی برترین تیم هــای والیبال را اعام 
کــرد و نوجوانان ایران، قهرمــان رقابت های جهانی در صــدر جدول برترین ها 
قرار گرفتند. جوانان ایرانی نیز با 6 پله صعود در رده پنجم ایســتاده اند. در رده 
امیدها هم ایران با صعودی یک پله ای در جایگاه ششم قرار گرفت. تیم ملی 

والیبال بزرگساان ایران نیز بدون تغییر در جایگاه هشتم قرار گرفته است.

دعوت ایران به جام جهانی کشتی آزاد
 اتحادیه جهانی کشــتی پس از گرفتن میزبانی از ایران در نامه ای به فدراسیون 

کشتی از ایران برای حضور در جام جهانی ۲0۱9 روسیه دعوت کرده است.

بیرانوند سومین بازیکن برتر آسیا شد
نشــریه نایتان اســپورت چین که چند ســال اســت می کوشد به شــیوه »فرانس 
فوتبال« فرانســه یک جایزه توپ طا- البته به بازیکنان آسیایی- بدهد، جایزه 
ســال ۲0۱8 خود را به هون هیونگ مین، مهاجم برجسته اهل کره جنوبی تیم 
تاتنهــام ارائــه کرد و وی را برای ســومین بار در چنین جایگاهی قــرار داد. با این 
حال، ایران نیز از کسب بخشی از عناوین و جوایز این نشریه بی نصیب نماند و 
توسط  علیرضا بیرانوند، دروازه بان پرسپولیس و تیم ملی رتبه سوم این گزینش 

را کسب کرد. ماکوتو هاسبه، کاپیتان تیم ملی ژاپن هم دوم شد.

سیامند رحمان نامزد بهترین وزنه بردار معلول 2018
سایت رسمی کمیته بین المللی پارالمپیک دیروز 4 وزنه بردار معلول را نامزد 
کسب عنوان بهترین های این رشته در سال ۲0۱8 معرفی کرد. سیامند رحمان، 
وزنه بردار کشــورمان و قوی ترین ورزشــکار جهان در این رشته جزو 4 نامزد قرار 
گرفت. کمیته بین المللی پارالمپیــک اعام کرد که کاربران می توانند از طریق 
اینســتاگرام، توئیتر و فیس بوک رسمی این سایت به نامزدها رأی بدهند. جان 
کاستادنا از کلمبیا، ماریانا شوچوک از اوکراین و شریف عثمان از مصر 3 رقیب 

رحمان در این رقابت هستند.

 شماره 7 محبوب آبی ها پس از 1892 روز  در استقال

شفر: از حضور فرهاد مجیدی خوشحالم
فرهاد مجیدی شماره 7 محبوب آبی ها، بعد از مذاکره با مسئوان 
باشگاه استقال و وینفرد شفر به عنوان مربی استقال انتخاب شد و 
از نیم فصل دوم روی نیمکت آبی پوشان خواهد نشست. مجیدی 
که 7 آبان 9۲ در بازی استقال مقابل مس کرمان از دنیای فوتبال خداحافظی کرده 
بــود، حاا پس از ۱89۲ روز به جمع آبی ها بازگشــت. حضــور او می تواند خبر خوبی 
برای هواداران استقال محسوب شود. امیرحسین فتحی، سرپرست باشگاه استقال 
درباره اضافه شدن مجیدی به کادر فنی این تیم، گفت: »با توجه به درخواست شفر 
و به منظور تقویت هر چه بیشتر تیم، مجیدی به جمع کادر فنی استقال اضافه شد 
و در اردوی قطر هم شــرکت خواهد کرد. ایشــان یک اســتقالی تمام عیار، محبوب 
هــواداران و دارای مــدرک مربیگــری A یوفا اســت و به خانه خود بازگشــته اســت.« 
شــفر هم در این ارتباط گفت: »من با فرهاد در ااهلی امارات کار کردم، او به عنوان 
یــک مهاجم جوان بــه تیم ما آمد و توانســتیم قهرمان لیگ شــویم. این قهرمانی، 
غافلگیری بزرگی بود زیرا حدود ۲۵ سال بود که ااهلی قهرمان نشده بود. من با دو 
بازیکن بزرگ ایرانی یعنی علی کریمی و فرهاد مجیدی در امارات کار کرده ام و از آن 
زمان با فرهاد در ارتباطم. با فرهاد درخصوص استقال و مسائل مختلف صحبت 
کــرده ام. می دانم که او می خواهد یاد بگیــرد و رویاهای بزرگی برای مربیگری دارد و 
مدرک مربیگری خود را هم از انگلستان دریافت کرده. در جلساتی که داشتیم، گفت 
می خواهــد برای کمک و حمایت به اســتقال بیاید و من از این بابت خوشــحالم و 

فرهاد، حمایت من را دارد و به او کمک می کنم.«
 A گفتنی است از دیروز یک مربی آلمانی به نام مارتین فورکل که او هم دارای مدرک
یوفاست، به جمع همکاران شفر اضافه شد. فورکل باید به تیم های پایه استقال نیز 
کمک کند. سوابق فورکل 39 ساله نشان می دهد او در ۲ فصل اخیر به عنوان مربی 
بدنساز کار می کرده و در دوران بازیگری اش 6 بازی برای تیم جوانان آلمان در جام 
جهانی جوانان ۱999 انجام داده است. وی در کادر فنی جوانان ویتنام هم کار کرده و 

دوران زیادی از فعالیت هایش در باشگاه زاربروکن آلمان سپری شده است.

اخبـــــار

گزارش 
ویــــژه

 
»جــام آرزوها«. این شــاید تعبیر مناســبی 
برای جام ملت های آســیا باشد. جامی که 
»ملت« های هر یک از این تیم ها، آرزوهای 
خــود را در پیــروزی و موفقیــت تیــم کشــور 
خود جست وجو می کنند. مثل ملت ایران 
کــه آرزو دارند »تیم ملی« شــان بر فراز قله 
فوتبال قاره کهن قرار بگیرد و جام قهرمانی 
را بعــد از حــدود 43 ســال باای ســر ببرد. 
انتظاری که بعد از نمایش سزاوارنه ایران در 
جام جهانی ۲0۱8 روسیه بیشتر شده و حاا 
بسیاری از عاقه مندان به فوتبال، امیدوارند 
کــی روش  کارلــوس  تیــم تحــت هدایــت 
در امــارات نیــز بتوانــد بازی هــای خوبی به 
نمایش بگــذارد و در نهایت جام قهرمانی 
روی دستان کاپیتان مسعود شجاعی باای 

سر برود.
ë »افتتاحیه در »شهری زاید 

بازی افتتاحیه را امارات و بحرین از ساعت 
۱9:30 به وقت ایران برگزار می کنند. دیداری 
کــه ادهم مخادمــه، داور اردنی قضاوت آن 
را برعهــده دارد. امــارات میزبان کــه در رده 
79 فیفــا قرار دارد، با شــعار »حاا نوبت ما 
اســت« وارد این مسابقات می شــود و روی 
نیمکت خــود از یــک مربی مطــرح به نام 
آلبرتو زاکه رونی بهره می برد و امیدوار است 
با این ایتالیایی کارکشته به موفقیت برسد. 
روی نیمکت بحرین که در رده ۱۱3 فیفاست 

هم یک مربی اهل جمهــوری چک به نام 
میروســاو ســوکوپ حضور دارد و باید دید 
تقابل دو تیم آسیایی با مربیان اروپایی شان 
چــه نتیجــه ای خواهــد گرفت. 8 ورزشــگاه 
بــه نام های شــهری زاید، محمد بــن زاید و 
آل نهیان در ابوظبی، هزاع بن زاید و شــیخ 
خلیفه در العیــن، آل مکتــوم و مکتوم بن 
راشد آل مکتوم در دوبی و ورزشگاه الشارجه 
در شارجه، این رقابت ها را میزبانی خواهند 
کــرد. ضمــن اینکــه بازی هــای افتتاحیــه و 
فینال، در ورزشــگاه »شــهری زاید« ابوظبی 

برگزار خواهد شد.
ë گروهی شدن مسابقات در ایران

جام ملت هــای ۲0۱9 امــارات، هفدهمین 
می شــود.  محســوب  رقابت هــا  ایــن  دوره 
ســال  در  آن  دوره  اولیــن  کــه  مســابقاتی 
۱956 در هنگ کنــگ برگــزار شــد. »تونکــو 
عبدالرحمــان« رئیس وقت کنفدراســیون 
فوتبال آســیا طرحی به نام »جام آســیا« را 
به اعضــای اندک کنفدراســیون ارائــه کرد. 
جالب اینکه اولیــن دوره این مســابقات، 4 
ســال زودتــر از جام ملت هــای اروپــا برگزار 
شــد. در نخســتین دوره تنها 4 کشور حضور 
داشــتند و کــره جنوبی اولین قهرمان آســیا 
لقب گرفت. در سال ۱9۶8 که ایران میزبان 
جام ملت ها شد، برای نخستین بار جام به 
صورت گروهی برگزار شد. ایران در یک بازی 
شبه فینال در حالی که برای قهرمانی به یک 
مساوی احتیاج داشت، رژیم صهیونیستی 
را شکســت داد و اولین قهرمانی را در اولین 

دوره حضور خود به دست آورد. از این دوره، 
کم کم قدرت های آسیایی بیدار شدند. کره 
 شــمالی، برمه و کره جنوبی رقبای ایران در 

راه قهرمانی بودند.
ë 2019 بیشترین تیم ها در

ایــن رقابت هــا در ۱6 دوره گذشــته بــا 4، 5، 
6، 8، ۱0، ۱۲ و ۱6 تیــم برگــزار شــده و ایــن 
دوره برای اولین بار با حضور ۲4 تیم برگزار 
می شــود. نکته ای که وجود دارد، این اســت 
کــه 34 تیــم در ادوار جام ملت هــا بوده اند 
ولــی هیچ کــدام از ایــن ۲4 تیم فعلــی، در 
تمــام ادوار قبلی حضور نداشــته اند و هیچ 
کدام هم اولین حضورشان در این رقابت ها 
نیســت. ایــران و کــره جنوبــی بــا ۱4 دوره 
حضور رکورددار هســتند و فلسطین، لبنان 
و ترکمنســتان هــم دومین حضور خــود را 

تجربه می کنند.
ë ایران موفق ترین میزبان

امــارات بــرای دومیــن بــار میزبــان جــام 
ملت هاســت. ایــن کشــور عربــی در ســال 
۱996 میزبــان بــود و حاا بعد از ۲3 ســال، 
دوبــاره عهــده دار برگــزاری این مســابقات 
مســابقات،  از  دوره  آن  در  اســت.  شــده 
عربستان به قهرمانی رسید و امارات نایب 
قهرمان شــد کــه بهتریــن مقام این کشــور 
بوده اســت. تاکنون 6 کشــور در 7 میزبانی، 
به قهرمانی رسیده اند. کره جنوبی )۱960(، 
رژیــم صهیونیســتی )۱964(، ایــران )۱968 
 )۱99۲( ژاپــن   ،)۱980( کویــت   ،)۱976 و 
و اســترالیا )۲0۱5( کــه آخریــن دوره ایــن 

مســابقات هــم بــوده اســت. ایــران بــا دو 
قهرمانــی در ۲ میزبانــی خــود موفق ترین 
میزبان بــوده . ضمــن اینکه ایــران، تایلند، 
قطر و امارات کشورهایی هستند که هر کدام 
۲بار میزبان شده اند و از این حیث رکورددار 

هستند.
ë غرب آسیا موفق تر از شرق

اگر بخواهیم قهرمانی های جام ملت های 
آســیا را بیــن غــرب و شــرق آســیا تقســیم 
کنیم، باید گفت که غرب آســیا با ۵ کشــور، 
9 قهرمانــی به دســت آورده و شــرق آســیا 
با 3 کشــور، 7 قهرمانی کســب کرده است. 
ایــران 3 قهرمانی، عربســتان 3 قهرمانی، 
کویــت یک قهرمانی، عــراق یک قهرمانی 
و رژیــم صهیونیســتی یک قهرمانــی )این 
تیــم در حــال حاضــر عضــو کنفدراســیون 
فوتبال آسیا نیســت( در غرب آســیا و ژاپن 
و  کــره جنوبــی ۲ قهرمانــی  4 قهرمانــی، 
اســترالیا یک قهرمانی در شرق آسیا کسب 
کرده اند. البته کنفدراســیون فوتبال آسیا به 
5 »زیرفدراســیون« غرب آسیا، شرق آسیا، 
آســیای مرکزی، جنوب آسیا و جنوب شرق 

آسیا تقسیم می شود.
ë ایران و رکوردهایش

تیم ملی در حالی در دوره قبل جام ملت ها 
و در مرحلــه یک چهارم نهایی با شکســت 
7 بــر 6 در ضربــات پنالتی مقابل عــراق، از 
رســیدن به نیمه نهایی بازماند کــه در ادوار 
جــام ملت های آســیا تکلیــف ۲۱ بــازی در 
ضربات پنالتی مشخص شــده و ایران با 8 

بار حضور در ضربــات پنالتی در این زمینه 
رکورددار است. نکته نگران کننده این است 
کــه ایران تنهــا در ۲ بازی پیروز شــده و 6 بار 
بازنده پنالتی ها بوده اســت. کنفدراســیون 
فوتبــال آســیا در پایــان هــر دوره، بهتریــن 
بازیکــن را انتخــاب می کنــد. این جایــزه در 
دوره هــای ۱9۵۶ تــا ۱9۶8 وجود نداشــت و 
در ســال ۱980 هــم بازیکنی انتخاب نشــد. 
در دوره گذشــته ایــن مســابقات، ماســیمو 
لنگو بازیکن اســترالیا بهترین بازیکن جام 
شــد. از ایران هم زنده یاد ابراهیم آشتیانی 
)۱97۲(، علــی پرویــن )۱976( و خــداداد 
عزیزی )۱996( بهترین بازیکن جام ملت ها 
شــده اند و ایران با داشــتن 3 بازیکن در این 
بخش، رکورددار است. علی دایی با زدن 8 
گل در سال ۱99۶، رکورددار تعداد گل زده در 
یک دوره از جام ملت هاست. ضمن اینکه 
او بــا زدن ۱4 گل، بهتریــن گلــزن ادوار ایــن 
جام نیز محســوب می شود. ایران با داشتن 
9 آقای گل در ۱6 دوره گذشته، در این زمینه 

نیز رکورددار است.
ë پوکری« ها و »هت تریک« ها«

ایــران تنها کشــوری اســت کــه ۲ بازیکنش 
موفق به ثبت پوکر )زدن 4 گل در یک بازی( 
در جــام ملت ها شــده اســت. ســریع ترین 
پوکر توســط علی دایی در سال ۱99۶ و بازی 
خاطره انگیز ایران و کره  جنوبی در ۲3 دقیقه 
ثبت شــد. ضمن این که بهتاش فریبا هم 
در ســال ۱980 و در بــازی ایران و بنگادش 
در 7۱ دقیقه 4 گل به ثمر رســاند. یک پوکر 

بــرای بحریــن و یــک پوکر هــم بــرای اردن 
در جــام ملت هــا ثبــت شــده. در ادوار جام 
ملت هــا شــاهد ۱۲ هت تریــک بوده ایم که 
ایران با ثبت 4 هت تریک بهترین عملکرد 
را داشــته و ژاپن)3(، کره جنوبی و چین)۲( 
داشــته اند.  هت تریــک  عربســتان)۱(  و 
سریع ترین هت تریک توسط علی جباری 
در ســال ۱97۲ در بازی ایران و بنگادش در 

۵ دقیقه ثبت شده است.
ë ایرانی ها بهترین مربیان بومی

محمــود بیاتــی )۱968(، زنده یاد محمد 
رنجبــر )۱97۲( و حشــمت مهاجرانــی 
)۱976( ســه مربــی ایرانــی هســتند کــه 
ایــران را قهرمان جــام ملت هــا کرده اند 
و از نظــر مربیــان بومــی آســیا، ایــران را 
رکــورددار کرده انــد ولــی کارلــوس آلبرتو 
پریرا، ســرمربی ســابق تیم ملی برزیل با 
۲ قهرمانــی )۱980( بــا کویــت و )۱988( 
با عربســتان موفق ترین مربــی ادوار این 
رقابت هــا بــوده و همــراه زیکــو بــا ژاپــن 
)۲004( و جــوروان ویــرا )۲007( بــا عراق 
3 مربــی برزیلی بوده اند کــه 4 قهرمانی 
در جــام ملت ها کســب کرده اند. گفتنی 
است، در جدول کلی جام ملت ها، ایران 
بــا ۱3 دوره حضور در 6۲ بــازی، 37 برد، 
۱8 تســاوی و 7 باخت کســب کــرده و ۱۱9 
گل زده و 45 گل هم دریافت کرده و با ۱۲9 
امتیاز در صدر جدول این مســابقات قرار  
دارد. کــره جنوبی با ۱۱۲ امتیاز دوم اســت 

و ژاپن با 84 امتیاز در رده سوم قرار دارد.

ایران؛ آقای آسیا در رکوردها
قطار جام ملت های هفدهم از امروز با بازی امارات- بحرین به حرکت درمی آید

قطع نوار شکست ناپذیری لیورپول با گلزنی های آگوئرو و سانه

پپ، لیگ جزیره را گرم نگه داشت
شــب  پنجشــنبه   ۲-۱ حســاس  پیــروزی 
منچسترســیتی مقابــل لیورپــول ضمــن 
اینکه عقب ماندگی ســیتی نسبت به این 
رقیــب در صــدر جدول لیگ برتــر فوتبال 
انگلیــس را بــه 4 امتیــاز کاهــش داد، امید 
سایر تعقیب کنندگان سرخ های آنفیلد را 
هم برای رسیدن به آنها افزایش بخشید. 
گل هــای دقایــق 40 ســرخیو آگوئــرو و 7۲ 
لروی ســانه، ســبب شــد که گل دقیقه 64 
فیرمینیو بــرای لیورپول بی اثر شــود و این 
تیم بعد از بی شکست ماندن در ۲0 هفته 
اول ایــن مســابقات، ســرانجام نخســتین 
شکســتش را متحمــل شــود. ایــن دیــدار 
اتفاقات حاشیه ای متعددی داشت و گل 
محسوب نشــدن ضربه اســتونز در دقیقه 
۲0 یکی از مهم ترین آنها بود. جان استونز 
بازیکن ســیتی در حالی کــه دروازه بان این 
تیم ادرســون کاماً جا مانــده بود و صاح 
منتظر بود تا توپ را وارد دروازه کند، توپ را 
با تکلی بلند از روی خط دروازه بیرون آورد 
و در نهایــت تکنولــوژی خط دروازه نشــان 

داد که توپ ۱.۱۲ سانتی متر با عبور کامل از 
خط دروازه فاصله داشــته است. در حالی 
که لیورپولی ها معتقد بودنــد توپ از خط 
دروازه حریــف عبــور کــرده، آنتونی فایلور 
داور مسابقه به مدد تکنولوژی خط دروازه، 
بــه نتیجه ای متفاوت رســید و اعام ادامه 
بازی داد. اعتراض شــدید پپ گواردیوا به 
داور چهــارم ایــن دیدار به ســبب خطایی 

که به نظر می رســید روی یک بازیکن تیم 
وی توســط فیرمینیو صورت گرفته باشد و 
می رفــت که ادامــه آن به گل دیگری برای 
لیورپول منجر شود نیز از لحظات جنجالی 
نیمــه دوم مســابقه ای بــود کــه ســرمربی 
اسپانیایی ســیتی گفت اگر این تیم بازنده 
آن می شــد، کار قهرمانــی لیورپول حتمی 
و عدم تجدید قهرمانــی مردان وی محرز 

می شــد. گواردیــوا افزود:»بــه شــاگردانم 
افتخار می کنم زیرا یک مسابقه فینال گونه 
را بردیم. بعد از قبول دو شکست در چهار 
روز بازگشت بسیار خوبی داشتیم و باید در 
لیگ قهرمانان اروپــا نیز همین طور بازی 
کنیــم.« یورگن کلــوپ، ســرمربی لیورپول 
نیز گفت که بداقبالی ها و تصمیم داور در 
مورد اخراج نکردن ونسان کمپانی مدافع 
ســیتی بعد از خطای خشــنی که در نیمه 
اول روی محمد صاح مرتکب شد، سهم 
مهمــی در ناکامی تیمش داشــته اســت. 
وی افزود: »اگر سیتی در آن لحظه ۱0 نفره 
می شد، همه چیز فرق می کرد. بخت هم 
بــا ما یار نبود زیرا لروی ســانه توپی را برای 
ســیتی گل کرد که ضربه مشابه بازیکن ما 
)ســادیو مانه( به تیر دروازه خــورد. گله ای 
ندارم زیرا بعد از انجام هر دو بازی رفت و 
برگشت مان با سیتی 4 امتیاز از این رقیب 
جلــو هســتیم و اگر کســی پیش تــر به من 
می گفت که در چنین حالتی قرار خواهیم 

گرفت، من حاضر بودم به او پول بدهم!«

سومین تمرین »تیم  ملی« در زمین کریکت
سومین تمرین تیم ملی فوتبال ایران عصر جمعه از ساعت ۱7:30 در زمین 
چمن کریکت ابوظبی برگزار شد. پیش از آغاز رسمی تمرین چند بازیکن از 
جمله سردار آزمون و مهدی طارمی به شوتزنی به سمت دروازه پرداختند.  
کی روش به محض ورود به زمین، لحظاتی در میانه زمین ایستاد و نظاره گر 
کار شاگردانش بود. علیرضا جهانبخش هم همراه سایرین تمرین نکرد و با 
نشســتن روی نیمکت تماشــاگر تمرین بود. حدود ۱0 هوادار ایرانی به محل 

تمرین آمده بودند اما اجازه تماشای تمرین را پیدا نکردند.

AFC  تیم ملی در کاس آموزشی
پنجشنبه شب پس از صرف شام مسئوان AFC با حضور در هتل تیم ملی ضمن 
گرفتن عکس ها و فیلم های کوتاه برای معرفی بازیکنان و کارلوس کی روش پیش 
از هــر مســابقه، دوره های کوتاه آموزش انضباطــی و داوری را برای بازیکنان برگزار 
کردند. در پایان این مراســم، لوح حضور ایران در جام ملت های آســیا به مســعود 
شجاعی، کاپیتان تیم ملی اهدا شد. همچنین مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال 
و ابراهیم شــکوری سرپرســت دبیرکلی، ظهر روز گذشــته در هتل تیم ملی حاضر 
شدند و پس از صرف ناهار، نشستی را با سرمربی و بازیکنان تیم ملی برگزار کردند.

AFC کارشکنی اماراتی ها و راه ندادن نایب رئیس
اماراتی ها در کارشکنی عجیب علیه قطری ها روز پنجشنبه ابتدا اجازه ورود 
بــه 5 روزنامه نگار قطری که ویزایشــان نیز صادر شــده را ندادنــد و در اقدام 
عجیب دیگر مانع ورود سعود المهندی، نایب رئیس قطری AFC به خاک 
این کشــور شــدند. گفتنی اســت در خبری جالــب توجه برای ایران، شــبکه 
ورزش یمــن اعــام کرد که محمد عیاش، کاپیتان یمــن و الغازی، هافبک 
طراح یمنی ها در تمرینات گروهی شــرکت نکردند و به صورت انفرادی در 

سالن تمرین کردند.
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امام صادق علیه السام :

اَلّلُهَم اِّنى َاسَأُلَك الَزيَن و َالّزيَنَة َو الَمَحَبَة 
َو َاعوُذ ِبَك ِمَن الَشيِن و َالَشَنآِن و َالَمقِت؛

خدايــا از تو خوبى، آراســتگى و محّبت را خواســتارم و از بدى و 
دشمنى و كينه، به تو پناه مى برم.
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پویا عبدلى

بيــم  و اميدهــا دربــاره خانه ابتهاج در رشــت تا 
هميــن چند وقت پيش آنقدر زيــاد بود كه يک 
روز خبــر از تخريــب آن مى آمــد و يک روز ديگر 
خبر نقض مى شــد و حرف از پيگيری نجات اين خانه از دست و شر 
تخريب مى شد. چند روز پيش و درست مقارن با روزی كه گيانى ها 
دوازدهم دی ماه روز رشت را به جشن نشسته بودند اخبار ناخوشى 
مبنى بر احتمال تخريب خانه كودكى سايه كه پيشتر بنا بود خريداری 
و به موزه تبديل شود، فضای مجازی را پر كرد و پس از اين موضوع 
يلدا ابتهاج در گفت و گو با ايرنا، خبر را به نوعى تکذيب كرد و گفت: 
»باور نمى كنم؛ خوشــبينم؛ اخبار خوشــى در راه اســت و بايد منتظر 
ماند.« خوشــبينى فرزند اين شــاعر بى دليل نبود و پنجشــنبه شــب 
پســت اينستاگرامى شــهرود امير انتخابى مديركل ميراث فرهنگى، 
صنايع دستى و گردشگری گيان مبنى بر اينکه خانه كودكى ابتهاج 
ثبت ملى خواهد شد، بار ديگر گيانى ها و البته ايرانى ها را به حفظ 
پيشــينه مفاخــر فرهنگى شــان دلگرم كــرد. اميرانتخابــى ديروز هم 
در گفت و گــو با ايرنا درباره ثبت خانه هوشــنگ ابتهاج گفت: از اخذ 

حکم قضايى مالک فعلى مبنى بر تخريب خانه بى اطاع بوديم و 
در حال حاضر با توجه به اهميت موضوع و تمهيدات صورت گرفته 
در صدد ثبت اضطراری اين ملک هســتيم تا بتوانيم به سهم خود 
مانع از تخريب اين خانه شويم. او با بيان اينکه ثبت اين اثر خواسته 
مردم، فعاان حوزه فرهنگى و اين اداره كل اســت افزود: اينکه اين 
خانه با قدمت چندين ســاله اش و همراهى نام استاد اميرهوشنگ 
ابتهــاج بــه عنوان محل تولــد و منزل دوران كودكى شــان، طى ادوار 
گذشــته بــه ثبــت نرســيده خــود جــای تأمــل دارد. مــا در پــى ثبت 
اضطراری خانه كودكى امير هوشنگ ابتهاج شاعر معاصر در رشت 
هستيم و با مالک فعلى خانه صحبت شده تا طى يک فرصت، اين 
خانه از ســوی شــهرداری خريداری و توســط اين اداره كل ثبت ملى 
شــود. دختر ابتهاج هم مى گويد: ســايه مدعى هيچ چيز نيســت اما 
مــردم عاقه منــد به فرهنگ و مفاخر خويش هســتند و خريد خانه 
كودكى سايه و تبديل آن به موزه، مطالبه مردمى است و نبايد مورد 
بى مهــری قــرار بگيرد. دو خانه از ســايه يکى خانه مادری در رشــت 
كه ســايه در آن به دنيا آمده و اولين شــعرهايش را در آن ســروده و 

ديگــری خانه ارغوان در تهران به يادگار مانده اســت. ابتدای محله 
استادســرای رشــت خانه مــادری اميرهوشــنگ ابتهــاج و همچنين 

محل تولد پسر خاله او گلچين گيانى است.

مدیركل میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگری گیان:

خانهابتهاجدررشتتخریبنمیشود

و  مــردم  ميــان  حائــل  نــرده  برداشــتن 
مسئولين در نماز جمعه تهران از اتفاقاتى 
بود كه ديروز باعث شــد در فضای مجازی 
دربــاره آن زيــاد بخوانيــم. بعضى ها از آن 
استقبال كردند و بعضى معتقد بودند كار 
خاصى هم انجام نشــده و فاصله مردم و 

مسئوان بيش از اين حرف هاست.
ايــن چند توييــت را بخوانيــد: »باز يک 
عمــل قابــل تحســين. اين بــار نرده هــای نماز جمعــه تهران 
برداشته شد و اين فاصله بين مسئولين و مردم بايد از بين بره. 
البته تبريز از همه جلوتره و خيلى وقته فاصله ای بين مردم و 
مســئولين در نماز جمعه وجود نداره«، »اين اقدام ارزشــمند 
حجت ااســام علــى اكبــری در تاريــخ ماندگار خواهد شــد«، 
»چقدر فاصله بين مردم و مســئولين زياد شده كه از برداشته 
شــدن يک نرده در نماز جمعه شاهد اين حجم از ذوق زدگى 
هســتيم. فاصله ميان مردم و مســئولين در چيست؟«، »امام 
جمعــه جديــد تهــران دو رديــف از نرده هــای ميــان مــردم و 
مســئوان را برداشــت امــا همچنــان نــرده مخصــوص صف 
اولى ها و مردم باقى اســت. اين يعنى حکايت همچنان باقى 
اســت«، »بقيه امامان جمعه تهران هم مجبور مى شــن مثل 
امام جمعه جديد بشن. بين مردم بيان و با مردم حرف بزنن 
و نرده هــا رو حــذف كنــن. اين اتفــاق خوبيه. وقتــى يک جوان 
پيشــرو بشــه ديگران خود را به او خواهند رساند«، »حاا هفته 

بعد دوباره نرده ها رو مى ذارن سر جاش؟«.

کاهشفاصله

تغییر روز

شهروند 
مجــازی
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حسین خواجه امیری در مراسم گرامیداشت هشتادوششمین سال تولدش:

دوست داشتم جای خودم آواز بخوانم

مراســم  مــاه  دی   12 چهارشــنبه  شــامگاه 
حســين  اســتاد  زادروز  هشتادوششــمين 
پيشکســوت  هنرمنــد  خواجه اميری)ايــرج( 
و برجســته موســيقى آوازی ايــران با حضور 
بنايــى،  پــوری  بانــو  چــون  هنرمندانــى 
ســاارعقيلى، حريرشــريعت زاده، سيامک 
اطلســى )بازيگر، كارگردان( عباس شيرخدا 
)شــاهنامه خوان و نوازنده ضــرب(، اميريل 
سرپرســت  اميرفيروزبخــت  ارجمنــد، 
اركســتر»آوای ايران« و... برگزارشــد. اســتاد 
حســين خواجه اميری هشــتاد وشــش ساله 
شــد. بزرگمرد آواز ايران؛ هنرمندی صاحب 
ســبک و شايد بهتر اســت بگوييم از معدود 
خوانندگانــى كــه صدايى شــش دانگ دارد؛ 
طنين صدايى كه به گفته اســتاد محمدرضا 
شــجريان »صدای ايرج در تاريخ آوازخوانى 
ما يک متر و معيار اســت و هر كس بخواهد 
در بااترين حد حنجره صدايى را مثال بزند، 
مى گويد صدا شــبيه صــدای ايرج اســت« و 
صد افســوس كه سال های بسيار رسانه ملى 
ايــران از صدای اين هنرمنــد بزرگ بى بهره 
مانــده وصحنه موســيقى بى اعتباراز حضور 
بزرگان آوازی چون ايــرج، گلپا، عبدالوهاب 
شــهيدی، زنده ياد نادرگلچين و محمدرضا 

شجريان.
ســال هايى  بــه  »ايــرج«  تخلــص 
برمى گــردد كه اوافســرارتش بود و به ســبب 
محدوديت هايى كــه درارتش وجود داشــت 
حســين خواجه اميــری نمى توانســت با نام 
اصلى خود در برنامه های هنری و موســيقى 
حضور و اجرا داشــته باشــد. هنرمندی كه به 
گفته على جهاندار»تمامى شيوه های آوازی 
متعلق به خودشان بوده و كسى مانند ايشان 
نمى توانــد تحريرهــای آوازی را خالص اجرا 
كنــد.« بعــد از انقــاب بــه دليــل مخالفت و 
ممانعتى كه وجود داشــت نگذاشــتند استاد 
ايــرج فعاليــت خــود در عرصــه موســيقى را 
ادامــه بدهــد اما ايشــان پا كنار نکشــيدند و با 
برگزاری كنســرت های مختلف در شــهرهای 

ايــران همچنــان حافــظ ســبک آوازی ايــرج 
بودند و هستند. آخرين كنسرت اين هنرمند 
كه در شــب يلدای امســال برگزار شد در شهر 

شيراز به همراهى ساار عقيلى بود.
اســتاد خواجه اميری در سالروز تولد خود 
برای همــه مردم كشــورش آرزوی ســامتى 

دارد و آن را بهترين ثروت دنيا مى داند.
او درمراســمى كــه بــه مناســبت تولدش 
برگزارشــده بود در پاســخ به ســؤال مجريان 
برنامه »محمود شهرياری و حسين رفيعى« 
عرصــه  در  فعاليتــش  آغــاز  خصــوص  در 
موسيقى گفت: از هفت سالگى هنرموسيقى 
را از پــدرم آموختــم و عاقه منــد شــدم، در 
واقــع پــدرم اولين معلــم من بــود. آن زمان 
در خالدآبــاد نطنز زندگى مى كرديم و بعد از 
پايان تحصيات ابتدايى به تهران آمدم و در 
دبيرستان نظام تحصيل كردم و دردانشکده 
تقاضــای  بعد هــا  امــا  افسرشــدم  افســری 
بازنشســتگى داشــتم چرا كــه هنــر را بيش از 

شغلم دوست مى دارم.
ايــن خواننــده بــزرگ در ادامه بيــان كرد: 
زمــان 16 ســال ســن  آن  بــود،  ســال 1326 
داشــتم كه به مکتب اســتاد ابوالحســن خان 
صبا پذيرفته شــدم و دوســال پياپى آموزش 
ديــدم و بعــداز آن با معرفــى و تأييد صبا به 
راديــو آمــدم )ســال 1328( و در ســال 1336 
به دعوت اســتاد داوود پيرنيــا به برنامه گلها 
دعوت شــدم و در برنامه هــای مختلف گلها 
يعنــى حــدود 320 برنامــه اجــرا داشــته ام 
همچنين در 135 فيلم آواز خوانده ام و تقريباً 
80 درصد هنرپيشه های قديم از صدای من 

اســتفاده كرده انــد. او مى گويــد: دراصفهــان 
دنباله رومکتب آوازی اصفهان بودم اما هيچ 
گاه افتخارشــاگردی اســتاد تــاج اصفهانــى را 
نداشته ام. برايم تعريف مى كردند كه از استاد 
تاج ســؤال كردند نظرت درباره ايرج چيست 
ايشــان گفتند »اگر من تــاج اصفهانى نبودم 

دلم مى خواست ايرج بودم.«
اســتاد ايرج بســيارعاقه مند به بازيگری 
بود و به گفته خودش آن زمان پيشنهادهای 
بســياری بــرای بازيگری به او شــده اســت اما 
به دليل شــرايط آن زمان ارتــش اجازه نداده 

بازيگر شود و به جای صدای خود بازی كند.
ســاارعقيلى خواننــده موســيقى ســنتى 
ايران از ميهمانان اين مراسم كه چندی پيش 
قطعه »آوای ايران« ساخته مهيار فيروزبخت 
و تنظيم امير فيروزبخت را با همکاری استاد 
ايرج اجرا و منتشــر كرده بــود در پيامى كوتاه 
گفت: تولد استاد ايرج و يگانه استاد بى بديل 
آواز و ســرمايه هنر و آواز كشــورمان را تبريک 
عرض مى كنم و باعث افتخار بنده اســت كه 
در اين برنامه حضور دارم و همچنين افتخار 
مى كنم توانستنم قطعه ای با همکاری استاد 
ايــرج را برای مردم عزيزم بخوانــم. در پايان 
اين مراسم كيک تولد 87 سالگى استاد ايرج 
بريده شــد و در ادامه قطعــه »آوای ايران« با 
صدای ســاار عقيلــى و ايرج خواجــه اميری 
و بــا گــروه اركســتر آوای ايرج به سرپرســتى و 

نوازندگى ويلون امير فيروزبخت اجراشد.
اين مراســم بــه همت موسســه فرهنگى 
هنری فروغ فرزانگان هنر به مديريت محمد 

جبارزاده برگزارشد

فرهــاد مجيــدی چهــره محبوب 
آبى ها به تيم اســتقال بازگشت 
و به كادر فنى اســتقال پيوســت. 
از طرفــى اســتقالى ها از ناكامى های تيم شــان دلخور 
و ناراضــى هســتند و از طــرف ديگر فرهــاد مجيدی را 
بسيار دوست دارند. برای همين از بازگشتش حسابى 
خوشــحال شــدند و بــرای اســتقبال از او ســنگ تمــام 
گذاشــتند: »وزن نيمکت اســتقال چقدر سنگين شد. 
فرهــاد محيدی با ســابقه حضــور در دو جــام جهانى، 
يــک دوره آقای گلى جام ملت ها و حضور 8 ســاله در 
ســطح اول اروپا و بوندســليگا دســتيار شــفر شد، مگه 
مى شــه ذوق نکــرد از خبر حضورش«، »ايــن خبر روز 
جمعــه رو شســت و بــرد. بــه خونــه خــوش اومدی«، 

»قاتل لنگى ها اومد«.
البته بازگشــت او بين اســتقالى ها مخالف هم كم 
ندارد. اين واكنش های منفى را بخوانيد: »آقای فتحى 
بــا اومدن فرهــاد مجيدی بــه تيم هيچ مشــکلى حل 
نمى شــه. فرهــاد مجيدی مگــه مهاجــم و هافبکه كه 
بتونــه بازی كنه؟ در اين برهــه از زمان اومدن مجيدی 
هيچ كمکى به تيم نمى كنه كه هيچ مشــکات رو هم 
زيــاد مى كنــه«، »اينکــه فرهــاد مجيدی بــه خونه اش 
برگرده خيلى خوبه ولى نمى دونم چرا به اين انتخاب 
و آينده اش خوشبين نيستم. نبايد فراموش كرد فرهاد 
يکبار بدجوری زير پای استقال رو خالى كرد و تيم در 
ســالى كه با اختاف امتياز در صدر بود از جام موند«، 
»بــه نظرتون چشــم های دختر فرهــاد مجيدی خوب 
شده يا مى خواد دوباره وسط راه استقال رو ول كنه بره 
به خاطر دخترش؟«. بازيکنان و چهره های اســتقال 
هــم در اينســتاگرام خوشحالى شــان را بابت برگشــتن 
فرهــاد مجيــدی اعام كردند. وينفرد شــفر عکســى از 
خــودش و مجيــدی كنــار هــم منتشــر كــرد و متنى در 
ستايش فرهاد مجيدی و خوشحالى اش بابت حضور 
او نوشــت. حنيــف عمــران زاده هم نوشــت:»يا على! 

اومد« البته با چند قلب آبى.

بازگشت روز

فرهادمجیدیدرخانه

زندگى سخت زنان بد سرپرست چهـــــرهنــــگاره

ندا سیجانیگــزارش
خبرنگار

دوميــن هفته دی مــاه با نشســت ماهانه 
كميتــه نظــارت و پيگيــری مصوبــه شــهر 
دوســتدار كــودک آغــاز شــد. نظــارت بــر 
كندی، سردرگمى و پيچيده كردن بيهوده 
الگــوی دســترس پذيری و مناسب ســازی 
شــهر كه دوازده ســال اســت با هر شــکلى 
از پيگيری هــای شــوراهای ســوم و چهارم 
و پنجــم، بدنــه  اجرايى شــهرداری )فرقى 
هم ندارد اين دوره يا دوره های گذشته( از 
انجام آن طفره مى رود. مردم برای تغيير، 
در موافقت با يک برنامه يا شعار، يا در نفى يک شيوه و وضعيت 
رأی مى دهند، مصاحبه ها و سخنرانى های پرشور انجام مى شوند 
و پــس از همــه اين هــا، عــده ای پيــروز رقابــت مى شــوند، ولــى 
بخشــى از نيروهای ميانى، بدنه كارشناســى و برخى از گروه های 
اجتماعى در برابر تغيير ايستايى دارند و آن قدر با ديوان سااری 
و گزارش هــای بى معنا كش مى دهند تا زمان بگذرد و فرســوده 
شــوی و بــروی! از ايــن الگوهای مصــوب برای تهــران چندتايى 
داريم: شــهر دوستدار كودک، شهر دوستدار سالمند، شهر بدون 
پاســتيک، شــهر بدون دخانيات و... ولى تهران شــبيه كدامش 
شده؟ چه كسانى بايد چنين الگويى را در شهر به انجام برسانند؟ 
بازدارندگى و شلختگى و بى حسى برخى بخش های كارشناسى 
اداری از كجا ريشــه مى گيرد؟ به گمانــم تا هنگامى كه طرح ها و 
ايحه ها بدون آگاه ســازی و باورمندی مديــران ميانى و كاركنان 
مصوب و اباغ شــوند راه به جايى نخواهيم برد. برخى مديران 
و كارشناســان مهــارت رســوب در جای خود را دارند و خودشــان 

بزرگترين مانع هر تغييری هســتند. بــرای تغيير به هم پيمانان 
درون ســازمان و بيرون ســازمان شــهرداری يا دولت نيــاز داريم 
وگرنــه هــم خودمــان فرســوده مى شــويم و هــم مــردم نااميــد 
مى شوند و هم فرصت بهبود از ميان خواهد رفت. اين همراهى 
مســأله ای سياســى نيســت، حركتى مشــترک ميان سليقه های 
سياسى گوناگون مى تواند باشــد. نهادهای مردمى و شهروندان 
در جســت و جوی انجام شــهر دوستدار كودک هســتند و با همه 
كندی و كاســتى درون شــهرداری، پيگيری مدنى از بيرون نشانه  

اميدبخشى است. 
در هفته ای كه گذشت تجربه ای در صحن شورا از سر گذرانده 
شد كه گويای ضرورت بازنگری در تعامل ها است. فاصله ميان 
تجربه  تفاوت نظر تا خشم و آزردگى بسيار كم تر از تصور است و 
اگر مراقب نباشيم با توجه به فشارهای روزمره كاری چه بسا به 

نفى و تخريب همديگر سرگرم شويم.
چهارشــنبه تجربــه باهم خوانــى كتــاب را بــا رمــان شــهری 
»رهــش« نوشــته اميرخانــى برگــزار كرديم كــه البته بيشــتر به 
گفــت وگو دربــاره »اهل جايى شــدن« انجاميــد. آنچه عبداه 
انــوار يا حاج فتوحى كفاش بــازار از تهران مى گويند گوهرهايى 
اســت كه اميرخانــى و ديگرانى مى جويند و ايــن گنج ها روايت 
و داســتان های ما درباره همديگر و جا و گاهى اســت كه زندگى 
مى كنيم نه تنها ســاختمان های خالــى. تهران يا هر جای ديگر 
هنگامــى معنــا و شناســه پيــدا خواهــد كرد كــه روايت هــای ما 
تاريــخ را نه به عنوان يک محتــوای ايديولوژيک بلکه به عنوان 
يــک بافتار راســتين بپذيريم، بخوانيم و بدانيم و داســتان های 

روزمره خودمان را هم باور داشته و دوست بداريم.

هفته نوشت های شهروندی عضو شورای شهر

اهِلجاییشدن

هفته نوشت

الهام فخاری
عضو شورای شهر 
تهران

ران
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س
عک
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»ایران«: مراسم پايانى دومين دوره 
جايــزه »احمــد محمود« پنجشــنبه 
13 دی مــاه در خانــه هنرمنــدان بــا 
حضــور محمــود دولت آبــادی، ليلــى گلســتان، اســداه 
امرايى، رضا جوايى، خانواده احمد محمود و جمعى از 

نويسندگان برگزار شد. 
در اين مراســم، »زخم شــير« نوشته صمد طاهری به 
عنــوان برگزيــده بخش داســتان كوتاه معرفى شــد. »بند 
محکومين« كيهان خانجانى نيز به عنوان برگزيده بخش 
رمان اعام شــد. همچنين رمــان »آلوت« اميرخداوردی 
بــه عنوان شايســته تقدير اين بخش معرفى شــد. نشــان 
»احمــد محمــود« بــه ليلى گلســتان به خاطــر »حکايت 

حال« او اهدا شد. 
محمــود دولت آبــادی در ايــن مراســم از نويســندگان 
جــوان و احمــد محمــود اين گونــه گفــت: برگــزاری ايــن 
مراســم ها برای من خوشــايند اســت زيرا با نويســندگانى 
آشــنا مى شــوم كــه اگر ايــن شــب ها نباشــد هرگــز آنها را 
نمى شناســم. بــه هــر روی مــن از همــه كســانى كــه ايــن 
جايــزه را برگــزار مى كننــد تشــکر مى كنم. مــن چيزی كه 
در نويســندگى احمــد محمــود ديــدم و مختــص او بــود، 
آدميــت احمد محمود بود. نويســندگى فقــط فوت و فن 
نيســت. اصــل، آدميت اســت. در بخشــى از اين مراســم 
نيــز صالح رامســری مدير نشــر معين و ناشــر كتاب های 
احمد محمود طى ســخنانى گفت: آشــنايى من با احمد 
محمود به چندين ســال پيــش برمى گردد. زمانى كه من 
دانش آموز بودم، كتاب او را پشت ويترين مغازه اميركبير 
مى ديدم و احســاس مى كردم كتاب او زندگى من اســت 

اما وسع خريد اين كتاب را نداشتم. 
زمانــى كــه انقــاب شــد و روزگار دگری پيــش آمد در 
انتشــارات اميركبيــر شــاغل شــدم. يــادم مى آيــد روزی 
كــه احمد محمــود آمده بــود تا امتيــاز كتاب هايــش را از 
انتشارات اميركبير پس بگيرد او همانند اقيانوسى بود كه 
در دل صدف قرار داشــت. در ادامه مراسم، نشان احمد 
محمود به ليلى گلستان به خاطر نگارش كتاب »حکايت 
حــال« اهدا شــد. دولت آبــادی هنگام اهــدای اين جايزه 

خطاب به گلســتان گفت: اشــخاصى نويســنده هســتند و 
خوب مى نويســند. اشــخاصى هم هســتند كه نويسنده را 
درک مى كنند. ليلى گلســتان، احمد محمود را درک كرد 

و درک او بهنگام بود. 
از طــرف خــودم از او سپاســگزارم. ليلــى گلســتان هم 
پاســخ داد : ايــن مــدال از هر مدال ديگــری برايم عزيزتر 
اســت و آن را بــه خود مى چســبانم. در بخــش ديگری از 
اين مراسم ســارک اعطا دختر احمد محمود داستانى از 
او خواند ســپس مصاحبه ای از احمد محمود پخش شــد 
و بخشــى از كتــاب حکايت حال ليلى گلســتان كه شــامل 
نظــرات احمــد محمــود درباره روشــنفکری بــود خوانده 
شــد. در ادامه، محمــد طلوعى به عنــوان نماينده هيأت 
داوران بخــش مجموعــه داســتان جايزه احمــد محمود، 
بيانيــه هيــأت داوران را قرائت كرد و ســپس برگزيده اين 

بخش توسط ليلى گلستان معرفى شد.
 رضــا جوايى كه كتاب »بند محکومين«اش به عنوان 
برگزيــده بخش رمــان جايزه احمد محمود معرفى شــد 
در صحبت هــای كوتاهــى گفــت: 13 ســال بود كــه كتابى 
نداشــتم. از همه همکارانم تشــکر مى كنم بويژه اســتاد و 
همســايه ام نصرت رحمانى در رشــت. زمانــى كه چيزی 
بــه او مــى دادم. او هميشــه  بــرای خوانــدن  مى نوشــتم 
بــه مــن مى گفــت نثــر انشــايى داری. او يــک روز كتــاب 
عبهر العاشقين و كتاب همسايه های احمد محمود را به 
من داد. هميشــه به اين فکر مى كردم كه اين دو متن چه 
ســنخيتى با يکديگر دارند و او بــا لهجه خاص خود گفت 
بايد از اين به آن برســى؛ يعنى از كتاب عبهر العاشــقين 

تا همسايه ها.

محمود دولت آبادی در مراسم پایانى دومین دوره جایزه »احمد محمود«:

آدمیتاحمدمحمودمختصخودشبود
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رامبد جــوان دربــاره ويژه برنامه نوروز 
۹8 »خندوانــه« اعام كرد كه در حال 
طراحــى مســابقات جديدی هســتند. 
مجــری و كارگــردان برنامــه »خندوانــه« در گفت وگويــى 
با ايســنا دربــاره ويژه برنامــه »خندوانه« برای نــوروز ۹8، 
گفــت: بــرای عيــد برنامه هايــى در نظــر گرفته ايــم و در 
حال طراحى دو نوع مســابقه نيز هســتيم كــه هر كدام را 
بتوانيــم اســتفاده مى كنيــم؛ اگر هــم هيچ كدام نشــد، به 
سراغ كارهای ديگر مى رويم يا از همان فرمول های قبلى 
اســتفاده مى كنيم. جــوان همچنيــن درباره بخــش تئاتر 
كمــدی كه قــرار بود بــه فصل پنجــم برنامــه »خندوانه« 
اضافه شود نيز توضيح داد: در فصل بعد )فصل ششم( 
اين كار را مى توانيم انجام دهيم. در اين فصل نتوانستيم 
ايــن كار را انجــام دهيم چــون پس از بررســى فيلم هايى 
كــه بــه دنبال درخواســت ما برايمان ارســال شــد، به اين 

نتجيه رســيديم كه تعداد كارهای خوبى كه مى توانســتند 
در فســتيوال شــركت كنند، بــرای برگزاری مســابقه كافى 
نبــود. فصل پنجــم »خندوانــه« را به همين شــيوه ادامه 
مى دهيــم كه مســابقه ادا بــازی هم داريم. ايــن فصل از 
برنامه تا پايــان عيد ادامه دارد. فصل بعدی »خندوانه« 
هم بعد از ماه های محرم و صفر و در زمستان آينده روی 

آنتن مى رود.

»خندوانه«براینوروزآمادهمیشود

خبر آخر


