
جناب آقاي احمدي
 مشاور وزير و مديركل حوزه وزارتي 

وزارت فرهنگ و ارشاد اسامي
بدين وسيله درگذشت مادر بزرگوارتان را صميمانه 
تسليت گفته از درگاه خداوند متعال براي آن بانوي 
مكرمه رحمت واســعه  الهي، براي عموم بازماندگان 
صبر و اجر و براي شما سامتي و توفيق مزيد خدمت 

مسألت داريم.
 سازمان خبرگزاري جمهوري اسامي 

و مؤسسه فرهنگي مطبوعاتي ايران

با نهايت تأســف و تأثر درگذشت بانوي متدينه و مؤمنه 
حاجيه خانم قاسمي همسر گرامي مرحوم حضرت آيت اه 
احمدي شاهرودي مادر محترمه جناب آقاي احمدي مشاور 
وزير و مديركل حوزه وزارتي وزارت فرهنگ و ارشــاد 
اســامي و اخوان احمدي را به اطاع كليه وابســتگان، 

دوستان و آشنايان مي رساند.
مراســم يادبود روز سه شــنبه 97/10/18 از ساعت 
15/30 لغايت 17 در مسجد نور واقع در ميدان فاطمي 

منعقد مي شود.
حضور سروران گرامي در مجلس مذكور باعث شادي روح 

آن مرحومه و تسلي خاطر بازماندگان خواهد بود.
روابط عمومي وزارت فرهنگ و ارشاد اسامي
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هــر روز بــا شــما در اینجــا خواهیــم بــود، صدای ســام 
شــما، حرف شما و پیشــنهاد شــما را می شنویم و 

می خوانیم و بازگو می کنیم.
با ما همراه باشید، بگویید و بنویسید
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■ مزاحمــت اتوبوس هــا در خیابــان عطایــی ارومیــه / آقای 
کریمــی: اینجانــب ســاکن خیابــان عطایــی ارومیه هســتم. 
متأســفانه این خیابــان به پایانــه و پاتــوق اتوبوس ها تبدیل 
شــده اســت و با توجه به کم عرض بودن کوچه ها و این خیابان مشکاتی برای 

ساکنین این خیابان به وجود آمده است.
■ مســکن مهر پردیس فــاز 11 را تحویل ندادند / خانم محبی: هفت ســال پیش 
در پروژه مســکن مهر فاز 11 پردیس ثبت نام کردم. قرار بر این بود که 18 ماهه 
واحدها را تحویل دهند. اان هفت سال گذشته ولی هیچ خبری از تحویل این 

واحدها نیست. لطفاً مسئوان پاسخگو باشند.

نظــــــــر 
مـــــردم

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

روزنامه »ایران عصر«  
گامی تازه  در 

اطاع رسانی مجازی 

500 شفا يافته سرطان، ميهمان مرکز جامع کنترل 
سرطان ايران می شوند

500 نفر از شــفا یافتگان بیماری سرطان به همراه یک عضو 
خانواده شــان میهمان ویژه همایش پیشــگیری از سرطان به 
میزبانی مرکز جامع کنترل ســرطان ایــران ICCC در منطقه 
22 تهــران خواهنــد بود. بــه گزارش »ایــران«، علــی انصاری 
رئیس هیأت مدیره بنیاد خیریه و نیکوکاری تات، صبح دیروز 
17 دی مــاه، با اعام این مطلــب، در جمع مدیران و اعضای 

ستاد برگزاری »همایش مردمی پیشگیری و کنترل سرطان«، گفت: بنده با پیشنهاد 
آقای پروفسور محمد اسماعیل اکبری رئیس مرکز تحقیقات سرطان ایران که مدیر 
مرکز جامع کنترل ســرطان ایران در منطقه 22 هستند، در لحظه اول موافقت کردم 
و معتقدم کمک به پیشگیری از بیماری سرطان که افسار گسیخته پرتعداد می شود، 
نجــات جان انسان هاســت و با هیچ معیار مادی، قابل ســنجش نیســت. وی افزود: 
گســترش ســرطان های مختلف بنابر آمار رســمی، بــر نگرانی ها می افزایــد و وظیفه 
همگان بویژه نیکوکاران اســت که در حد امکان، به عرصه آگاه ســازی مردم، کاهش 
رشــد و کمــک به درمان بیمــاران، وارد شــوند. انصاری با خداپســندانه تلقی کردن و 
انساندوســتانه خواندن حرکت مردمی پیشگیری از سرطان و اعام تقبل هزینه های 
برگزاری این همایش مرتبط با هفته ای به همین نام در مرکز جامع کنترل ســرطان 
ایران در منطقه 22 که بزرگترین مرکز مطالعات، تحقیقات و پیشــگیری از ســرطان 
است، اظهار امیدواری کرد حضور شفا یافتگان بیماری سرطان و دعای آنان، فصلی 
نیک و اقدام خداپسندانه ای در آستانه آغاز به کار مجموعه ایران مال باشد. پیش از 
ســخنان وی، دکتر قاســم اکبری دبیر ستاد برگزاری همایش هفته پیشگیری و کنترل 
ســرطان، گزارشــی از مردمی ســازی پویش پیشــگیری و برنامه های این هفته ارائه و 
اعام کرد: نگاه علمی، تلفیق روانشناسی و افزایش اطاعات مردم درباره سرطان با 
روش هایی همچون ارائه کتاب و تجارب غلبه بر این بیماری به وسیله  شفا یافتگان، از 

تمایزهای برنامه امسال این هفته خواهد بود.

سخنی در باب ضرورت برنامه مداری 
نظام آموزش عالی

هدف نظام آموزش عالی کشور و زیرمجموعه نهادی 
و سازمانی آن )دانشگاه ها، مؤسسات و مراکز آموزشی 
و پژوهشــی(، بنا بر کارویژه های کلیــدی و بنیادی  اش، 
که معطوف به تولید علم و نیز تربیت نیروی انســانی 
فرهیخته و کارشناس در عرصه های علمی است، حل 
مشــکات و کمک به طــرح سیاســت ها و راهکارهایی 
و  حیــات  در  مؤثــر  گشــایش های  موجــد  کــه  اســت 
مناســبات ملــی، منطقــه ای و اســتانی باشــد. تحقــق 
چنیــن کارویژه ها و مطالبه هایــی که به دلیل تغییرات 
فزاینــده در حوزه هــای علــم و فنــاوری پویایــی باایی 
دارنــد، مدیریت در این مجموعه را نیازمند سیاســت گذاری، برنامه مداری 
و اقدامــات مبتنی بــر خرِد جمعی و پرهیــز از بی برنامگــی، برنامه گریزی، 
اکنون گرایــی، قیل و قال های بی وجه، تصمیمــات لحظه ای و بی اعتنایی به 

پیامدهای آن کرده است.
بنا بــر تجربه ســال ها فعالیت و مدیریــت در زیرمجموعه های نظــام آموزش 
عالی کشــور و دریافت های شــناختی از ایفای نقش وزرا و تیم مدیریتی آنان در 
ادوار گذشته، برنامه مداری، حرکت بر مدار قانون و رویه های اسناد باادستی و 
مشورت با اصحاب اندیشه را مبنای کار خود قرار داده ، از همه همکاران ستادی 
و دانشــگاهی خواســته ام فعالیت خود را مبتنی بر برنامه ها و اســناد باادستی 
ســامان ببخشــند و از هر نوع اقدام نســنجیده تنش آفرین و مسأله ساز اجتناب 
ورزند، چنان که امروزه همه دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور دارای برنامه 
راهبردی اند و در فضایی آرام و بی تنش وظایف و مأموریت های چندگانه خود 
را اجرا می کنند؛ امری که در نگاه مشــتاقان رشــد و تعالی ایران عزیز ســتودنی 

است.
افزون بر اینها، برنامه مداری، که در ذات خود کوششی معطوف به آینده است، 
موجب شــده اســت که هم در ســتاد وزارتخانه و هم در دانشگاه ها به جامعه و 
شــرایط محیطی دانشــگاه ها و مراکز آموزشی و پژوهشــی توجه جدی شود، که 
خیــری بزرگ برای نظام آموزش عالی کشــور و جامعه اســت. بر این باورم که 
در زمانه جدید دانشــگاه،تعاملی وثیق با جامعه داشته و در خدمت آن باشد. 
از ایــن مهــم نباید غفلت کنیم که حرمت و اقتدار دانشــگاه به میزان خدمت، 

کارآیی، اثربخشی و حضور در زندگی مردم بستگی دارد.
خوشبختانه، با تدبیر و درایت مجموعه نیروهای ستادی و دانشگاهی سراسر 
کشــور در یک ســال و چند ماه گذشــته، به رغم التهاب های موجود در کشــور، 
شــاهد فضایی آرام و بی تنش در دانشگاه ها بوده ایم و دانشگاه  ها برنامه های 
آموزشــی، پژوهشــی و فرهنگــی- اجتماعــی خــود را منظم و مســتمر دنبال 
کرده انــد. تــاش کرده ایم ارتبــاط میان مدیران ســتاد و صف بر خرد جمعی 
و تــاش ســودمندانه بــا کمترین هزینه هــای مادی و فرامادی اســتوار باشــد. 
بی تردیــد، حرکــت در ایــن مســیر بدون دشــواری نبوده و نیســت اما شــدنی 
اســت. با هّمت عالمانه و خالصانه می توانیم مسیرهای ناهموار را پشت سر 
بگذاریم. تاش ها باید در مسیر هم افزایی و تقویت تعامل بین مجموعه های 

درون نظام آمــوزش عالی و نیز همراهی متقابل 
مجموعه های خارج از نظام آموزش عالی باشد.

یادداشت

 منصور غامی
وزير علوم، تحقيقات 
و فناوری

ادامه در صفحه 21

تعادل بودجه و منطق حکمرانی
واژه بودجه از زبان فرانســه گرفته شــده و به معنی کیســه چرمی 
کوچکی اســت که صورت دریافت ها و پرداخت های کشــور در آن 
قرار می گیرد؛ کیسه چرمی که اکنون به ساز و کاری پیچیده مبدل 
شــده کــه حیــات و پیشــرفت کشــورها و شــهروندان آن را تأمین 
می کند. این کیســه چون جعبه پاندورا هنگامی  که گشــوده شود؛ 
خوشبختی و بدبختی زندگی دنیوی جوامع از آن بیرون می جهد. 
بودجه چیســت که هر ســاله نگاه هــا بدان دوخته می شــود و چه 
تفاوتی میان بودجه ای که زاینده تبعیض و فقر است با بودجه ای 
که آســایش برای مردم می آفریند؛ وجود دارد؟ در عرف جهانی 
چرخه تهیه  بودجه کشــوری دربرگیرنده چهار مرحله است: )1( 
تهیه و ارائه، )2( تصویب، )3( اجرا و نهایتاً )4( ممیزی و ارزیابی. فرآیند تهیه و ارســال، 
سخت ترین بخش است. اختصاص منابع متناسب با خط مشی کشور و نیز اهداف مالی 
منظور نهایی بودجه بندی به شمار می رود. اهمیت بودجه نیز از آن روست که قرار است 

ما را از رشد اقتصادی مطمئن کند.
1.از دیــد فنــی؛ بودجــه برنامه مالی دولت اســت که برای یک ســال مالی تهیــه و حاوی 
پیش بینــی درآمدها و ســایر منابع تأمین اعتبار و بــرآورد هزینه ها برای انجام عملیاتی 

است که منجر به دستیابی به سیاست ها و هدف های قانونی می شود.
2. بودجه بندی اصولی دارد که اصل تعادل از مهم ترین آنها به شمار می رود. بنابر اصل 
تعادل، بین درآمدها و هزینه های دولت دریک دوره مالی باید توازن و تعادل اقتصادی 
حاکم باشــد. معمواً در کشــور ما بودجه در پایان محصــول دیالکتیک میان مجلس و 
دولت اســت که ســنتز و برونداد نهایی را مشــخص می نماید. دو آفت ممکن اســت که 
بودجه کشــور را از دیدگاه حکمرانی با اختال مواجه کــرده و اصل تعادل را در مخاطره 
افکند. نخست؛ تحمیل هزینه هایی که منابع قابل  دستیابی آن را پشتیبانی نکند و دوم؛ 
بخشی نگری که نگرش ملی را به حاشیه ببرد. هر دو این عوامل در بستر سیاست زدگی 
می تواند برای طراحی بودجه خطری جدی به وجود آورد که عمًا ساز و کار بودجه را از 

روند تولیدکننده سعادت، رفاه و عدالت به ماشین ویرانگر اقتصاد مبدل می سازد.
3. نماینــدگان محترم مجلس؛ نه  تنها برگزیده منطقــه ای خاص بلکه پس از برگزیده 
شدن عماً نمایندگان ملت به شمار می روند از این رو بی گمان در امری ملی که بودجه 
نشــانگر تام و تمام آن اســت بایــد از موضع ملی حافــظ اصل تعادل در بودجــه بوده و 
به گونه ای عمل نمایند که بر وزن تعادل افزوده و دولت را زیر بار مسئولیت نگاه  دارند؛ 
مبادا تغییرات آنچنان صورت گیرد که دولت عماً بودجه تصویب  شده را بودجه واجد 
منطق تعادل ندیده و از زیر بار پذیرش مسئولیت اجرای تام و تمام آن شانه خالی نماید.

یادداشت

 امير محبيان
تحليلگر سياسی 
اصولگرا

چشم اميد دشمنان به اختافات داخلی است
معاون سیاســی ســتاد کل نیروهای مسلح گفت: بخشــی از تعادل اقتصادی شکل گرفته 
در کشــور مربوط به برخوردهای قاطع با مفسدان است و نباید در این امر دچار مصلحت 
اندیشــی بیهوده شویم تا مفسدان اقتصادی و سیاسی فضای کار کردن را راحت گیرند.به 
گزارش ایلنا، ســردار رســول سنایی در نخستین گردهمایی سیاســی فرماندهان و مدیران 
نیروهای مسلح استان اصفهان، اظهار کرد: امروز چشم امید دشمنان به اختافات داخلی 
و تحریم های ثانویه  در حوزه های مختلف است.ســنایی با اشــاره به برجام اروپایی افزود: 
می دانیم در برجام اروپایی اتفاقی نخواهد افتاد، اما نباید اعام کرد که فایده ای برای کشور 

ندارد چرا که ممکن است دشمنان از این لفظ سوء استفاده کنند.
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21ابهام در حذف کنکور برای 13 رشته پرطرفدار دانشگاه

 رئیس قوه قضائیه از دادستان کل کشور خواست ابعاد مختلف
 ادعای شکنجه کارگر هفت تپه  مورد بررسی قرار گیرد
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حمیدرضا آذرنگ از نمایشی تفکربرانگیز می گویدگفت وگو با عزیزاه حمیدنژاد، کارگردان »بانوی عمارت«محمدرضا لطفی در غیابش 72 شد

 پیشوای 
رنسانس موسیقی

ناراضی  نیستم ولی ایده آلم 
فراتر از این است

مثل باروت برای به آتش 
کشیدن همه چیز!

گــــزارش
گـروه ســـیاسی

پــس از اعــام آمادگــی قــوای مقننــه و 
مجریه بــرای پیگیری ادعای اســماعیل 
بازداشــتی  کارگــران  از  یکــی   - بخشــی 
نیشــکر هفــت تپــه خوزســتان - مبنــی بــر شــکنجه خــود در 
دوران بازداشــت، آیــت اه آملی اریجانی هم با دســتور به 
دادســتان کل کشور خواستار بررسی بیشــتر ابعاد این ماجرا 
شــد. به گــزارش میزان، رئیــس قوه قضائیه از دادســتان کل 
کشــور خواســت که با اعزام تیمی مســتقل به منطقه، ابعاد 
مختلف این موضوع را مورد بررســی قرار دهد و گزارش آن 
را هر چه سریع تر به اطاع مردم برساند. رئیس قوه  قضائیه 
با مهم دانســتن چنین مســائلی، تأکید کرد: »هیچ گاه بنای 

جمهــوری اســامی، دســتگاه قضایــی و نهادهــای امنیتی و 
اطاعاتــی چنین تخلفاتی نبوده و ما آن را به لحاظ شــرعی 
و قانونــی ممنــوع می  دانیم. ممکن اســت کارگــری متخلف 
باشــد اما بــه هیچ عنوان برخورد خاف قانــون با او پذیرفته 
نیســت.« او بــا بیــان اینکه تخلــف احتمالی یــک بازجو هم 
نبایــد به حســاب یک مجموعه گذاشــته شــود؛ گفت: گرچه 
خود دســتگاه های امنیتــی و انتظامی نیــز موظفند از طریق 
بازرســی ها و ســایر ســاز و کارهــای نظارتی از وقــوع تخلفات 
جلوگیــری کنند اما به هر حال متهم کردن کل یک دســتگاه 

به دلیل اقدام احتمالی یک 
صفحه 2 را بخوانیدفرد، شایسته نیست.

 مأموریت ویژه
دادستان کل

فضای مجازی ضرورت زندگی مر دم است
- از همه دست اندرکاران خودکفایی گندم سپاسگزارم    - در برابر دست های پینه بسته کشاورزان تعظیم می کنیم

- حفظ همزمان قدرت خرید مردم و صرفه تولیدات کشاورزی ضروری است

رئیس جمهوری در دیدار با وزیر و مدیران ارشد وزارت جهاد کشاورزی:

تمنای مذاکره

خط و نشان برای 
مدعیان

 دبیر شورای عالی امنیت ملی: 

چه کسی در امریکا به آن چیزی که 
شما امضا می کنید متعهد است؟

يرنا
ا

12

 درخواست امریکا برای مذاکره با ایران 
در جریان سفر شمخانی به افغانستان 

شاگردان کی روش با 5 گل جام ملت ها 
را آغاز کردند
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پــس از اعــام آمادگــی قــوای مقننــه و 
مجریــه برای پیگیری ادعای اســماعیل 
بخشی یکی از کارگران بازداشتی نیشکر 
هفت تپــه خوزســتان مبنی بر شــکنجه 
خود در دوران بازداشت، آیت اه آملی 
اریجانی هم با دســتور به دادســتان کل 
کشــور خواستار بررسی بیشــتر ابعاد این 
ماجرا شد. به گزارش میزان، رئیس قوه 
قضائیه از دادستان کل کشور خواست که 
با اعزام تیمی مستقل به منطقه، ابعاد 
مختلف این موضوع را مورد بررسی قرار 
دهــد و گزارش آن را هر چه ســریع تر به 
اطاع مردم برساند. رئیس قوه  قضائیه 
با مهم دانســتن چنین مســائلی، تأکید 
کرد: »هیچ گاه بنای جمهوری اسامی، 
دســتگاه قضایــی و نهادهــای امنیتــی و 
اطاعاتــی چنیــن تخلفاتــی نبــوده و ما 
آن را بــه لحاظ شــرعی و قانونی ممنوع 
می  دانیم. ممکن است کارگری متخلف 
باشــد اما به هیچ عنــوان برخورد خاف 
قانــون بــا او پذیرفته نیســت.« او با بیان 
اینکــه تخلــف احتمالی یــک بازجو هم 
نباید به حســاب یک مجموعه گذاشــته 
شــود؛ گفــت: گرچه خــود دســتگاه های 
امنیتــی و انتظامی نیز موظفند از طریق 
بازرسی ها و ســایر ساز و کارهای نظارتی 
از وقــوع تخلفات جلوگیــری کنند اما به 
هر حال متهم کردن کل یک دستگاه به 
دلیل اقدام احتمالی یک فرد، شایســته 

نیست.
آیــت اه آملــی اریجانــی بــا بیــان 
اینکــه گاهــی نیــز ادعاهایــی بــه دلیــل 
عــدم اطــاع از حقــوق قانونــی مطــرح 

می شــود یا زندانی تصور می کند محیط 
زندان باید برایش مانند هتل باشــد، به 
وجه دیگر انتشــار ایــن اخبار اشــاره کرد 
و یادآور شــد: مجمــوع برخوردهایی که 
در رســانه ها بویژه رســانه های دشمن با 
ایــن موضــوع صــورت می گیــرد، حاکی 
نشــان  کــه  اســت  قرائنــی  و  امــارات  از 
می دهــد این ماجــرا می  توانــد در ادامه 
پروژه هــای پی در پی و تخریبی دشــمن 
علیــه نظام باشــد. البته ابعــاد مختلف 
ایــن موضــوع بایــد بررســی شــود و مــا 
پیش از بررســی  ها هیچ کــس را تخطئه 
و تکذیب نمی کنیم. رئیس قوه قضائیه 
واکنش هــای  و  اظهــارات  کــرد:  اضافــه 
دشــمن در ایــن قبیــل مــوارد، در داخل 
کشــور نیز مشــتریان خاص خود را دارد. 
اکنــون نیز برخــی روزنامه ها و رســانه  ها 
دفاع های نامعقول از افراد می کنند و به 

شــایعات علیه نظام دامن می  زنند. آیا 
اگر دشمن یک موضوع را در بوق و کرنا 
کرد، مقتضای امنیت ملی این است که 

دنباله رو او شویم؟
ë  ،وقتی آمران به معروف، شــهید شدند 

صدایی از مدعیان نشنیدیم
در  کــه  اریجانــی  آملــی  آیــت اه 
جلسه مســئوان عالی قضایی صحبت 
می کرد، با بیان اینکه برخی از این قبیل 
اتفاقــات بــرای متهم ســاختن نهادها و 
تســویه حســاب های سیاســی و جناحی 
اســتفاده می کننــد، بــه جنایــات امریکا 
گوانتانامــو  و  ابوغریــب  زندان هــای  در 
اشــاره کــرد و گفــت: تظلم خواهی، حق 
هــر شــهروندی اســت و مــا بــه این حق 
احتــرام می گذاریم اما اینکه دســتگاه ها 
و بوق هــای تبلیغاتــی دشــمن در برابــر 
آن دســت جنایــات ســکوت می کننــد و 

در برابــر اتفاقــات و ادعاها در کشــور ما، 
و  امریــکا  انگلیــس،  رســمی  بوق  هــای 
اذناب منطقه ای آنها این گونه به میدان 
می  آینــد و عده ای هم بــا آنها همنوایی 
می کنند، نشان می  دهد که بحث تسویه 
حساب های شخصی و سیاسی در میان 
اســت، نه مصالح مردم زیــرا در همین 
کشــور، بارهــا روحانیــان و دیگــر آمــران 
بــه معــروف شــهید و مجروح شــده اند 
امــا هیــچ صدایــی بلنــد نشــده اســت! 
رئیــس قــوه قضائیه بــا تأکید مجــدد بر 
لــزوم پیگیری حقــوق شــهروندان، ابراز 
امیــدواری کــرد کــه افــراد و رســانه های 
مــرّوج شــایعات نیز پیــش از آنکه مورد 
برخورد قــرار بگیرند، بصیرت ازم را به 
خــرج دهنــد و از همصدایــی با دشــمن 

خودداری کنند.
اســماعیل بخشــی، کارگر بازداشــتی 

هفت تپه خوزســتان، چنــد روز پیش در 
صفحه اینســتاگرام خود مدعی شــد که 
در دوران بازداشــتش مورد شکنجه قرار 
گرفته و از همین رو درخواســت مناظره 
بــا ســیدمحمود علــوی وزیــر اطاعات 
را داشــته اســت. با انتشــار این متــن و با 
وجود اینکه غامرضا شریعتی استاندار 
خوزســتان کــه بــه گفتــه خــود در آزادی 
بخشی نقش داشــته این ادعا را رد کرد، 
اما نمایندگانی از قــوای مقننه و مجریه 
خواهــان بررســی بیشــتر ایــن موضــوع 
از موافقــت  شــدند. علیرضــا رحیمــی 
رئیس مجلس برای بررسی این موضوع 
در کمیسیون امنیت ملی با حضور وزیر 
اطاعــات خبــر داد.  علی اکبــر گرجــی 
معاونــت ارتباطــات و پیگیــری اجــرای 
قانون اساســی معاونــت حقوقی رئیس 
جمهوری نیز در صفحه اینستاگرام خود 
وعده پیگیری این ماجرا را این گونه بیان 
کــرد: »جنــاب آقای اســماعیل بخشــی 
بهتر اســت هرچه زودتر شکایت خود را 
به صــورت مکتوب بــه نهادهای صالح 
تقدیم کنــد. ما هم در معاونت پیگیری 
اجرای قانون اساســی ریاست  جمهوری 
آمادگی خود را برای مساعدت به ایشان 
و پیگیــری قضیــه اعــام می  کنیــم. اگــر 
اثبات شــود کــه نهادهــای زیرمجموعه 
رئیــس جمهوری مرتکــب چنین عمل 
خاف شرع و قانون شــده اند، ایشان در 

برخورد با آنها تردید نخواهد کرد.«
ë رؤیای از بین بردن نظام باطل شد 

آیت  اه آملــی اریجانــی همچنین 
در ادامــه نشســت دیروز، با اشــاره به 40 

ســالگی انقــاب اســامی، اظهــار کــرد: 
بحمــداه رؤیای از بین بردن این نظام 
کــه از چهــل ســال پیــش تاکنون در ســر 
کشورهای غربی خصوصاً امریکایی ها و 
اذناب منطقه ای شان پرورانده می شود، 
باطــل شــده و نظام جمهوری اســامی 
از هــر زمــان دیگــر در صحنــه  قوی تــر 
حضور دارد. رئیــس قوه قضائیه با بیان 
اینکــه دشــمن دســت از دشــمنی خود 
برنداشته و با ابزارهای جدیدتر و تاش 
بسیار گسترده تر برای از بین بردن نظام 
جمهوری اسامی به میدان آمده است، 
خاطرنشــان کرد: »تهاجــم فرهنگی« و 
»ناامیدســازی مــردم«، دو پــروژه مهم 
دشــمن اســت که آن را با ابــزار گوناگون 

دنبال می کند. 
آیــت اه آملــی اریجانی گفــت: در 
همیــن موضــوع حجــاب و عفــاف نگاه 
کنید کــه به چه نحو با این مســأله دینی 
و  می کننــد  مقابلــه  مــردم  اعتقــادی  و 
هر کســی را هــم کــه از ایــن ارزش دفاع 
می کنــد، بــه شــکلی متهــم می ســازند. 
شــخصی در گوشــه ای کشــف حجــاب 
کــرده که البته با توجه به تاش ها و ابزار 
دشــمن، چنین کاری غیر طبیعی نبوده 
است.  به محض وقوع این اتفاق، دفاع 
گســترده از ایــن شــخص را آغــاز کردند. 
این در حالی است که قوانین ما از جمله 
کشــف  ممنوعیــت  بــه  مربــوط  قانــون 
حجاب از ســوی نمایندگانی به تصویب 
رســیده که بــا رأی مردم بر ســر کار آمده 
 اند و در همه کشورها نیز قوانین داخلی 

از احترام برخوردارند.

رسیدگی به ادعای شکنجه کارگر هفت تپهاخبار
مأموریت رئیس دستگاه قضا به دادستان کل کشور

جمهــوری  رئیــس  حقوقــی  معــاون 
تصویــب ایحــه اصاح قانــون مبارزه 
با پولشویی را گامی رو به جلو توصیف 
کــرد و گفــت: در جلســه اخیــر مجمع 
تشــخیص از جانب دولت درخواست 
شــد تا ایحــه پالرمــو در اولویــت قرار 
بگیرد. به گزارش پایگاه اطاع رســانی 
بــه  اشــاره  بــا  جنیــدی  لعیــا  دولــت، 
اینکــه ایحــه پالرمو روی میــز مجمع 

اســت  نظــام  مصحلــت  تشــخیص 
رئیــس  صحبت هــای  از  شــد:  یــادآور 
محتــرم مجمــع تشــخیص مصلحت 
نظــام هــم برمی آمــد کــه بخواهــد به 
ســرعت به این موضوع رسیدگی کند. 
امیدوارم در عمل هم به نتیجه خوبی 

برسد. 
رئیــس  جمهــوری  حقوقــی  معــاون 
در ادامــه بــا اشــاره به تصویــب ایحه 

پولشــویی  بــا  مبــارزه  قانــون  اصــاح 
اظهار کــرد: این قانون یکی از مجموع 
قوانینی است که ما برای اصاح نظام 
بانکــی و مجموع روابــط پولی و بانکی 

خود به آن نیازمند هستیم. 
در همین حال معاون قوانین مجلس 
درباره آخرین وضعیت ایحه الحاق 
ایران به کنوانســیون مبــارزه با جرایم 
ســازمان یافتــه )پالرمــو(  در گفت وگو 

چنانچــه  گفــت:  ایــران  دیدبــان  بــا 
برســد  تصویــب  بــه  پالرمــو  ایحــه 
 FATF ســوی  از  کــه  ضرب ااجلــی 
برای تصویب لوایــح چهارقلو تعیین 
شــده، در مــورد ایحه پالرمــو رعایت 
می شــود. وی درباره آخرین وضعیت 
ایحــه  اینکــه  بیــان  بــا   CFT ایحــه 
اســت،  بــا مشــکاتی مواجــه  مذکــور 
تصریــح کرد: ایحــه مذکور هم اکنون 

در کمیسیون امنیت مطرح است ولی 
با توجه بــه تعطیلی مجلس در هفته 
آینــده و ایرادات زیاد شــورای نگهبان 
مشــخص نیست که چه زمانی تعیین 

تکلیف می شود. 
میرمحمدصادقــی در پاســخ به اینکه 
بــا توجــه بــه فرصــت کوتــاه تــا پایــان 
امــکان  آیــا   FATF ماهــه   ۴ مهلــت 
تعیین تکلیــف آن در این مدت زمان 

وجــود دارد، گفــت: دو ایحــه اصــاح 
قانون مبارزه با تأمین مالی تروریســم 
و پولشویی تعیین تکلیف شده، ایحه 
پالرمــو هــم تــا زمــان تعیین شــده به 
نتیجــه مــی رســد امــا دربــاره ایحــه 
CFT مشخص نیســت که آیا تصویب 
آن قبــل از ضرب ااجــل تعیین شــده 
خواهــد بود یــا خیر. اکنــون زمان برای 

قضاوت کمی زود است.

دولت از مجمع خواست ایحه پالرمو در اولویت بررسی قرار بگیرد

آملی اریجانی: با اعزام تیمی مستقل به منطقه، ابعاد مختلف ادعای شکنجه مورد بررسی قرار گیرد

نشست نقد و بررسی مستند »هاشمی 
زنــده اســت« بــا حضــور علــی طالبــی 
طادی کارگردان، عباس سلیمی نمین 
صادقــی  فــؤاد  و  تاریــخ  پژوهشــگر 
نویسنده و روزنامه نگار، به همت بنیاد 
فرهنگــی روایت فتح و در ســالن اســوه 

برگزار شد.
بــه گــزارش ایرنــا، فــؤاد صادقی در 
این نشســت بــا بیان اینکــه آنچه امروز 
در این ســالن به نمایش گذاشــته شد، 
بــه ســادگی نمی توانــد عنوان مســتند 
را دریافــت کنــد، گفت: ســازندگان این 
مســتند دانشــجو معرفی شــده اند، اما 
در واقــع یــک تشــکل شبه دانشــجویی 
هستند که بناست بلندگوی یک جریان 

خاص قدرتمند در کشور باشند.
وی با بیان اینکــه نگاه حاکم بر این 
جریــان را بایــد در جمــات پایانی این 
مســتند دید که معتقد اســت انقاب و 
ریــل اقتصاد کشــور از ســال 68 به بعد 
به انحــراف رفــت، چنین رویکــردی را 
به معنای نادیــده گرفتن آرای مردم و 
رهبری و سکانداری کشور از سوی رهبر 
معظــم انقاب دانســت و افــزود: باید 
پرســید اگــر همــه انحرافــی بودند، چه 
کســی می تواند قطار کشــور و انقاب را 
روی ریل درست بازگرداند؟ پاسخ این 
مستند به این پرسش این است که تنها 
یــک جریان خاص اســت کــه می تواند 
کشــور را اداره کند؛ یــک جریان امنیتی 
را  کشــور  حســاس  برهه هــای  در  کــه 
نجات داده و اکنون هم اگر به او میدان 

بدهند، می تواند کشور را نجات دهد.
صادقی این مســتند را بابت همین 
نــگاه، بهترین پــاس گل به ضدانقاب 
عطف هــای  نقطــه  گفــت:  و  دانســت 
فیلــم آنجاســت کــه از میــان مناظــره 
آقای احمدی نژاد و مهندس موســوی 
نمایــش  بــه  را  بخشــی   ،88 ســال  در 
می گــذارد کــه دقیقــاً رهبــر انقــاب در 
خطبــه معــروف خــود در 29 خــرداد 
88، شــدیدترین واکنش را به آن نشان 
دادنــد، همچنیــن در فیلم، بخشــی از 

اعترافــات زندانیــان ســال 88 پخــش 
انقــاب در  رهبــر  اتفاقــاً  کــه  می شــود 
ایــن اعترافــات از  واکنــش بــه پخــش 
فرمودنــد  عیدفطــر 88  در  تلویزیــون 
اعترافــات افــراد فقط علیه خودشــان 
دارای صحــت اســت و دربــاره دیگران 

بی اعتبار است.
در  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  صادقــی 
عنــوان  فیلــم  پایانــی  بخش هــای 
می شــود کــه آقای هاشــمی در اســتخر 
فــرح پهلــوی از دنیــا رفته انــد، اظهــار 
کــرد: این یک دروغ آشــکار اســت، زیرا 
مکانــی هســت در تهــران متعلــق بــه 
نهاد ریاســت جمهوری کــه اصًا درون 
کاخ ســعدآباد نیســت. بــاغ کشــاورزی  
بــوده به نام ارکیــده که بعــد از انقاب 
به یک ســاختمان دولتی جهت برخی 
ماقات های رؤســای  جمهوری تبدیل 
می شود و آب انبار این مجموعه، تبدیل 
به یک اســتخر کوچک سرپوشیده شده 
اســت. این اســتخر اکنون هم در اختیار 

سپاه حفاظت است. 
علی طالبــی طادی، کارگــردان این 
مســتند در پاســخ بــه صادقی، بــا بیان 
اینکه مــا یک مجموعه دانشــجویی به 
نــام ســفیرفیلم هســتیم کــه چرخش 
مالــی ما مشــخص اســت،  هزینــه این 
را حــدود 60 میلیــون تومــان  مســتند 
عنوان کــرد و گفت: ما نگفتیم انحراف 
ایجاد شــده. از اقتصاد گفتیم و کیست 
و  انقابــی  مــا  امــروز  اقتصــاد  بگویــد 
خمینــی)ره(  امــام  اســت.  اســامی 
می فرمایند کشــور را بعد از من دســت 
روغنــی  آقــای  می دهیــد.  لیبرال هــا 
زنجانــی می گوینــد کــه هاشــمی یــک 
بیزینســمن بــود و کشــور را بــه ســمت 
لیبرالیســم بــرد مــا هم نمی دانســتیم 
کردیــم.  همراهــی  فقــط  و  کجاســت 
حتی به احمدی نژاد هم انتقاد کردیم 
کــه در اقتصــاد کان، کشــور را لیبرالــی 
مدیریت کرد، شــاید در شــئون رفتاری 

ساده زیست بود.
وی خطاب به صادقی با بیان اینکه 

فؤاد صادقی و سلیمی نمین از مستند »هاشمی زنده است« انتقاد کردند

پاس گل به ضد انقاب

معاون اول رئیس جمهوری تأکید کرد

اجماع همه ارکان نظام برای اصاحات 
ساختاری در بودجه 

معــاون اول رئیــس جمهــوری، با اشــاره به تأکیــد رهبر 
معظــم انقاب مبنی بــر تدوین برنامــه ای برای اصاح 
ســاختار بودجه کشور با هدف کاهش هزینه ها و حمایت 
از برنامه های اقتصاد مقاومتی، اظهار کرد: در حال حاضر شاهد شکل گیری 
وفــاق ملــی و فرصتی مناســب هســتیم کــه اجماع همــه ارکان نظــام برای 
اصاحات ســاختاری در بودجه کشــور را فراهم کرده و زمینه های ازم برای 

مشارکت در این کار بخوبی ایجاد شده است.
بــه گزارش پایــگاه اطاع رســانی معــاون اول رئیس جمهوری، اســحاق 
جهانگیری در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی که ظهر دیروز برگزار 
شــد، اصاح ساختار بودجه در شــرایط کنونی را کاری پرفایده، سودمند و در 
جهت منافع کشور توصیف کرد و با اشاره به آمادگی مجلس شورای اسامی 
برای کمک به اصاح ســاختاری بودجه، گفت: ازم اســت سازمان برنامه و 
بودجه کشــور موضوع اصاح ســاختار بودجه را در قالب نقشــه راهی جامع 
و منســجم بــه همراه برنامه زمانبنــدی برای اجرا تدوین کند تا با مشــارکت 
قوای ســه گانه و ســایر نهادها و دستگاه ها بتوانیم این کار بزرگ و ضروری را 

به انجام برسانیم.
جهانگیری در ادامه با اشاره به اینکه ویژگی مشکات کشور امروز پیچیده 
و دشــوار اســت، خاطرنشــان کرد: البته حل این چالش ها غیرممکن نیست 
و می توان با اصاحات مناســب در ســاختار بودجه، برنامه هــا و راهکارهای 

مناسب برای حل و فصل این مسائل تدوین کرد.
معــاون اول رئیس جمهوری بر لزوم برنامه ریزی برای بازدهی مناســب 
دارایی هــای شــرکت های دولتی تأکید و اظهــار کرد: با وجــود اینکه مجموع 
دارایی این شرکت ها رقم بسیار بزرگی است اما گزارش ها نشان می دهد که 
مجموع بازدهی و سودآوری این شرکت ها پایین تر از سطح انتظارات است 

که باید در این زمینه چاره اندیشی شود.
در ایــن جلســه مســعود پزشــکیان، نایــب رئیــس اول مجلــس شــورای 
اســامی نیز با اشــاره بــه اهمیت اصاح ســاختاری بودجه و آثــار مثبت آن 
در اقتصاد کشــور، گفت: اجــرای این کار نیازمند هماهنگــی میان همه قوا و 
نهادها اســت و مجلس شــورای اســامی آمادگــی دارد در ایــن برنامه مهم 
مشارکت و همراهی ازم را با دولت انجام دهد.در این نشست پس از بحث 
و تبــادل نظر پیرامون این گــزارش و برنامه اصاح ســاختاری بودجه، مقرر 
شــد ســازمان برنامه و بودجه کشــور با مشارکت ســایر قوا و نهادهای مرتبط 
هرچه سریع تر این برنامه را در قالب نقشه راهی منسجم و با تنظیم برنامه 

زمانبندی اجرا، تدوین و آن را به دولت ارائه دهد.

تکذیب امضاهایی که در نامه سرگشاده 
به رئیس جمهوری اعام شد

شماری از فعاان سیاسی و دانشجویی که اسامی آنها ذیل نامه سرگشاده 
90 فعال سیاسی و دانشجویی به رئیس جمهوری به عنوان امضا کننده قید 
شــده بود؛ در نامه ای به روحانی، درج اســامی و امضای خود در این نامه را 
تکذیب کردند. به گزارش ایرنا، نامه ای سرگشاده خطاب به رئیس جمهوری 
با عنوان »واگذاری های رانتی را فوراً متوقف کنید« از سوی جمعی از فعاان 
سیاسی و دانشجویی، چند روز قبل در یکی از رسانه ها منتشر شد؛ انتشار این 
نامــه سرگشــاده در حالی صورت گرفته کــه به فاصله کمتــر از 10 روز پس از 
انتشار آن، شــماری از امضاکنندگان از جمله امین شکرایی، حسین راستی، 
مســعود بلوری، حسین امامی، مجید انوری و مجید قهرمانی در نامه ای به 
رئیــس جمهوری امضــای نامه سرگشــاده را رد و تکذیــب کرده اند. تکذیب 
کنندگان امضا در این نامه خطاب به رئیس جمهوری نوشتند: به استحضار 
حضرتعالــی می رســاند در مورخه 9 /10 /1397، مطلبــی تحت عنوان نامه 
سرگشــاده بیش از 90 فعال سیاسی و دانشــجویی خطاب به جنابعالی و به 
نقــل از خبرگزاری فارس درج گردید که متأســفانه اســامی اینجانبان نیز به 
غلط در آن قید شــده اســت؛ لذا بدین وسیله موضوع امضای نامه مذکور را 

که در آن درج و ثبت شده است، تأیید نمی نماییم.
 

عارف به کمپین بودجه ملی پیوست
رئیس فراکسیون امید مجلس با اعام حمایت از کمپین »بودجه ملی« 
و »نه به بخشــی نگری« گفت: نگاه ملی موجب می شــود بودجه با ســازوکار 
بهتری بســته شــود و بهره وری بااتری داشــته باشــد. محمدرضا عارف روز 
دوشــنبه در گفت وگــو با ایرنا گفــت: اگر نمایندگان، نگاهــی ملی به موضوع 
بودجه داشــته باشــند بخشــی از چالش هایی که امروز به دلیل بخشی نگری 
و نــگاه کوتاه مدت به بودجه، رفع می شــود. به گفته عــارف، همه نمایندگان 
باید به بودجه، نگاه ملی داشــته باشــند چرا که مســیر پیشرفت کشور و حل 

چالش  های فعلی فقط با نگاه ملی به مسائل رفع می شود.

در جلسه شورای عالی اصاح طلبان تأکید شد

لزوم ارتباط  مستمر اصاح طلبان با افکار عمومی
ششــمین جلســه دور جدید شــورای عالــی سیاســتگذاری اصاح طلبان 

عصر یکشنبه تشکیل شد.
بــه گــزارش جمــاران، در ایــن جلســه شــرح فعالیت هــای کارگروه های 
چهارگانه شــورای عالی توسط رؤســای کارگروه ها مطرح شد و درخصوص 
فعالیــت کارگروه هــا اعضــای جلســه نقطه نظرات خــود را مطــرح کردند. 
رئیس کارگروه اســتان ها درباره نحوه تشکیل شورای اصاح طلبان استان ها 
و چگونگــی همــکاری شــورای اصاح طلبــان اســتان ها بــا شــورای عالــی 
توضیحاتی ارائه کرد. رئیس کارگروه سیاســتگذاری نیز درخصوص مباحث 
مطرح شــده در این کارگروه درباره ســاختار جریان اصاحات نکاتی را بیان 

کرد.
رؤســای کارگروه هــای پایش و ارزیابی و ارتباطات رســانه نیز توضیحاتی 
درخصــوص فعالیــت کارگروه هــای خــود از زمان تشــکیل آن ارائــه کردند. 
رئیس شورای عالی سیاستگذاری اصاح طلبان بعد از گزارش کارگروه های 
چهارگانــه بر ضرورت فعالیــت پویا و اثربخش این کارگروه ها و اســتفاده از 
ظرفیــت صاحبنظــران مختلــف تأکید کرد. در این جلســه اعضای شــورای 
عالی ارتباط مســتمر اصاح طلبان با افکار عمومی، توجه شــورای عالی به 
فرصت ها و تهدیدهای پیش روی کشور و حضور فعال تر احزاب و استفاده 
از مجموعــه ظرفیت هــای اصاح طلبــان بــرای اهــداف اصاحــات تأکیــد 

داشتند.

 آیت اه هاشــمی رفسنجانی صندوقچه اسرار انقاب و نظام 
جمهوری اســامی ایران بود و عفت مرعشــی همسر آیت اه 
هاشــمی صندوقچــه اســرار وی؛ زنی کــه یک بار تــرور فیزیکی 
آیت اه هاشــمی را ناکام گذاشــت و بارها دلش از ترور شــخصیتی او به درد آمد. 
زنی که با سیاست میانه چندانی نداشت اما نامش در جای جای خاطرات آیت اه 
هاشمی آمده آن هم به نام کوچک؛ و این با فضایی که در زندگی برخی مسئوان و 
برخی روحانیون وجود داشت، بسیار متفاوت بود. حال و روز خانم عفت مرعشی 
بعد از درگذشت آیت اه هاشمی تعریف زیادی ندارد؛ دلتنگ است و سکونت به 
خانه ای دیگر نتوانســته حال و هوای او را تغییر دهد. با این همه از بین سؤال های 

کتبی »ایران عصر« به چند پرسش جواب داد که در زیر می خوانید...
ë  آقای هاشمی برای اعتای ایران و ایرانیان دغدغه ها و آرزوهای بسیاری داشتند؛

برخــی از این آرزوها و برنامه ها محقق شــد و برخی دیگر نشــد. شــما بزرگ ترین 
آرزوی آقای هاشمی که برآورده نشد را چه می دانید؟

پیاده شدن اسام واقعی و حکومت مردمی و توسعه.
ë  آقای هاشمی دوران سختی را در جریان مبارزه انقاب و زندان و در زمان جنگ

تحمیلی و یک دهه اخیر داشــتند؛ شــما که نزدیک ایشــان بودید کدام یک از این 
دوره ها برای آقای هاشمی سخت بود؟

ســختی ها زیــاد بــود؛ دوران جنــگ، دوران مبــارزه قبــل از انقــاب و... ولــی 
چشــم انداز و امیدهایــی برای پیروزی بود. خود ایشــان ســالهای 1384- 1392 
دورانــی که دروغ، بی اخاقی، خاف و بی قانونی رواج پیدا کرد و دســتاوردهای 

انقــاب را آســیب زد را جــزو بدترین هــا می دانســت؛ همچنین زمــان هایی که 
نمی گذاشتند برنامه ها به سرانجام برسد.

ë  چرا با وجود اینکه آقای هاشمی روحانی بودند و مسئولیت های باایی در کشور
داشتند، در خاطرات خود از شما به عنوان »عفت« نام می بردند؟

اول اینکه چون نام من عفت است و دوم ایشان فرد روشن و دور از تحجر و 
یک مسلمان واقعی بود.

ë  آیــت اه هاشــمی بارهــا و بارها از شــما و مســائل ریــز خانوادگی حتــی قهر و
دعوایتان در خاطراتشان نوشته اند و به چاپ رسید؛ خودتان موافق بودید بعضی 

مسائل خانوادگی تان منتشر شود؟
وقتی ایشان صاح می دید، حتماً ازم بود و من هم راضی بودم.

نباید پشــت ســر رهبری مخفی شویم، 
اضافــه کــرد: آقــای صادقــی می گویند 
ایــن فیلم بــه امام توهین کرده اســت. 
چــه کســی گفته کــه نقد هاشــمی، نقد 
امــام و انقــاب و رهبــری اســت؟ رهبر 
انقــاب گفتنــد من نه شــرعًا، نــه عرفاً 
و نــه قانوناً اجــازه ندارم در شــقوق ریز 
کشــور دخالت کنم. ســر قضیــه برجام 
گفتند بنده خوشبین نیستم ولی اجازه 
دادنــد برونــد و مذاکــره کننــد. هنوز دو 
سال نگذشته همه چیز را گردن رهبری 

می اندازند.
ادعــای  دربــاره  مســتند  کارگــردان 
اســتخر فرح هــم گفت: این اســتخر در 
دوران ریاست جمهوری آقای هاشمی 

یعنــی زمانــی که تــورم باا بود ســاخته 
شــد. ســاختمان متعلق به لیــا امامی 
است که زن هویداست، او باغ ارکیده ای 
داشــته که در آن گل می کاشــته اســت. 
خانواده آقای هاشــمی دو ســال اســت 
چیزی نگفته، حاا به یکباره بعد از این 
مستند گفتند. ما حالت احمدی نژادی 
نداریم کــه بیاییم رو کنیــم. لیا امامی 
بــا فــرح فرقی نــدارد. مشــکل مــا فرح 
کــه چــرا  اســت  ایــن  نیســت. مشــکل 
مسئوان کشــور کاخ نشین هســتند.  در 
ادامــه ایــن نشســت، عبــاس ســلیمی 
نمیــن هــم با بیــان اینکه با عنــوان این 
مســتند مخالفم، نقدهــای خود به این 
مســتند را این طور دسته بندی کرد: این 

ایراد به این مســتند هســت که به جای 
انتقاد، تندروی دارد و کلیه دســتاوردها 
را بعضاً زیر سؤال می برند. اما آیا آقای 

هاشمی بنیانگذار این شیوه نبود؟ 
وی ادامــه داد: در ســال 58، آقــای 
هاشــمی بــا مقــام معظــم رهبــری به 
ســفر حج رفتند که مســتند، این بخش 
را حــذف کــرده اســت، اینکــه بگوییــم 
آقــای هاشــمی، امــام را مجبــور کردند 
صلــح را بپذیرنــد، تحقیــر امام اســت 
نــه نقــد هاشــمی، مســتند بــه موضوع 
مــک فارلین وارد نشــده اســت، برخی 
مونتاژهــا در فیلــم خطاســت آنجــا که 
به نحــوی تاش می شــود ایــن تلقی را 
ایجــاد کند که آقای هاشــمی دارد برای 

بــوش پدر کف می زند، موســیقی ای که 
روی تصاویــر ســفر حج آقای هاشــمی 
کار شده، موسیقی در شأن حج نیست، 
مستند می توانست به بحث استقراض 
آقــای  جمهــوری  ریاســت  دوران  در 
هاشمی بخوبی وارد شود که اصًا به آن 
نپرداخته است. نکته مهم این است که 
معتقــدان به اقتصــاد باز، به سیاســت 
باز اعتقادی نداشتند و در نهایت اینکه 
درباره کنار رفتن آقای عارف، مستند به 
لحاظ تاریخی دچار اشتباه است. آقای 
عــارف تحــت فشــار اصاح طلبــان و با 
دلخوری شــدید کنار رفت. ولی مستند 
می خواهــد بگویــد کــه ایــن کناره گیری 

طبق برنامه ریزی بوده است.

عفت مرعشی:
سخت ترین دوران آقای هاشمی، دوران احمدی نژاد بود

پیاده شدن اسام واقعی آرزوی محقق نشده آقای هاشمی بود
 

گفت و گو



ســه ماه تا پایان ســال 97 بحث فتنه 98 
بــه جدیدترین موضوع فضای سیاســی 
ایــران تبدیــل شــده. بحثــی که عــده ای 
می گویند قطعی اســت و خیانت برخی 
دیگــر از سیاســیون در آن روشــن خواهد 
شد و عده دیگری معتقدند تنها بهانه ای 
برای انتقام گیری سیاســی تازه تر. طیف 
مخالفان دولت آن دســته ای هستند که 
اصــرار دارنــد فتنه 98 در ســال آینده هر 
چند با هدایت عوامل خارجی اما توسط 
نیروهــای داخلــی انجــام خواهــد شــد. 
اصاح طلبــان و موافقان دولــت اما این 
گزاره را ســوء اســتفاده از هشــدار رهبری 
دربــاره برنامه ریزی های دشــمنان برای 
سال آینده می دانند؛ سوء استفاده ای در 

جهت حذف رقبای داخلی.
 
ë فتنه 98 از کجا کلید خورد؟

مصلحــی،  حیــدر  ایــن  شــاید  بــار  اول 
وزیر ســابق اطاعــات بود کــه در خرداد 
امســال  در مراســم بزرگداشــت بیســت 
و نهمین ســالگرد ارتحــال امام خمینی 
)ره( و ســالگرد شــهدای ۱۵ خــرداد در 
حرم مطهــر رضوی، گفت: در ســال 97 
یــا 98 قطعاً دشــمن فتنــه ای را طراحی 
می کند و محور آن نیز ولی  فقیه است. تا 
قبــل از آن چندان رد و نشــانی از عبارت 
»فتنه 98« در ادبیات سیاسی ایران پیدا 
نمی شد. کلیدواژه فتنه 98 در گفته های 
مصلحــی البته در آن روزها آنقدرها هم 
مــورد توجه قرار نگرفت. تا اینکه رهبری 
در دیــدار روز 2۱ آذرمــاه خــود با جمعی 
از خانواده های شــهدا با اشــاره به تاش 
دشــمن بــرای برهم زدن آرامش کشــور 
فرمودند: »اگرچه نقشــه دشمن لو رفته 
اســت امــا همــه باید هوشــیاری خــود را 
حفظ کنند زیرا امریکا، دشمنی خبیث و 
حیله گر است و ممکن است قصد فریب 
داشته باشد تا برای سال 97، جنجال کند 
اما مثًا برای ســال 98 نقشه ای بکشد.« 
از اینجــا بود که جریــان منتقد و مخالف 
دولــت از ســخنان رهبــری بــرای تثبیت 
ربــط دادن فتنــه 98 بــا عوامــل داخلــی 
بهــره بــرد. از مهم تریــن اظهارنظرهای 
انجــام شــده در ایــن چارچوب ســخنان 
آیــت اه علم الهــدی اســت. روز 6 دی 
امــام جمعه مشــهد در نماز جمعه این 
شــهر این گونه گفــت: »دشــمنان نظام 
مقدس جمهوری اسامی ایران در حال 
مقدمه چینی اجرای فتنه جدید در سال 
98 بــا نقش آفرینــی خــواص هســتند.« 

دیگر اظهارنظرهای انجام شــده توســط 
این طیف هم همین خط و ربط را دنبال 
می کننــد و  بــر نقــش عوامــل داخلی در 

چنین فتنه ای اصرار دارند.
 
ë واکنش ها به پیشداوری ها

علــی مطهــری از اولیــن چهره هایی بود 
کــه بــه نقــد ایــن منطــق و نتیجه گیــری 
پرداخــت. از جملــه او در مصاحبه ای با 
»خبرآناین« درباره طرح موضوع فتنه 
98 توســط تریبون هــا و شــخصیت های 
رسمی گفت: »من دقیقاً نمی دانم بر چه 
اساســی این صحبت ها مطرح می شود، 
شــاید بهتر باشــد از خود این افراد سؤال 
شــود که قرار اســت دوباره چه فتنه ای را 
برپا کنید؟! باید دید منظورشــان از طرح 
چنین مباحثی چیست. ازم است همه 
مردم و سیاســیون متوجه باشند تا آلت 
دســت ایــن افراد نشــوند.« مطهــری در 
یادداشــتی دیگــر البتــه توضیــح داد که 
»اواً رهبــری نظــر بــه دشــمن خارجــی 
داشتند و ثانیاً اساساً تعبیر »فتنه 98« را 

به کار نبردند.«
در ادامــه همین دســت واکنش ها دیروز 
محســن علیجانی، عضو شورای مرکزی 
فراکســیون امیــد مجلــس در گفت وگــو 
با »ایســنا« از سیاســیون و تریبــون داران 
خواســته کــه بــه صــورت شــفاف درباره 
فتنــه 98 صحبــت کننــد. او گفتــه که در 
غیر این صورت سخنان این افراد باعث 
ایجاد »ابهام و تشویش اذهان عمومی« 
خواهــد شــد. علیجانی همچنیــن گفته 
کــه »ایــن رویــه کامًا اشــتباهی اســت و 
آتش بر جریان هــای مختلف می اندازد 
کــه می خواهند فعالیت هــای انتخاباتی 
تحریمــی  شــرایط  در  باشــند.  داشــته 
کــه کشــور نیازمنــد اتحــاد اســت چنیــن 
رویکردهایــی درســت نیســت. البتــه اگر 
منظــور همان بیانات اخیر مقام معظم 
رهبــری مربــوط بــه هشــدار نســبت بــه 
توطئــه دشــمنان در ســال آینــده باشــد 
معتقدیــم  و  موافقیــم  آن  بــا  هــم  مــا 
بایــد توطئه  دشــمنان را جــدی گرفت و 
خنثــی کرد.« ایــن عضو شــورای مرکزی 
فراکســیون امیــد در عیــن حال بــا تأکید 
بر اینکه نباید مســائل سیاســی در ســال 
آینده را به چالش های سیاســی در کشور 
تبدیــل کــرد، اظهــار کــرد: »در ایــن بین 
اگر کســانی بخواهنــد دغدغــه رهبری را 
نادرســت بــه موضــوع انتخابــات 98 و 
تخریب جریان های مختلف بخصوص 

  آیت اه یزدی: فرزندانم 
در مسیر درست حرکت کرده اند

خبــر اول اینکه،رئیس جامعه مدرســین حوزه علمیه 
قم در دیدار سردار نقدی معاون فرهنگی و اجتماعی 
ســپاه پاســداران، ضمن اشــاره به خدمــات جمهوری 
اسامی ایران به مردم در طول 40 سال گذشته، تأکید کرد که باید قدردان 
نعمت هایــی باشــیم کــه انقــاب اســامی در اختیار ما قــرار داده اســت. 
آیــت اه محمد یــزدی افزود: من نیز خــدا را به واســطه نعمت هایی که 
به من عطا کرده اســت، شــکرگزار هســتم؛ یکی از نعمت هــای بزرگ در 
زندگی ام این اســت که از فرزندانم هیچ ســوژه ای در دست دیگران ندارم 
و همگــی در مســیری درســت حرکت کرده انــد. به گزارش تســنیم، وی با 
اشاره به حوادث سال 88 هم گفت: متأسفانه افرادی که در دل این نظام 
پــرورش  یافته بودند، بیشــترین صدمات و خســارت ها را در ســال 88 به 
انقاب اســامی وارد کردند. نظام اسامی بیشــترین ترحم و مهربانی را 
نسبت به عناصر فتنه 88 انجام داده است، اگر پرونده های این دو فرد به 

جریان بیفتد، سنگین ترین احکام ممکن برای آنها صادر می شود.
 

وثیقه 200 میلیونی  برای کارگر هفت تپه
خبــر دیگر اینکــه ، قرار بازداشــت علی نجاتی )از اعضای ســندیکای نیشــکر 
هفت تپه( به وثیقه تبدیل شــده اســت. به گزارش ایلنا،  براســاس گفته های 
فرزانه زیابی )وکیل علی نجاتی( مبلغ وثیقه تعیین شده، 200 میلیون تومان 
است. نجاتی، بازنشسته مجتمع نیشکر هفت تپه، در جریان اعتراضات کارگران 
این مجتمع بازداشت شد. از سویی دیگر عباس حسینی پویا، دادستان استان 
خوزستان در جمع خبرنگاران با اشاره به بازداشت هشت نفر از کارگران گروه 
ملی فواد ایران اظهار کرد: دو نفر از این کارگران روز یکشنبه آزاد شدند و بقیه 
نیز در روز های آینده آزاد خواهند شــد. وی درخصوص علت بازداشــت یک 
کارگر گروه ملی فواد که جدیداً دستگیر شده است نیز گفت: این فرد در فضای 
مجازی فعالیت هایی می کرد که به زعم ما داشت دوباره جو را متشنج می کرد.

 
اسرائیل از ایران و اعراب درخواست غرامت کرد

شــنیدیم که ، رژیم صهیونیســتی قصــد دارد به بهانه دارایی هــای به جای 
مانده از یهودیانی که پس از اشغال اراضی فلسطین در سال ۱9۴8 و جنگ 
اعراب- اســرائیل مجبور به ترک کشــورهای خود شــدند، از 7 کشــور عرب 
)مراکــش، عراق، ســوریه، مصر، یمــن، تونس و لیبی( و ایران درخواســت  
غرامت کند. به گزارش ایسنا، وزیر برابری اجتماعی رژیم صهیونیستی در 
این باره مدعی شد که »زمان برای اصاح بی عدالتی تاریخی علیه یهودیان 
در هفت کشور عرب و ایران و همچنین اعاده حقوق صدها هزار یهودی که 
دارایی های خود را از دســت داده اند، فرارســیده اســت.« بنا بر این گزارش، 
اسرائیل در مجموع خواستار دریافت غرامتی با ارزشی بیش از 2۵0 میلیارد 
دار شده که دست کم ۳۵ میلیارد دار آن به کشور تونس و ۱۵ میلیارد دار 
آن به لیبی مربوط می شــود. طبق ادعای رژیم صهیونیســتی، پس از سال 

۱9۴8 حدود 800 هزار یهودی مجبور به ترک کشورهای خود شدند.
 

درخواست اعاده دادرسی محمد نجفی رد شد
دست آخر اینکه ، وکیل مدافع محمد نجفی -وکیلی که در ارتباط با حوادث 
دی مــاه 9۶ بــا حکم دادگاه انقاب اراک به حبس محکوم شــده اســت- از 
رد درخواســت اعاده دادرســی موکلش در دیوان عالی کشــور خبر داد. پیام 
درفشــان در گفت وگــو بــا ایســنا، در این بــاره اظهار کــرد: درخواســت اعاده 
دادرســی پرونده محمد نجفی ۱2 آبان ماه به دیوان عالی کشور ارائه شده و 
۱0 دقیقه بعد برای ما پیامک آمده که پرونده ایشان در اراک به اجرای احکام 
رفته است که این موضوع برخاف نص صریح قانون است چون باید متهم 
احضار می شد اما صبح فردای تقاضای اعاده دادرسی وی دستگیر و برای 

اجرای حکم به زندان برده شد.

 دیـــگه 
چه خبر
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واکنش اصاح طلبان به یک ادعای جنجالی

گره زدن رقیب داخلی با دشمن خارجی

بخش هایی از نتایج طرح ملی ســنجش 
فرهنگ سیاسی مردم ایران منتشر شده 
اســت. به گــزارش جماران، ایــن طرح که 
موج اول آن در ســال ۱۳84 توســط مرکز 
ایران)ایســپا(  دانشــجویان  افکارســنجی 
انجام شــده اســت به بررســی بیش از 20 
شــاخص فرهنــگ سیاســی مــردم ایران 
در  افتــاده  اتفــاق  تحــوات  و  پرداختــه 
فرهنگ سیاســی مردم در ســال ۱۳84 و 
۱۳97 را مــورد بررســی قــرار داده اســت. 
ایــن طــرح شــاخص هایی همچــون  در 
سیاســی،  نظــام  نهادهــای  بــه  اعتمــاد 
اعتماد به مســئوان سیاســی، احســاس 
عدالــت  احســاس  توزیعــی،  عدالــت 
رویــه ای، ارزیابــی از عملکــرد اقتصادی، 
فرهنگــی، اجتماعی و سیاســت خارجی 
نظام، حمایت از آزادی رسانه ها، تساهل 
مــداری، اقتدارگرایی، میل به خشــونت، 
مشارکت سیاسی، احســاس پاسخگویی 
مســئوان سیاســی، امید به آینــده ایران، 
احســاس بی قدرتی و... مورد بررسی قرار 
گرفته است.مطابق بخشــی از نتایج این 
پیمایش می توان نتیجه گرفت که تساهل 
مداری در بین ایرانیان به طور نســبی باا 
اســت. جامعه آماری ایــن پژوهش کلیه 
شهروندان باای ۱8 سال کشور)شهری و 
روســتایی( بوده اند و تعداد نمونه آماری 
برابــر بــا 4890 نفر بوده اســت. شــاخص 

تساهل مداری با 5 گویه زیر مورد سنجش 
قرار گرفته است به گونه ای که در هر گویه 
پاســخگو می بایســت نظــر خــود را روی 
طیف 5 قسمتی)کاماً مخالفم، مخالفم، 
مــردد، موافقــم و کامــاً موافقــم( اعام 
می کــرد:۱- حکومت بایــد به مخالفانش 
اجــازه دهــد عقایــد خــود را آزادانــه برای 
همه بیــان کنند.2- باید به کســانی که به 
اسام اعتقاد ندارند هم اجازه داد براحتی 
عقایــد خــود را بیــان کننــد.۳- منتقدان 
و مخالفــان حکومــت نیــز حــق دارند در 
کاندیــدا  جمهــوری  ریاســت  انتخابــات 
داشته باشند.4- کسانی که به هیچ دینی 
اعتقاد ندارند، حق دارند در سازمان های 
دولتی استخدام شوند.5- هیچ کس حق 
ندارد فــردی را به دلیل آنکه حرفی علیه 
حکومت زده است، دستگیر و زندانی کند.
در هرکــدام از گویه  های فوق اگر کســی با 
گویه  مورد نظرکاماً مخالف باشد نمره ۱ 
یعنی تساهل مداری خیلی کم و اگر کسی 
با گویه مورد نظر کاماً موافق باشد نمره 
5 یعنی در گروه تساهل مداری خیلی زیاد 
دسته بندی شده است. در پایان از جمع 5 
گویه مورد نظر شــاخص تســاهل مداری 
روی طیــف صفــر تــا ۱00 محاســبه شــده 
که هــر چه نمره فــرد به صفــر نزدیک تر 
باشــد نشــان دهنــده تســاهل مداری کم 
و هــر چــه بــه ۱00 نزدیک تر باشــد نشــان 

دهنده تســاهل مداری زیاد اســت.نتایج 
این پیمایش نشــان می  دهد در مجموع 
میانگیــن تســاهل مــداری روی طیــف 0 
تــا ۱00 برابــر بــا 60.77 بــوده اســت که از 
نقطه وســط طیف)عدد 50( بااتر است. 
میانگین این شــاخص در پیمایش ســال 
۱۳84 ایســپا برابر با 5۱ از ۱00 بوده است.

یافته هــای تحقیــق حاکی از آن اســت که 
میزان تساهل مداری زنان و مردان تقریباً 
یکسان است و در بین گروه  های سنی نیز 
با افزایش سن میزان تساهل مداری کمتر 
می شــود به طــوری که میانگین تســاهل 
مداری افراد ۱8 تا 29 ساله، 64 و میانگین 
تســاهل مداری افــراد باای 50 ســال 57 
اســت. در بین گروه  های تحصیلی نیز با 
افزایش تحصیــات به صــورت معنادار 
میزان تســاهل مداری بیشــتر می شــود و 

افرادی که تحصیات عالی )کارشناســی 
ارشد و دکتری( دارند میانگین 7۱ و کسانی 

که بی سواد هستند میانگین 5۱  دارند.
در یکی از سؤاات مربوط به این شاخص، 
جملــه »حکومــت بایــد بــه مخالفانش 
اجــازه دهــد عقاید خــود را آزادانــه برای 
همه بیان کنند« به پاسخگویان ارائه شد 
که در مجمــوع ۱5.۱ درصد مخالف و 70 
درصد موافق این جمله بوده اند. مابقی 
نیز یا مردد بــوده  یا اظهارنظر نکرده اند. 
در ســؤال دیگــری، گویــه »کســانی که به 
هیــچ دینی اعتقاد ندارند، حــق دارند در 
ســازمان های دولتــی اســتخدام شــوند« 
به پاســخگویان ارائه شــد کــه در مجموع 
۳7.6 درصــد مخالــف و ۳5.۳ درصــد 
موافــق این جمله بوده انــد؛ مابقی نیز یا 

مردد بوده  یا اظهار نظر نکرده اند.

ایرانیان متساهل  تر شده اند

اصاح طلبی تعمیــم دهند کار خطایی 
اســت کــه بایــد اصــاح شــود.« محمــد 
کاظمی، دیگر عضو فراکســیون امید نیز 
طرح موضــوع فتنه 98 را »فتنه انگاری« 
خوانده و گفته است: »چیز خاصی وجود 
ندارد که حکایت از فتنه داشــته باشــد.« 
کاظمــی افــزوده کــه »باید از کســانی که 
بحث فتنه 98 را مطرح کردند این سؤال 
را پرســید که دلیل طرح این موضوع چه 
بــوده اســت. بــه نظر می رســد ایــن یک 
فتنه انگاری است؛ زیرا مردم و مسئوان 
تغییر نکرده اند و برنامه ای هم در مسیر 
سیاســی  مختلــف  جریانــات  اقدامــات 
کشــور وجــود نــدارد.« وی بــا اشــاره بــه 
حساسیت سال آینده به خاطر برگزاری 
انتخابــات مجلــس، افزوده اســت: »چه 
بســا از حاا اقداماتــی برای صاحیت ها 
و نظــارت اســتصوابی مطــرح باشــد. به 

هــر حال ما چیــز خاصــی نمی بینیم که 
حکایت از فتنه داشته باشد.«

صادقــی،  محمــود  هــم  ایــن  از  پیــش 
نماینــده تهران در بخشــی از نطق میان 
دستور خود در مجلس گفته بود: »برخی 
جناح هــای سیاســی کــه پایــگاه خــود را 
ضعیــف می بیننــد تــاش می کننــد بــا 
اســتفاده از ابزارهای قدرت در نهادهای 
نظارتــی انتخابــات را مهندســی کننــد و 
کســانی که خــود را نــاکام از جلــب آرای 
مــردم می بینند با برچســب هایی مانند 
فتنه، دیگران را متهم می کنند. یک سال 
به انتخابات 98 مانده اما از تریبون های 
نمــاز جمعــه و صــدا و ســیما می گویند 
که شاهد شــکل گیری فتنه 98 هستیم و 
سخنگوی شورای نگهبان عنوان می کند 
کــه فتنــه 98 انتخابات مجلس شــورای 
اسامی است. معلوم نیست که مقصود 

از ایــن فتنه چیســت؛ عــده ای کــه با این 
القــاب و برچســب ها کاســبی می کننــد، 
بداننــد بــه منافــع ملــی کشــور آســیب 

می زنند.«

ë واکنش رئیس دفتر رئیس جمهور
محمــود واعظــی، رئیــس دفتــر رئیــس 
جمهــوری هــم در گفت وگــو بــا پانــا، در 
مــورد فتنــه 98 و امنیتــی کــردن فضای 
مجلــس،  انتخابــات  از  قبــل  جامعــه 
گفــت: »به عقیــده بنده اکنــون فتنه 98 
نداریم بلکه امریــکا می خواهد فتنه 98 
را به وجود بیاورد که شما اسم آن را فتنه 
می نامیــد.« او افزوده اســت: »آن کســی 
که اکنون به ملت و نظام فشــار می آورد 
و بیــن دولــت، مجلــس، قــوه قضائیــه، 
راست، چپ و معتدل فرقی نمی گذارد 
و می خواهــد همــه را باهم بزنــد امریکا 

اســت.« رئیــس  دفتــر رئیــس  جمهوری 
معتقــد اســت: »همــه بایــد در داخــل 
کشور با هم متحد شویم تا از این مقطع 
فعلی به درستی عبور کنیم.« همچنین 
نقــوی حســینی، نماینــده  سیدحســین 
منتقد دولت هم از مشــکات اقتصادی 
بــه عنــوان فتنــه 98 یــاد کــرده و معتقد 
اســت کــه راه برون رفــت از آن همکاری 
همه مســئوان و قوا برای ســامان دادن 

شرایط اقتصادی کشور است.
در این فضا باید دید که بحث بر سر فتنه 
98 تــا کجا ادامه می یابــد و با چه تعابیر 
دیگــری همــراه خواهد شــد. مخصوصاً 
مســأله اصلــی این اســت که آیــا جریان 
منتقد و مخالف دولــت در آینده هم به 
تاش خــود برای ترســیم نقــش رقبای 
داخلی در فتنه ای که معتقدند سال بعد 

رخ می دهد، ادامه خواهند داد یا خیر؟

 در اینکه دشمنان خارجی ما 
برای ســال آینده برنامه های 
و  دیــده  تــدارک  ویــژه ای 
درصدد ایجاد شــرایطی ویژه 
در کشــور مــا هســتند، شــکی 
وجــود ندارد. نشــانه های این 
مهــم را اکنــون با چشــم غیر 
مسلح نیز می توان به وضوح 
دید؛ اوج ایــن برنامه ریزی ها 
تقابلــی  سیاســت های  بــه 
متحــدان  و  امریــکا 
منطقه ای اش علیه کشــورمان برمی گــردد که در 
همیــن یــک ســال گذشــته بخش هــای مختلفی 
را شــامل شده اســت؛ از ایجاد فشــارهای مستمر 
اقتصادی با هدف ایجاد نارضایتی های اجتماعی 
در ســطح کشــور گرفته تــا تزریق احساســات ضد 
بــه بهانــه تفاوت هــای قومــی، فرهنگــی،  ملــی 
سیاســی و مذهبی در کشــور. اتفاقات متعددی از 
حمات تروریســتی اهواز گرفته تا منحرف کردن 
اعتراضات بحق مردم از جمله نشــانه ها و نتایج 
ایــن برنامه ریزی ها اســت. شــکی هــم نمی توان 
داشت که این برنامه ها برای سال آینده با شدتی 

بیشتر دنبال خواهند شد.
با این وجود تصویرســازی که یک جریان سیاسی 
از ایــن وضعیت می کند بیــش از آنکه با واقعیت 
تحوات صحنه ای سیاســت در ایــران همخوانی 
داشته باشد، برگرفته از یک سوء استفاده سیاسی 

از ایــن موقعیــت بــه نظــر می رســد. بــه عبارتــی 
می تــوان این گونه صحنه را تجزیــه و تحلیل کرد 
که گویی یک جریان سیاسی خاص این وضعیت 
را موقعیتی مناســب دیده تا به واســطه آن برای 
حــذف رقیب سیاســی خــود از میــدان وارد عمل 
شــود. ایــن تکنیــک گــره زدن رقیــب داخلــی بــا 
دشمن خارجی و همسو انگاشتن این دو با هدف 
حــذف گروه هــای داخلــی البتــه تکنیکــی جدید 
نیست و در مدل سیاست ورزی این جریان سابقه 
زیادی دارد. مدلی که نتیجه آن تاکنون چیزی جز 
بااثر کردن بخش زیادی از نیروهای عاقه مند و 
وفادار به انقــاب و در ادامه آن خالی کردن بدنه 
تصمیم ســازی، تصمیم گیری و اجرایی کشــور از 

تجربیات دوره های گذشته نبوده است.
توطئــه دشــمن قطعاً مســأله ای جدی اســت که 
نبایــد از آن گذشــت. توطئه ای که قطعاً قســمت 
مهمــی از آن ناظــر بــه از هــم گسســتن اتحــاد 
بــود.  اجتماعی-سیاســی داخــل کشــور خواهــد 
هــم دشــمن و هم خــود ما بــه روشــنی و وضوح 
می دانیــم که هیچ برنامه ای علیــه ایران با وجود 
قــوت و صابــت وحــدت داخلــی براحتــی اجــرا 
نخواهــد شــد و بــه نتیجــه نخواهــد رســید. هیچ 
گروهی در صحت این گزاره شکی ندارد که اتحاد 
داخلــی و حفظ و تقویت اعتمــاد متقابل ملت و 
حاکمیــت پادزهر بســیاری از توطئه های خارجی 
علیه ماســت. بــا این وجــود اظهارات پیشــگویی 
گونه یک جریان سیاســی و محکــوم کردن رقیب 

سیاســی به خیانت علیه کشور، آن هم پیشاپیش 
آنکــه چیــزی رخ داده باشــد چه نســبتی با حفظ 
وحــدت و آرامــش داخلــی دارد؟ مضافــاً اینکــه 
پیــام چنین آرایش سیاســی برای دشــمن آیا جز 
این اســت که میدان عمل بــرای توطئه های او در 
داخــل به واســطه اختافــات و نــزاع جریان های 
سیاســی کامًا مهیــا و آماده اســت؟ از همه اینها 
مهم تــر امــا تزریق اختــاف به واســطه نزاع های 
سیاســی به بدنه جامعه ای اســت که باید نیروی 
اصلــی مقاومــت در برابر توطئه و فشــار خارجی 
باشــد نیز خود اشــتباهی بزرگ و البتــه با تبعات 

غیر قابل جبران است.
اصل ســخن این اســت که تکه تکــه کردن فضای 
سیاســی کشور و همین طور ایجاد تنش در سطح 
جامعــه، آن هم با اســتناد به اتفاقــی که هنوز رخ 
نــداده و تــا وقــوع آن زمانــی باقــی مانــده اســت 
در بهتریــن حالــت یک اشــتباه جبــران ناپذیر در 
شرایط فعلی کشــور خواهد بود. آن هم در حالی 
کــه بپذیریــم ایــن کار صرفاً ناشــی از یک اشــتباه 
محاســباتی اســت نــه یک برنامــه سیاســی برای 
تحوات پیش رو چون انتخابات مجلس یازدهم. 
در هــر صــورت با اصــرار بر چنین رویکــردی تنها 
بخــش برنده و پیروز این بازی دشــمنان خارجی 
هســتند که از مدت ها قبل مشــغول توطئه چینی 
از  کــردن نظــام  بــرای زمین گیــر  و برنامه ریــزی 
طریــق راه های مختلف و از جمله ایجاد افتراق و 

چنددستگی در کشور می باشند.

گفتار

عبدالرضا 
هاشم زایی

نماینده تهران در 
مجلس

نتایج یک نظرسنجی درباره فرهنگ سیاسی جامعه نشان می دهد

از  شــیرازی  مــکارم  ناصــر  آیــت اه 
مراجع تقلید، تکیه به توانمندی های 
داخلــی را ضامن حفظ اقتدار کشــور 
دانســت و گفــت: بــه هــر میــزان بــه 
خودمــان  توانمندی  هــای  و  داخــل 
متکــی باشــیم بــه نفع مــا اســت. به 
گزارش دفتر آیت  اه مکارم شیرازی، 
مســئوان  و  فرمانــده  دیــدار  در  وی 
قرارگاه ســازندگی خاتــم اانبیا)ص( 
افزود: در صورتی کــه متکی به خارج 

باشــیم، دچار مشــکل خواهیم شــد. 
خارجی هــا اگــر ببینند منافع شــان در 
خطر اســت ما را تنها می  گذارند، رها 

می کنند و می روند.
وی با تأکید بر اهمیت مسأله اقتصاد، 
گفت: امروز جنگ اقتصادی از جنگ 
نظامــی هم فراتر رفته، دشــمن بعد 
از آنکــه از گزینــه نظامی ناامید شــد، 
به مســائل اقتصادی دلبســته است و 
می خواهــد در این عرصه مــا را دچار 

مشــکل کند و به عقیده باطل خود ما 
را پای میز مذاکره بکشاند. این مرجع 
تقلیــد در بخــش دیگــری از ســخنان 
خود اضافه کــرد: عده  ای می خواهند 
مــردم را مأیــوس کننــد، مــا بایــد در 
مقابــل در جامعه به صورت صحیح 
امیدآفرینــی کنیــم، اگــر تخــم یــأس 
پاشــیدند و مــردم را مأیــوس کردند، 
زحمــات و فعالیت  های مــا به جایی 
نخواهد رســید. البته اکنــون مردم در 

فشــار هســتند و باید با تبیین درســت 
و دســتاوردها  خدمــات، فعالیت  هــا 

کاری کرد که مردم امیدوار باشند.
آیــت اه مــکارم شــیرازی همچنیــن 
نفوذی هــا  بــه  نســبت  مراقبــت 
جامعــه  مختلــف  بخش هــای  در 
مهــم  اصــل  یــک  را  دســتگاه ها  و 
عنــوان کــرد و افــزود: افراد نفــوذی با 
اختاس هــا و ســوء اســتفاده ها یــک 
تشــکیات را بدنام می کنند؛ در کشور 

مــا در ایــن خصــوص مراقبــت ازم 
نمی شــود. وی بــا اشــاره بــه مشــکل 
مؤسســات مالی و اعتباری، نداشــتن 
ایــن  در  کامــل  نظــارت  و  مراقبــت 
خصــوص را مــورد اشــاره قــرار داد و 
گفــت: در این خصوص مراقبت ازم 
انجــام نشــد و بعــد کــه ســرمایه های 
مردمــی را هــدر دادنــد تــازه بــه فکر 
چاره افتادند؛ امیدواریم در آینده این 

کارها تکرار نشود.

آیت اه مکارم شیرازی:عده  ای می خواهند مردم را مأیوس کنند

مطهری: مردم به حجاب رأی می دهند
علی مطهری، نایب رئیس مجلس شورای اسامی گفت: 
بر اســاس شــناختی کــه از جامعــه دارم، اگر همیــن امروز 
برای حجاب رفراندوم برگزار کنیم، جامعه به حجاب رأی 
می دهد.به گزارش ایســنا، وی که در نشســت »گفت وگو با دختران و پســران 
انقــاب پیرامون موضوع حجاب« در پژوهشــگاه علوم انســانی و مطالعات 
فرهنگی ســخن می گفت، اضافه کرد: البته در مســائل فکــری و ایدئولوژیک 
کســی نظرسنجی برگزار نمی کند، اما بخشــی از همین خانم های بی حجاب 
و بدحجــاب در رفرانــدوم بــه حجــاب رأی می دهنــد؛ زیرا آثــار بی حجابی و 
بدحجابــی را می داننــد. مطهری با بیــان اینکه اکنون در جامعــه ما اجبار به 
معنی واقعی در مورد حجاب وجود ندارد، اظهار کرد: اکنون گشت ارشاد هم 
فعالیت چندانی ندارد، البته ما هم ســخت گیری را نمی پذیریم اما اان هم 

درباره حجاب سختگیری نمی شود.
وی، غرب را دچار بیماری برهنگی توصیف کرد و افزود: در کشور ما نیز آنجا 
کــه گرایــش به فرهنگ غربی دارند دچار همین آســیب ها هســتند به عنوان 
مثال آمار طاق در شــمال تهران و مناطق مرفه بیشــتر است و همین نشان 

می دهد ریشه اصلی طاق مسائل فرهنگی  است نه مسائل اقتصادی.
همچنیــن به گزارش جماران، مطهری با اشــاره به اینکه اســام برای حفظ 
ارزش زنــان در کنــار شــکوفایی اســتعداد آنها تدابیــری دارد، اولیــن تدبیر را 
پوشش برشمرد و افزود: تدبیر دوم، عدم اختاط تا جایی است که منجر به 
عسر و حرج نشود. اجتماع باید محیط کار و فعالیت باشد و هرگونه کامیابی 
جنسی باید منحصر بر کانون خانواده باشد. لذا این نظر اسام است که نباید 

تحریک جنسی در جامعه وجود داشته باشد.
وی بــا بیــان اینکه اگر جامعه دائماً تحریک شــود و امــکان ارضا هم وجود 
نداشته باشد، عقده های روانی ایجاد می کند، اضافه کرد: اسام حتی برای 
نگاه کردن ما هم حکم دارد، در اســام از مردان خواسته شده که نگاه های 
خود را شکســته و خیره نشــوند و به زنان نیز می گوید؛ چشــمان خود را فرو 
بندید و به مردان بیگانه خیره نشوید. نایب رئیس مجلس شورای اسامی 
در پاســخ به ســؤالی مبنی بر اینکه اگر روابط آزاد در اســام نیســت، اما به 
جایــش تعدد زوجات مجاز قلمداد شــده، گفت: امــروز اگرچه پدیده ای به 
نام حرمسرا نداریم، اما مردان از طرق دیگری خود را ارضا می کنند. یعنی 
بــه دلیل روابــط آزاد چه در جامعه ما و چه در جوامع غربی حرمســراهای 
کوچکی دارند. بنابراین تعدد زوجات برای این است که جلوی فساد گرفته 

شود.
وی افــزود: به دلیل اینکــه تعداد زنان آمــاده ازدواج از مردان آمــاده ازدواج 
بیشــتر اســت، لــذا برخی مــردان که ایــن توانایــی را دارنــد، بهتر اســت زنان 
متعددی داشــته باشــند تا زنان بدون شوهر در جامعه نداشــته باشیم، زیرا 
اگر زنی را که در 25 ســالگی شــوهر خود را از دست داده الزام کنیم که ازدواج 
نکند، احتمال بروز فساد در او زیاد است. بنابراین تعدد زوجات تدبیری بوده 
که اسام برای حل معضات اجتماعی به کار بسته و تدبیر بسیار عاقانه ای 
هم اســت. منتها اجرایش باید درســت باشــد، چرا که کسانی که مخالف این 
موضوع هســتند، هیچ راهکاری جز فســاد ندارند.مطهــری ادامه داد: تعدد 
زوجات برای اداره جامعه امری ضروری است و برای همه جایز نیست، بلکه 
برای کسانی اســت که توانایی اش را دارند و حّدالمقدور باید رضایت همسر 

اول خود را جلب کرده باشند.

خبر

رئیــس  جمهــوری گفــت: طرح تحــول ســامت را باید از 
اولویت هــای اصلــی دولــت یازدهم و دوازدهم دانســت 
کــه بــا گســترش چتــر ســامت در همــه مناطق کشــور و 
کاهــش هزینه  های ســامت مــردم همراه بوده و بــا قوت تمام تــا پایان راه 
ادامــه خواهــد یافــت. به گــزارش پایــگاه اطاع  رســانی ریاســت جمهوری، 
حجت ااســام حســن روحانــی در جلســه عصــر یکشــنبه هیــأت دولت که 
ریاســت آن را برعهده داشــت، از قاضی زاده هاشمی به عنوان وزیری بسیار 
پرتاش و دلســوز که بیشــترین ســفر به اســتان ها و نقاط دور دست کشور را 
برای رســیدگی به امر ســامت مردم داشــت، یاد کرد؛ کســی که به کار خود 
عشــق می ورزید و با تمام توان در توســعه خدمات سامت و حل مشکات 
کوشــا بــود و بدون تردید نامش در تاریخ بهداشــت و درمان کشــور ماندگار 
خواهد بود. روحانی ضمن تشکر از تاش های هاشمی در دوران حضورش 
در وزارت بهداشــت، اظهــار امیــدواری کــرد دولــت بتوانــد از همفکــری و 

همکاری ایشان به هر نحو استفاده کند.
اعضــای کابینــه همچنیــن بررســی ایحه جامــع انتخابــات را آغــاز کردند. 
محســن حاجی میرزایی دبیر هیأت دولــت در این باره گفت: هیأت وزیران 
بررســی ایحــه جامــع انتخابــات را آغــاز کــرد و کلیــات آن را مــورد بحث و 

بررسی قرار داد. 
ë جلسه هماهنگی سفر کاروان تدبیر و امید به استان گلستان

جلســه هماهنگی سفر کاروان تدبیر و امید به استان گلستان، عصر دوشنبه 
به ریاســت حجت ااسام والمسلمین حســن روحانی رئیس جمهوری و با 
هــدف بررســی نیازمندی ها و روند اجرای طرح ها در مســیر تحقق توســعه 

همه جانبه و پایدار استان گلستان تشکیل شد.
 ارائــه آخرین گزارش عملکرد و روند اجرایی طرح های مصوب ســفر قبلی 
رئیــس جمهوری بــه این اســتان، نیازمندی های مــردم در مناطق مختلف 
اســتان گلســتان و همچنین نهایی کردن طرح های پیشــنهادی برای تحقق 
توســعه همه جانبــه و پایــدار در اســتان، از اهداف این نشســت بــود. رئیس 
جمهوری قرار اســت در ادامه ســفرهای اســتانی خود به همراه تعدادی از 

اعضای کابینه بزودی به استان گلستان سفر کند.

آغاز بررسی ایحه جامع 
انتخابات در دولت
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حفظ قدرت خرید مردم و صرفه تولید 
رئیس جمهوری با حضور در وزارت جهاد کشاورزی تأکید کرد 

 درصد 
افزایش بارندگی ها

آمار نشان می دهد میزان بارندگی های کشور از 
ابتدای سال آبی جاری )ابتدای مهرماه( تاکنون 

به ۱۰۷ میلیمتر رسیده که نسبت به مدت 
 متوسط ۵۰ ساله حدود ۳۹ درصد افزایش 

یافته است.

39
 درصد 

ذخیره آب سدهای مهم
براساس گزارش ایسنا، با وجود بارندگی ها، 
ورودی آب به سدهای کشور بویژه سدهای 

تأمین کننده آب شرب تغییر چندانی نداشته و 
۸۸ سد مهم کشور کمتر از ۴۰ درصد آب ذخیره 

شده دارند.

40
 درصد 

تملک موبایل در خانواده ها
براساس گزارش اتاق بازرگانی تهران، در فاصله حدود 
۱۰ سال سهم خانوارهای استفاده کننده از تلفن همراه 

از حدود ۸۰ درصد به ۹۶.۶ درصد رسیده است. در 
مقایسه با پارسال ضریب نفوذ تلفن همراه ۰.۳ درصد 

افزایش یافته است.

97
 درصد 

تجهیز اراضی کشور 
 عباس زارع، مشاور وزیر جهاد کشاورزی 

 گفت: ۲۲ درصد اراضی آبی کشور 
 به سامانه های نوین آبیاری تجهیز شده اند 

 و ۹۰ درصد این تجهیزات، 
تولید داخل است.

22

گروه اقتصادی/ رئیس جمهوری روز گذشته 
با حضور در وزارت جهاد کشــاورزی و دیدار 
بــا مســئوان ایــن وزارتخانــه، کشــاورزی و 
تولید را ضامن امنیت کشــور خواند و تأکید 
کــرد »حفظ همزمان قــدرت خرید مردم و 
صرفــه تولیدات کشــاورزی ضروری اســت، 
کشاورزان، دامداران و باغداران عزیز امنیت 
آفریــن هســتند و وظیفه دولت نیــز تأمین 
امنیــت بــرای فعالیــت آنهاست.«حســن 
روحانــی بــا بیــان اینکــه دانشــگاه و بخش 
کشــاورزی باید با اولویــت دادن به نیازهای 
مردم متصل باشند، تصریح کرد: حرکت به 
سمت خودکفایی در نهاده های کشاورزی و 
دامی ضروری است. »در برابر دستهای پینه 
بسته کشاورزان تعظیم می کنیم و قدردان 
تاش های آنها هستیم کشاورز باید قادر به 

تأمین زندگی خود باشد.«
ë بار امنیت بر دوش کشاورزی

ریاســت  خبــری  پایــگاه  گــزارش  بــه 
جمهوری ، روحانی با اشاره به اینکه بار اصلی 
امنیــت کشــور بــر دوش کشــاورز قــرار دارد، 
اظهار داشت: وقتی کلمه امنیت به کار برده 
می شود، معمواً نیروهای نظامی و انتظامی 
به اذهــان عمومی متبادر می شــود و این در 
حالی است که بخش بزرگی از تأمین امنیت 
به دســت کشــاورزان عزیــز اســت. بی تردید 
اگــر مــردم بــرای تأمیــن خــوراک و غــذای 

خــود دغدغه خاطر داشــته باشــند، امنیتی 
نیز وجود نخواهد داشــت. امروز مســئولیت 
تأمین امنیت به واسطه تغییر شرایط زندگی 
در مرکزیتــی بــه نــام دولــت و وزارت جهــاد 
کشــاورزی متمرکز شــده است که مسئولیت 
بسیار سخت و سنگینی محســوب می شود. 
روحانی افزود: دولت و وزیر جهاد کشــاورزی 
بایــد از زمــان کاشــت، داشــت و برداشــت 
محصوات کشــاورزی مراقب باشند که این 
محصوات به اندازه کافی تولید شده باشد و 
نسبت به نحوه خرید و توزیع آن برنامه ریزی 
ازم را بــه عمل آورده باشــد. البته دولت در 
مقابل کشاورزی که مسئولیت تأمین امنیت 
غذایی مردم را برعهده دارد، وظیفه دارد که 
امنیت خود کشاورز را تأمین کند، بدون تردید 
اگر کشاورز برای تولید و فروش محصول خود 
امنیت خاطر نداشــته باشد، نمی تواند برای 

جامعه و مردم امنیت بیافریند.
ë تأمین نهاده مشکل حال حاضر

روحانــی بــا اشــاره به مشــکات بخش 
کشاورزی، خاطرنشان کرد: بسیاری از مردم 
و حتــی تحصیلکردگان تصــور می کنند که 
کشــورمان در تأمین تکنولوژی های بزرگ و 
های تک، با مشکل مواجه است در حالی که 
بعضاً در بخش علوفــه، ذرت و نهاده های 
دامــی دچــار گرفتاری و مشــکل هســتیم و 
ســاانه حجم زیــادی از این محصــوات را 

وارد می کنیــم. بایــد در حــوزه غــذا و تأمین 
مــواد غذایــی روی پــای خــود بایســتیم و 
نیازمندی های خود در این حوزه را از ســفره 
و مزرعه ایــران تولید کنیم. البته وزیر جهاد 
کشــاورزی، کامــاً دلســوزانه، متعهدانه و با 
احساس وظیفه دینی و ملی عمل می کند و 
در رفع مشکل کشاورزان اهتمام جدی دارد.

ë قدرت خرید را حفظ کنیم
رئیس جمهور با بیان اینکه دولت غیر از 
تأمین مواد و محصوات کشــاورزی و غذایی 
بایــد به فکــر قــدرت خرید مردم هم باشــد، 
اظهــار داشــت: اگر بهتریــن مــواد غذایی در 
کشورمان تولید شــود، اما مردم قدرت خرید 
نداشته باشند، بی تردید به مرور در تولید مواد 
غذایی نیز دچار مشکل خواهیم بود، لذا باید 
هــر دو بخش را مورد توجه جــدی قرار داده و 
تعادل ایجــاد کنیم، به نحوی کــه هم مردم 
قــدرت خرید داشــته باشــند و هــم تولیدات 

بخش کشاورزی و دامی نیز به صرفه باشد.
ë صیانت از منابع آبی

رئیس جمهوری با اشــاره به مشــکات 
ایجــاد شــده در حــوزه آب هــای زیرزمینی، 
گفــت: امــروز در بعضــی از حوزه هــا بویــژه 
حــوزه آب، بــا مواردی مواجه هســتیم که از 
قبل، پیش خور شــده اســت و بــا مجوزهای 
نادرســتی که صادر شده آب های زیرزمینی 
با افت شــدیدی مواجه شــدند به نحوی که 
اگر در جایی با ۳۰ متر به آب دسترسی پیدا 
می شــد امروز در همان مکان باید چاه ۳۰۰ 
متری حفر شود. متأسفانه با برخی اقدامات 
بی رویه و نابجا به طبیعت ظلم شده است، 
اگر چه در زمین کشاورزی و آب محدودیت 
داریــم اما توانمندی فکــری ایرانیان و علم 
و طراحی های جوانــان عزیزمان، نامحدود 
اســت که بــا ایــن توانمندی می توانیــم آثار 
دو محدودیت قبلــی را کاهش دهیم. دکتر 
روحانی با بیان اینکه اقدامات وزارت جهاد 
کشــاورزی در زمینــه بهــره وری آب مــورد 
حمایــت دولــت اســت، گفــت: بایــد برای 
کاهــش مصرف آب تاش کنیم و در زمینه 
آب کشــاورزی نیز با استفاده از سیستم های 
آبیــاری قطــره ای و کشــت گلخانــه ای، هم 
کیفیت تولید محصوات و هم میزان تولید 

را افزایش دهیم.
ë اهمیت توسعه جنگل ها

رئیس جمهور در ادامه سخنان خود در 
دیدار وزیر و معاونان و مدیران ارشد وزارت 
جهاد کشاورزی با اشاره به اهمیت توسعه 
جنگل ها در کشــور، گفت: زراعــت چوب از 
زراعت های مهم در کشور است که می تواند 
در برخی مناطق کشور مورد توجه قرار گیرد 
و درآمــد حاصــل از زراعــت چــوب برخــی 
مواقع می توانــد حتی از درآمد محصوات 

کشاورزی همچون برنج هم بیشتر باشد.
ë نگرانی از تأمین لبنیات نداریم

رئیــس جمهــور در ادامــه بــا اشــاره به 
در  گوشــت  و  لبنیــات  قیمــت  افزایــش 
هفته هــای اخیر، گفــت: در ایــن زمینه در 
دولت با حضور وزیران کشاورزی، صنعت، 
و تجارت بحث های زیادی صورت گرفت. 
مــردم نبایــد از این بابــت نگرانی داشــته 
باشــند. روحانی با اشاره به اینکه در بحث 
دام و طیور با مشکل قاچاق مواجه هستیم، 
گفت: باید با جدیت بــا بحث قاچاق دام 

در کشــور مقابله کرده و این مشکل را حل 
کنیم. رئیس جمهوری در این رابطه تغییر 
الگــوی مصرف مــردم از گوشــت قرمز به 
گوشت سفید و استفاده از آبزیان اشاره کرد 
و افزود: گوشت سفید و محصوات دریایی 
می توانــد جایگزیــن بســیار خوبــی بــرای 
گوشت قرمز در سبد مصرفی مردم باشد 
و امروز وقت آن است که با تولید با کیفیت 
آبزیان از جمله ماهی و میگــو، مقداری از 
بار گوشــت مــورد نیاز مــردم از دریا تأمین 
شــود. دکتر روحانی با بیــان اینکه مدیران 
جهــاد کشــاورزی و دســت اندرکاران فکــر 
کنند که باید چه کار کنیم که مردم به وفور 
مواد غذایی ازم را در اختیار داشته باشند، 
گفت: در داخل کشور باید امنیت ازم برای 
تولید محصوات کشاورزی را فراهم کنیم.

ë رانت خواری با ارز دولتی

رئیس جمهوری قاچاق کااهای اساسی 
کــه بــا ارز 4۲۰۰ تومانــی تأمیــن می شــود را 
بــه  رانت خــواری، سوء اســتفاده و خیانــت 
کشــور دانســت و گفت: متأســفانه داان با 
سوء اســتفاده از شــرایط، این کااهــا را به آن 
ســوی مرزها قاچاق می کنند کــه باید با آن 
مقابلــه شــود و نهادهای مســئول، با دقت 
روحانــی  کنند.دکتــر  پیگیــری  را  موضــوع 
متعادل کــردن بازار و تنظیم و برنامه ریزی 
تولید محصوات را موضوعی بســیار مهم 
توصیف کرد و گفت: باید با بیمه، کشاورزی 
و تولید محصــوات غذایی مــورد نیاز خود 
را تضمیــن کنیــم و کشــاورز باید احســاس 
کند، بیمه امنیت او را حفظ می کند. رئیس 
جمهــور شــعار »امنیــت ما بــا کشــاورزی و 
امنیت کشاورزی با ما« را سر لوحه اقدامات 
و تاش هــا در ایــن حــوزه دانســت و گفت: 
برای خوداتکایی کشور در تولید محصوات 

کشاورزی این شعار محوری ما است.

ë خودکفایی در تولید
رئیس جمهــور با بیان اینکه در گذشــته 
نیز در یکســال به خودکفایی در گندم دست 
یافتیم اما این خودکفایی ادامه نیافت، گفت: 
ادامــه ایــن خودکفایــی در ســال های آینــده 
بســیار مهم اســت که باید بــرای آن تاش و 
برنامه ریزی داشــته باشــیم. رئیس جمهور 
در بخش دیگری از ســخنانش با بیان اینکه 
کارهای بسیار بزرگی درزمینه افزایش تولید 
محصوات کشاورزی در کشور طی سال های 
گذشــته انجــام گرفته اســت، اظهارداشــت: 
تولید محصوات کشاورزی از ۹۷ میلیون تن 
در ســال ۹۲ به ۱۲۲ میلیون تن افزایش یافته 
یعنی ما با۲5 میلیون تــن افزایش تولید در 
محصــوات کشــاورزی مواجــه بوده ایــم که 
ســاانه حــدود 5 میلیون تن اســت و این کار 
بســیار مهمی اســت. دکتــر روحانی بــا بیان 

اینکه اگر تاش و سرمایه گذاری در این زمینه 
بیشتر شود می توان این رقم را به ۱۰ میلیون 
تن در سال افزایش داد، گفت: در استان های 
خوزستان و ایام در این چند سال نزدیک به 
۳۰۰ هزار هکتار و در سیستان و بلوچستان 46 
هزار هکتار زمین با کانال کشی و زهکشی برای 
کشت با آبیاری نوین آماده شده و آیا این کار 
مهمی نیســت؟ مردم باید از ایــن اقدامات 
مطلع شوند و رسانه ها و صدا و سیما باید این 

اقدامات را به اطاع مردم برسانند.
ë دانش بنیان کردن کشاورزی

رئیــس جمهــور همچنین دانــش بنیان 
کردن بخش کشاورزی را مورد تأکید قرار داد 
و گفــت: امــروز اســتفاده از اینترنت و فضای 
مجــازی در همــه حوزه هــا و از جمله بخش 
کشــاورزی تحول ایجاد کــرده و موجب رونق 
کارها شــده اســت هرچند که عده ای به حق 
یا ناحــق درمــورد فضــای مجــازی ناراحت 
هستند اما امروزه همه کارها با تلفن همراه و 

اســتفاده از فضای مجــازی و اینترنت انجام 
می شود.

ë حذف واسطه ها
از  بخــش دیگــری  در  رئیــس جمهــور 
ســخنان خــود بــا تأکید بــر ضــرورت حذف 
واســطه ها از چرخه تولیــد، توزیع و مصرف 
محصوات کشــاورزی گفت: سالهاســت که 
بحث قطع دســت واســطه ها از این چرخه 
مطرح می شود و متأسفانه همچنان عده ای 
دال که موجب نگرانی مردم، کشــاورزان و 
تولید کنندگان هستند، سود اصلی را از تولید 
محصــوات نصیــب خود می کننــد. رئیس 
جمهــور در ادامــه، حفاظــت از آب، خــاک، 
جنگل هــا و مراتــع را از وظایف بســیار مهم 
دولــت و مردم عنوان کرد و افــزود: با از بین 
رفتن مراتع، خاک هم از بین می رود و نباید 
اجازه دهیم که با کشــت نادرست و استفاده 

از سموم و کودهای غیر استاندارد و اضافه و 
حتی آب اضافه، خاک از بین برود.

ë تولید محصوات سالم
رئیس جمهــور با تأکید بر اینکه ســامت 
مــردم یک اصل مهــم برای ما اســت، گفت: 
محصوات کشاورزی را باید سالم و با کیفیت 
تولیــد و در اختیار مردم قرار دهید و در مســیر 
تولید محصوات کشــاورزی حفاظت از آب و 
خاک ضرورت دارد. دکتر روحانی با بیان اینکه 
امــروز هیچ روســتای باای ۱۰ خانوار در کشــور 
نداریم که برق نداشــته باشــد، گفــت: هزاران 
کیلومتر جاده روستایی در طول 5 سال گذشته 
ترمیم و ایجاد شــده اســت، همه روســتاهای 
کشــور به اینترنت دسترســی دارند، عملیات 
گازکشــی در این مدت معادل کل گازکشی در 
تاریخ کشــور بوده اســت، اجرای طــرح تحول 
سامت برای تأمین بهداشت و سامت مردم 
از جملــه اقدامــات بزرگــی اســت که از ســوی 

دولت یازدهم و دوازدهم انجام شده است.

روند روبه رشد تأمین ارز واردات
طی دو روز گذشــته تأمیــن ارز واردات در بازار نیما از 
محل عرضه ارز صادرکنندگان ونیزعرضه ارز توســط 
بانــک مرکــزی رونــد افزایشــی و رو به رشــد بــه خود 
گرفتــه اســت.  به گــزارش روابــط عمومی بانــک مرکزی، چند کانــال بانکی 
برای تأمین و انتقال ارز با برخی کشــورها عملیاتی شــده و برهمین اســاس 
این بانک نســبت به تســریع در تخصیص و تأمین ارز اقدام کرده اســت. در 
همین زمینه بانک های کشور موظفند به منظور پاسخگویی و سرعت بیشتر 
تأمین ارز، درخصوص ثبت ســفارش های انجام شــده برای مشــتریان خود 
و نیــز خریــد ارز مورد نیــاز صرافی هــا، از طریق بخش بین الملــل آن بانک، 

هماهنگی های ازم را با اداره بین الملل بانک مرکزی به عمل آورند.

 صادرکنندگان با نرخ توافقی ارزشان را 
به واردکنندگان بدهند

رئیــس اتــاق بازرگانــی ایــران پیشــنهاد داد کــه صادرکننــدگان، ارز حاصــل 
از صــادرات خــود را بــا نــرخ توافقــی در اختیــار واردکننــدگان قــرار دهنــد.

غامحســین شــافعی در گفت وگو با ایســنا، با اشــاره بــه ایجــاد راهکارهایی 
بــرای بازگشــت ارز حاصــل از صــادرات توســط بانــک مرکزی گفــت:  بانک 
مرکزی راهکارهایی را برای بازگشت ارز حاصل از صادرات ارائه کرده است، 
امــا صادرکننــدگان نظرات و راه حل هــای دیگری نیز دارند کــه از این جمله 
می توان به پیشــنهاد این مهم که صادرکنندگان بتوانند ارز را با نرخ توافقی 

در اختیار واردکنندگان قرار دهند، اشاره کرد.

هند عملیات تجاری در چابهار را آغاز کرد
دولــت هنــد اعام کرد کــه از دیروز )دوشــنبه( عملیات تجاری خــود در بندر 
چابهار ایران را با ورود یک کشــتی قبرســی با محموله  ذرت رســماً آغاز کرده 
اســت.به گــزارش ایرنا، براســاس بیانیه وزارت کشــتیرانی هند، این کشــور از 
روزگذشــته مدیریــت بخشــی از بنــدر راهبردی چابهار در اســتان سیســتان و 
بلوچســتان ایران را عمًابرعهده گرفت.در این بیانیه آمده اســت، براســاس 
نشســت توافق ســه جانبه چابهار در تاریخ ۲4 دســامبر )ســوم دی ماه( سال 
۲۰۱۸، دولت عملیات بخشی از بندر شهید بهشتی چابهار را برعهده گرفت.

ورود حراست وزارت اقتصاد به واگذاری مجتمع 
گوشت اردبیل

وزیر اموراقتصادی و دارایی گفت: حراست وزارتخانه رعایت شدن یا نشدن 
مــّر قانــون در فرآینــد واگــذاری مجتمع گوشــت اردبیــل را بررســی می کند. 
دیروز فرهاد دژپســند وزیر اموراقتصادی و دارایی که به کمیسیون اقتصادی 
مجلــس شــورای اســامی رفته بــود، اعــام کــرد: البتــه در این موضــوع که 
تعارض منافعی وجود نداشــته شــکی نیســت؛ زیرا پوری حســینی آن زمان 
مســئولیتی نداشــت اما این موضوع که آیا مّر قانون رعایت شــده یا خیر در 
دســت بررســی اســت.به گزارش ایرنا، ۹۱.4 درصد از کل سهام این مجتمع 
متعلق به »شــرکت سرمایه    گذاری بانک ملی ایران« و »شرکت ملی کشت 
و صنعــت و دامپــروری پــارس« بــود امــا بــا آغاز اجــرای اصل 44 در ســال 
۱۳۸4 با قیمتی 4۰ میلیارد ریال به شرکت خصوصی »فرآوران دشت سبز 
ســبان« واگذار شــد.آن زمان »علی    اشــرف عبداه    پوری  حســینی« رئیس 
کنونی ســازمان خصوصی ســازی، مســئولیت شــرکت فرآوران دشــت سبز 

سبان را برعهده داشت.

خبرخوان

اگر بهترین مواد غذایی در کشورمان تولید شود، اما مردم قدرت خرید نداشته باشند، بی تردید به  1
مرور در تولید مواد غذایی نیز دچار مشکل خواهیم بود 

بخش بزرگی از تأمین امنیت به دست کشاورزان عزیز است. بی تردید اگر مردم برای تأمین خوراک و غذای خود  2
دغدغه خاطر داشته باشند، امنیتی نیز وجود نخواهد داشت.

دولت در مقابل کشــاورزی که مســئولیت تأمین امنیت غذایی مردم را برعهده دارد، وظیفه دارد که امنیت خود  3
کشاورز را تأمین کند

بســیاری از مردم و حتی تحصیلکردگان تصور می کنند که کشــورمان در تأمین تکنولوژی های بزرگ و های تک، با  4
مشکل مواجه است در حالی که بعضاً در بخش علوفه، ذرت و نهاده های دامی دچار گرفتاری و مشکل هستیم

همچنان عده ای دال که موجب نگرانی مردم، کشــاورزان و تولید کنندگان هســتند، سود اصلی را از تولید محصوات  5
نصیب خود می کنند

تولید محصوات کشاورزی از 97 میلیون تن در سال 92 به 122 میلیون تن افزایش یافته یعنی ما با25 میلیون تن  6
افزایش تولید در محصوات کشاورزی مواجه بوده ایم
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مرجان اسامی فر
خبرنگار

دارایی دولت ۷ میلیون میلیارد است
محمدباقــر نوبخت، رئیس ســازمان برنامه و بودجه کشــور 
گفــت: مــا می توانیــم از ســال ۱۳۹۸، بخشــی از اصاحــات 
ساختاری بودجه را انجام دهیم. به گزارش مهر،محمدباقر 
نوبخت در حاشــیه جلســه اقتصاد مقاومتی به دو موضوع 
مهــم که در این ســتاد مطرح شــده بــود، پرداخــت و اظهار 
داشــت: اصــاح ســاختار بودجــه بــه نحوی کــه بــا اقتصاد 
مقاومتــی هماهنگ باشــد، مورد نظر این ســتاد و ســازمان 
برنامه و بودجه است.وی افزود: برخی  اصاحات بودجه با 
مقاومت همراه است و با اراده  جمعی محقق می شود. تاش کردیم در ایحه 
بودجه ۹۸، اصاح ساختاری را که در اباغیه اخیر مقام معظم رهبری گنجانده 
شــده بــود، لحاظ کنیم.رئیس ســازمان برنامــه و بودجه و برنامه ریزی کشــور با 
اعام اینکه در بودجه ۹۸، ۲۶۷ هزار میلیارد مصارف بودجه را کاهش داده ایم، 
گفت: عدد ۴۳۳ هزار میلیاردی بودجه را به ۴۰۷ هزار میلیارد تقلیل دادیم و با 
توجه به ضرورت های اقتصادی ســال ۹۸ با صرفه جویی، بودجه تقلیل یافته را 
عملیاتی می کنیم. وی در مورد اقدامات انجام شده برای ثبات اقتصاد کان با 
اصاح ســاختار بودجه بیان کرد: دو ســرفصل در این رابطه وجود دارد؛ در یکی 
از ســرفصل ها، دارایی های دولت مطرح اســت که هم اکنون ۷ میلیون میلیارد 
تومــان دارایی هــای دولت اســت کــه می تواند بــه جای رکــود، در چرخــه رونق 
کشــور به کار گرفته شود. رئیس ســازمان برنامه و بودجه و برنامه ریزی کشور به 
مقاومت هایی که در اصاح ساختار بودجه وجود دارد، اشاره کرد و با ذکر مثالی 
گفت: این مقاومت ها مانند آن شــخصی است که می خواست طرح »یک شیر 
را خالکوبــی کنــد و هر کجا که درد داشــت، از انجام خالکوبی منصرف می شــد 

درحالی که نقش شیر بدون یال و ُدم نمی شود.«

توزیع نهاده های دامی بین تولیدکنندگان افزایش یافت
محمود حجتی، وزیر جهادکشــاورزی با اعام اینکه کااهای 
اساســی مورد نیاز کشــور تأمین اســت، گفت: حجــم توزیع 
نهاده های صنعــت دام و طیور بین تولیدکنندگان افزایش 
یافــت. حجتــی، در جلســه رئیس جمهــوری بــا معاونان و 
مدیران ارشــد این وزارتخانه افزود: در هفته گذشــته حدود 
۴۰۰ هــزار تــن نهــاده مــورد نیاز صنعــت دام و طیور کشــور 

تأمین و توزیع شده که این میزان یک و نیم برابر هفته قبل از آن بوده است.
وی ادامه داد: اکنون نهاده های صنعت دام و طیور به میزان کافی در بنادر کشور 
وجود دارد و به شرکت های مباشر اباغ شده که نسبت به توزیع نهاده های دام 

و طیور از محل ذخایر خود اقدام کنند.
وزیــر جهادکشــاورزی گفــت: تولیدکننــدگان از نظــر تأمیــن نهاده هــا اطمینان 
خاطر داشــته باشــند. وی اظهار داشــت: بخش خصوصی و شرکت های مباشر 
دولتــی در خصــوص واردات نهاده هــای مــورد نیاز اقــدام کرده اند بــه جز یک 
شــرکت  خصوصی که مشــکل تأمین منابع داشــته، اکنون در حال رفع اســت و 
بقیه شــرکت ها نیز مشــکلی ندارند. وزیر جهادکشــاورزی گفت: در دوره دولت 
یازدهم و دوازدهم سرمایه گذاری بی سابقه ای در حوزه آب، خاک و آبخیزداری 
صورت گرفته که در طول تاریخ بی ســابقه بوده است که بی تردید آثار و ثمرات 
بلندمدتــی بــرای کشــور دارد. وی اظهــار داشــت: ســرمایه بانک کشــاورزی در 
دولت های یازدهم و دوازدهم از ۱۷۰۰ میلیارد تومان به بیش از ۱۰ هزار میلیارد 

تومان افزایش یافته است.

چهره ها

 
 
 

جایگزیــن  اروپایــی  سیســتم   SPV
سوئیفت است که قرار بود در روزهای 
اول سال ۲۰۱۹، فعالیت خود را شروع 
کنــد اما سیســتم مالــی هنــوز اجرایی 
نشــده اســت. آخریــن خبــر در مــورد 
سیســتم جایگزیــن ســوئیفت این بود 
که مقر آن در فرانسه باشد و آلمان در 
دور اول ریاســت SPV را داشــته باشد. 
 CFT اما با گذشــت زمــان اروپایــی ها
)کنوانســیون مقابلــه بــا تامیــن مالــی 
تروریسم( را پیش شرط اجرایی شدن 
این مکانیزم جدیــد و امکان مبادات 
مالــی دانســتند. تاخیر در اجــرای این 
اتفاق باعث شــده کــه نگرانی ها  بین 
فعــاان اقتصادی ایجاد شــود. در این 
بــاره بــا یحیی آل اســحاق عضــو اتاق 
بازرگانــی ایــران گفــت و گویــی انجام 

دادیم که در ادامه می آید:
 
ë  را شــرایطی  توانــد  مــی   SPV آیــا 

فراهم کند که تولیدکننــدگان و فعاان 
اقتصادی فعالیت خود را ادامه دهند؟

)سیســتم   SPV شــدن  اجرایــی  در 
اروپایی جایگزین سوئیفت است( گویا 
هیــچ همتی از ســوی اروپایی ها وجود 
ندارد. اروپایی ها مدتی است که وعده 
دادند که می خواهند جایگزینی برای 
ســوئیفت داشته باشند تا ارتباط مالی 
ایــران بــا اروپایــی هــا حفظ شــود. اما 
مــدت ها ایــن موضــوع راکــش دادند 
و هنــوز بــه هیچ ســرانجامی نرســیده 
اســت. یکبــار گفتنــد قبــل از ســال نــو 
میادی، بــار دیگر گفتند بعد از ســال 
میــادی و اکنــون هــم اجــرای SPV را 
به CFT )کنوانســیون مقابله با تامین 
مالی تروریســم( گره زدند و می گویند 
تــا زمانیکــه ایــن امــر اجرایــی نشــود 
نمی تــوان جایگزینــی برای ســوئیفت 

در نظــر گرفــت. اگــر به صحبــت های 
رئیس جمهــوری، وزیرامــور خارجه و 
سایر سیاستمداران دقت کنید متوجه 
می شــوید کــه آنهــا هــم از اروپایی ها 
ناامید شــدند و مــی گوینــد آن چیزی 
کــه از اروپایــی ها انتظار مــی رفت و یا 
در حــرف هایشــان بــود بــه ســرانجام 
نرســید و وعده هایــی دادنــد کــه هنوز 
عملیاتی نشــده اســت. برخی که نگاه 
بدبینانه به اروپایی ها دارند می گویند 
اروپایــی هــا و آمریکایی بــا هماهنگی 
یکدیگر موضوع SPV را مطرح کردند 
اجــرا  بــرای  آن  کــردن  طوانــی  بــا  و 
می خواهند ایران را بیشــتر تحت فشار 
قرار دهند. از آنجا که منافع اروپایی ها 
بــا آمریکایی ها ارتبــاط تنگاتنگی دارد 
نمــی تــوان بــه وعــده هایــی کــه آنهــا 
آن  هــر  کــرد.  خــوش  دل  می دهنــد، 
چیزی که از اروپایی ها انتظار داشــتیم 
را با تعلل پشت سر گذاشتند و معلوم 
نیســت رفتارهــای دوگانــه آنهــا تا چه 

زمان ادامه خواهد داشت.
 
ë  با این تفاســیر شــما به اجرایی شــدن

SPV خــوش بین نیســتند و ایــن امر به 
طور قطع کار را بــرای فعاان اقتصادی 
ســخت می کند، چرا که آنها به اجرایی 

شدن آن امیدوار هستند.
اروپایی ها چه کاری انجام دادند که ما 
دیدگاه مثبتی نسبت به عملکرد آنها 
داشــته باشــیم؟! در رابطــه بــا فروش 
نفت، باز شــدن بانک های سوئیفت و 
جایگزین هــای آن هیچ کاری صورت 
نگرفــت و حتــی موافــق فــروش نفت 
در برابر غذا و دارو هســتند. ما شنونده 
حرف های شــیرین آنهــا بودیم. البته 
سیاســت گــذاران بــرای تحقــق وعده 
اروپایی ها مذاکرات متعددی داشتند 
ولــی آنهــا اجرایــی شــدن موضوعات 
عنــوان شــده از طــرف خودشــان را به 
تعویــق مــی اندازند. مــا خودمان هم 

مــی توانســتیم در برابــر فــروش نفت 
به غــذا و دارو برســیم ولــی از اروپایی 
هــا بواســطه باقــی مانــدن در برجــام 
انتظار داشــتیم که همکاری بیشــتری 
داشــته باشــند. با این روند بعید است 
که اروپایی ها بــرای ایران کاری انجام 
فکــر  بــه  بایســتی  مــا  اینــرو  از  دهنــد 

خودمان باشیم.

ë  تولید و تجارت SPV می توان بــدون
را ادامه داد؟

به طور قطع مــی توان تولید و تجارت 
داد.  ادامــه  آمریــکا  و  اروپــا  بــدون  را 
تحریم ایران سابقه یک سال و دوسال 
ندارد، 4۰ ســال اســت که ما با تحریم 
روبرو هســتیم و در تمام سال ها تولید 
و تجارت حیات داشــت. درست است 
که با نقصان و مشکاتی روبرو هستیم 
ولــی ایــن چالــش ها بــه منزلــه صفر 
شــدن تولیــد و تجــارت نیســت. به هر 
ترتیــب تولید و تجارت راه خود را پیدا 
مــی کنــد و تحریــم نمی توانــد جلوی 
فعالیــت آنهــا را بگیرد. بــه هر ترتیب 
هیــچ اتفاق جدیــدی در بــاب تحریم 
هــا برای ایــران اتفــاق نیفتاده اســت. 
همــان رخدادهــای کــه از قبــل بــوده، 
اکنــون نیز ادامه دارد. آنها عزم کردند 
که صنعت و تولید کشــور را با مشــکل 
مواجــه کنند ولی ما بایــد با هماهنگی 
و همــکاری یکدیگــر مانــع از خواســته 

آنها شویم.

ë  با وجــود تحریم هــا چگونه صنعت 
و تجارت کشــور می توانــد ادامه حیات 

دهد؟
مهــم ترین نکته این اســت که ببینیم 
درصــد اثرگذاری تحریم ها بر اقتصاد 
کشور چقدر اســت. معتقدم بیشترین 
اثرگــذاری تحریــم بر اقتصــاد بیش از 
۳۰ درصــد نخواهــد بــود. ۷۰ درصــد 
داخلــی  موضوعــات  بــه  مشــکات 

یحیی آل اسحاق در گفت و گو با »ایران« : 

کار با تحریم هم پیش می رود

درصــد   ۷۰ مــا  شــود.  مــی  مربــوط 
و  گذاشــتیم  حاشــیه  در  را  مشــکات 
بــه ۳۰ درصــد مشــکات تحریــم می 
پردازیــم. مــا از خیــر حــل مشــکات 
تحریــم گذشــتیم و تنهــا خواســته مــا 
رفع مشــکات داخلی اســت. موضوع 
ارتبــاط بــا خارجی هــا بهانــه ای برای 
در  مختلــف  هــای  گــروه  اختــاف 
کشــورمان شــده اســت. ما می توانیم 
بــه توان خودمان تکیه کنیم و با یکدل 
شدن از چالش ها عبور کنیم. از طرفی 
مســئوان هــم بایــد یکــدل و همــراه 
شــوند. اگــر مــردم ببینند که سیاســت 
گذاران با هم هستند به طور قطع آنها 

هم در کنار دولت قرار خواهند گرفت.
ë  بخشــی از 70 درصد مشکات داخلی

بــه اختــاف میــان سیاســت گــذاران 
مربوط می شود؟

اختاف داخلی بایســتی کنار گذاشــته 
شــود و دیگر جملــه "گفتیم کــه" را به 
زبــان نیاوریــم. بــه جــای آنکــه از هم 
مقصــر  را  یکدیگــر  و  بگیریــم  خــرده 
بدانیم بهتر اســت که در کنار هم قرار 
بگیریم. این اختاف ها به کشــورهای 
کــه  متخاصــم هــم کمــک مــی کنــد 
رفتارهــای خــود علیه ایران را تشــدید 

کنند. 
با افزایش کارایی و بهره وری می توان 

از مشــکات عبور کــرد و بــرای احیای 
تولید و تجارت قدم برداشــت. توصیه 
مــی کنــم، فعــاان صنعتــی هــم بــه 
وعــده  اروپایی هــا دل و امید نبندند و 
برای ادامه تولید خود به فکر راهکارها 
و گفتمان جدید باشــند. اقتصاد ایران 
کــه دارد  بــه ویژگــی هایــی  بــا توجــه 
می تواند ســرپا بماند. ما نباید دغدغه 
این را داشــته باشــیم کــه تحریم مانع 
از حرکــت تولیــد خواهــد شــد.توصیه 
ام بــه سیاســت گذاران هم این اســت 
کــه بــه فکر حــل ۷۰ درصد مشــکات 
داخلی باشند که سال ها است فعاان 

صنعتی با آن مواجه هستند. 

ë  به طور قطع می تــوان تولید و تجارت
را بــدون اروپا و آمریکا ادامه داد. تحریم 
ایران سابقه یک سال و دوسال ندارد، 40 
سال اســت که ما با تحریم روبرو هستیم و در تمام سال 
ها تولید و تجارت حیات داشــت. درســت اســت که با 
نقصان و مشــکاتی روبرو هستیم ولی این چالش ها به 

منزله صفر شدن تولید و تجارت نیست
ë  بیشــترین اثرگــذاری تحریــم بــر اقتصــاد بیــش از

بــه  مشــکات  درصــد   70 بــود.  نخواهــد  درصــد   30
موضوعــات داخلــی مربوط می شــود. مــا 70 درصد 
درصــد   30 بــه  و  گذاشــتیم  حاشــیه  در  را  مشــکات 

مشکات تحریم می پردازیم

برش

تصمیــم بانــک مرکزی در حــذف صفرها از پول کشــور 
یک اقدام حســابداری به حساب می آید. طبیعی است 
میــان یک تصمیم حســابداری با یک اقــدام اقتصادی 
فــرق و فاصلــه وجود دارد، بنابراین حــذف صفر از پول 
ملــی آثــار اقتصادی خاصی نــدارد بلکه تبعــات آن در 
طراز مالی شــرکت ها و دولت قابل ماحظه است چون 
چهــار صفــر از جمــع درآمدهــا و چهــار صفر از ســمت 
هزینه هــا کاهش می یابد. همچنان که اگر به حقوق یک 
کارمنــد نــگاه کنیم چهار صفر از حقــوق کارمند و در آن 

سو چهار صفر از هزینه ها کم می شود.
امــا حذف چهار صفر در کشــورهایی کــه با کاهش ارزش پــول ملی مواجه 
شــده اند و بــه تبــع آن تــورم باایــی تجربــه می کننــد قابــل درک اســت، 
کشــورهایی که دچار تورم طوانی یا در دوره ای شــاهد بروز ابرتورم هستند 
پــول ملی شــان دچــار افــت ارزش می شــود از ســویی کاهــش ارزش پول، 
وجهــه عمومــی خوبی نــدارد و فهم تعداد زیــاد صفرها برای شــهروندان 
عادی و گاه حتی برای کســانی که مســائل مالی بودجه ای را رصد می کنند 
دشــوار اســت و به خاطر تعدد صفرها و ظهور اعداد درشــت عده بسیاری 
نمی توانند بزرگی این اعداد و ارقام را درک کنند اما وقتی از تعداد صفرها 
کم شود طبیعتًا اعداد از یک سو قابل فهم خواهند بود، از سویی مبادات 
نیز راحت تر صورت می گیرد و صورت های مالی ســبک می شود. همچنان 
کــه امــروز افــراد زیــادی را می بینیم کــه در نوشــتن ارقام چک هــا و تبدیل 

تومــان به ریال مشــکل دارنــد بنابراین کاســتن از تعداد صفرها احســاس 
بهتری از درک ارقام را در فضای عمومی کشــور پدید می آورد و از آن ســو 

ظاهر بهتری از پول ملی در فضای بین الملل شکل می دهد.
کاستن از تعداد صفرها در حالت کلی اثر مثبتی دارد اما هشیار باشیم این 
اقدام را از روزنه یک تصمیم حســابداری در ســاده و روان ســازی مبادات 
و ثبــت صورت هــای مالــی شــرکت ها ببینیــم اما اینکــه آیا تصمیــم بانک 
مرکــزی در کاهــش صفرهای پول کشــور در زمان مناســبی گرفته شــد یا نه 
آنچه مسلم است معموًا این تصمیم در شرایطی گرفته می شود که نرخ 
تورم در یک وضعیت پایدار و اســتیبل قرار دارد و آرامشــی در فضای پولی 

کشور حاکم است.
از این نظر اگر این تصمیم در سال های ۹5 - ۹4 گرفته می شد خیلی بهتر 
بــود با این حال کشــورهای دیگری هم این تجربــه را در نظام پولی و مالی 
خود داشــته اند، تجربه ای که موفق هم بوده اما از سویی متوجه باشیم اگر 
نتوانیــم تــورم را کنترل کنیم چندین ســال دیگر اعداد فعلی هم درشــت 
خواهــد شــد. در واقــع حذف صفــر از واحد پــول ملی باید با سیاســت های 
ثبات مالی و پولی همراه شود وگرنه به جایی نخواهد رسید، بنابراین نباید 
از یک اقدام حســابداری، انتظار اقتصادی داشــته باشیم و تصور کنیم این 
اقــدام به پیشــبرد اقتصادی کمک خواهد کــرد. امیدوارم مســئوان بانک 
مرکــزی در کنــار ایــن اقــدام، تمهیدی جــدی برای کنتــرل تورم و نــرخ ارز 
بیندیشــند چون کنترل نرخ ارز و تورم می تواند شــیرینی تصمیم کاستن از 

تعداد صفرها را در کام ملت نگه دارد.

از اقدام حسابداری، انتظار اقتصادی نداشته باشیم

یادداشت

وحید محمودی
اقتصاددان

گــروه اقتصــادی/ ابتدای هفتــه جاری 
عبدالناصــر همتــی، رئیــس کل بانک 
مرکزی در دیدار با اعضای فراکســیون 
وایــی مجلــس از ارائــه ایحــه حذف 
چهــار صفر از پــول ملی به دولت خبر 
داد. حــاا همتــی جزئیات بیشــتری از 
این تصمیم اعام کرده است. طرحی 
که اگر اجرایی شــود، هر ۱۰ هزار تومان 
تبدیل به ۱۰ تومان خواهد شد.هرچند 
که بــه گفته رئیــس کل بانــک مرکزی 
حداقل دو ســال زمان بــرای اجرا نیاز 
دارد. روابــط عمومــی بانــک مرکــزی 
بــه نقــل از همتی این جزئیــات ایحه 
پیشــنهادی حذف 4 صفــر از پول ملی 

را منتشر کرده، که عبارت است از:
»۱- ازمــه اجرایــی شــدن ایــن طــرح 
تصویــب دولت و تایید مجلس اســت 

که امیدوارم تحقق یابد.
۲- یــک فرآینــد زمــان بــر بــه لحــاظ 
حقوقــی و فنی دارد و بر مبنای برآورد 
کارشناســان مــا اجــرای آن نزدیک دو 

سال طول می کشد.
۳- ایــن اقــدام در کنار ســایر اقدامات 
اساســی بانــک مرکــزی بــرای اصــاح 
نظام بانکی و بکارگیری ابزارهای نوین 

سیاست های پولی و شیوه های جدید و 
کارآمد نظارت بــر بانک ها خواهد بود 
و عملیاتــی شــدن آن عمــًا متأخر بر 

اصاحات بانکی خواهد بود.

از قانونــی شــدن، پول هــای  4- بعــد 
جدیــد به تدریــج و بــا جایگزینی آنها 
با اســکناس های فرســوده قبلــی وارد 
چرخــه می شــوند و هزینــه آن قابــل 
مقایســه بــا هزینــه چــاپ حجــم زیاد 

اسکناس های فعلی نخواهد بود.
5- اصــاح نــرخ برابــری پــول ملــی از 
طریق حذف صفرها وجهه پول ملی را 
در صحنه بین المللی ارتقا می بخشد و 
اقدامی اســت که در بسیاری از کشورها 
در کنار ســایر اقدامات، سرآغازی برای 

اصاحات جدی اقتصادی است.«
بیــش از 5۰ کشــور دنیا حــذف صفر از 
پــول ملــی خــود را تجربــه کرده انــد و 
ایــران هــم از نیمــه دهــه ۷۰ شمســی 
تاش هــای خــود را برای حــذف صفر 
آغــاز کرد اما در دوره های گذشــته این 
موضــوع مــورد موافقت قــرار نگرفت 
بــه اعتقــاد کارشناســان این اقــدام به 
اصــاح نظام ارزشــگذاری پول ملی و 

تحول اقتصادی کمک خواهد کرد.

رئیس کل بانک مرکزی تشریح کرد

5 نکته درباره حذف 4 صفر از پول ملی
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نماینــدگان  طریــق  از  »امریکایی هــا 
خــود بــه مــا اعــام کردنــد کــه آماده 
مذاکره با ایران هستند« این ناگفته ای 
بود کــه علی شــمخانی، دبیر شــورای 
عالی امنیت ملی ایران از جریان سفر 
اخیــرش بــه افغانســتان اعــام کــرد. 
ایــن خبــر کمی پــس از آن اعام شــد 
کــه دونالــد ترامپ، رئیــس جمهوری 
امریــکا هفتــه گذشــته در آغــاز ســال 
نــو میــادی و در تشــریح مهم تریــن 
بــه  امیــدواری  بــا  دولتــش  اهــداف 
نتیجــه گرفتــن از تاش هایــش بــرای 
اعمــال فشــار علیــه ایــران گفتــه بود: 
»می خواهــم با ایــران مذاکــره کنم.« 
درخواســتی کــه از طریــق نماینــدگان 
این کشــور در خال ســفر دبیر شورای 
عالی امنیت ملی ایران به افغانستان 
در  کــه  شــمخانی  شــد.  تکــرار  نیــز 
همایش بین المللی دفاع و امنیت در 
غرب آســیا سخن می گفت، به راهبرد 
شکســت خورده امریکایی ها در ایجاد 
فشــار علیه جمهوری اســامی و زیر پا 
گذاشــتن دســتاورد مذاکرات پیشینی 
ایــران و امریکا درباره توافق هســته ای 
اشاره کرد و چنین پیشینه ای را دلیلی 
مذاکــره  درخواســت  نپذیرفتــن  بــر 
ترامــپ با ایــران دانســت. شــمخانی 
گفت:»امــروز نیز آنها حرف از مذاکره 
می زننــد، در افغانســتان که بــودم دو 
نفــر نماینده به مــن مراجعه کردند و 
گفتند امریکا آماده مذاکره است، ولی 
این ســؤال مطرح اســت که چه کســی 
در امریــکا به آن چیزی که شــما امضا 

می کنید متعهد است؟«
درخواســت امریــکا بــرای مذاکــره 
بــه مقام هــای  پیشــتر هــم  ایــران  بــا 
بلندپایــه ایــران پیشــنهاد شــده بــود. 
جمهــوری  رئیــس  روحانــی،  حســن 
مراســم  در  پیــش  چنــدی  ایــران 
ســال  »امریــکا  گفــت:  دانشــجو  روز 
گذشــته ۸ بــار مســتقیم و امســال ۳ 

بــار غیرمســتقیم درخواســت مذاکره 
مــردم  عــزت  مبنــای  بــر  داشــت، 
نپذیرفتــم«. محمــود واعظی، رئیس 
دفتر رئیس جمهوری می گوید هشت 
بار از این درخواســت ها در زمان ســفر 
روحانــی به نیویورک برای شــرکت در 
نشســت ســازمان ملل متحــد مطــرح 
شــده اســت. ســید حســن موســویان، 
در  پیش تــر  نیــز  ســابق  دیپلمــات 
گفت وگویی بــا »ایران« با تأیید تاش 
ترامپ برای تماس با ایران گفته بود: 
»معــاون رئیــس جمهــوری امریکا با 
آقــای عراقچی تمــاس گرفت و گفت 
ترامــپ روحانــی را بــه شــام دعــوت 
کرده است.« موســویان در بیان دلیل 
پاســخ نگرفتــن ایــن دعــوت تصریح 
کــرد: »آقــای روحانــی می دانــد نظام 
مخالف دیدارش بــا رئیس جمهوری 
امریکا است.«درخواست های پرشمار 
امریکا برای گفت و گو با ایران در حالی 
مطرح می شــود که موضوع مذاکره با 
ایــران پیشــتر و در دوره اوبامــا مطرح 
و پیگیری شــد. خواســته ای که ترامپ 
کوشید پس از خروج از برجام و پاسخ 
نگرفتــن تقاضای دیدار بــا روحانی با 
اســتفاده از سیاست فشار بر ایران، آن 
را ممکــن کنــد. او به دنبــال اثبات این 
اســت که سیاستش می تواند به سیاق 
الگویــی که در رابطه با کره شــمالی در 
پیش گرفته است، ایران را به نرمش و 

مذاکره مجاب کند.
ë خواسته محال ترامپ

کــه  اســت  آرزویــی  همــان  ایــن 
خارجــه  امــور  وزارت  ســخنگوی 
توصیــف  باطــل  و  محــال  را  آن 
می کنــد. بهــرام قاســمی در واکنــش 
ایــران و  بــه ادعاهــای ترامــپ علیــه 
درخواســت همزمان مذاکــره با ایران 
اقدامــات  و  می گوید:»خیال پــردازی 
امریــکا  متحــده  ایــاات  خصمانــه 
تاکنون با وجــود همه تاش های کینه 

توزانه آنها نســبت به مــردم ایران راه 
به جایی نبرده و بی شــک در آینده نیز 

نخواهد برد.« 
ســخنگوی وزارت امــور خارجــه بــا 
تأکیــد بر اینکــه »صحبت های ترامپ 
جــاه  و  خواهــی  زیــاده  همــان  تکــرار 
طلبی های قدرت های قرون وسطایی 
اســت«،  گذشــته  مصــرف  تاریــخ  و 
تصریــح کرد:»ایرانیان در طول تاریخ 
پرفــراز و نشــیب امــا افتخارآمیز خود 

زیــاده  برابــر  در  چگونــه  آموخته انــد 
خواهــان و زورگویــان ایســتادگی کرده 
ســتیزان،  ایــران  دادن  شکســت  بــا  و 
آنــان را در خــود هضــم کنند.«رئیس 
پیــش  روز  دو  کــه  امریــکا  جمهــوری 
از  گروهــی  جمــع  در  واشــنگتن  در 
خبرنــگاران صحبــت می کــرد، گفت: 
»اوضاع ایران اصًا خوب نیست. کنار 
گذاشتن توافق وحشتناک هسته ای با 
ایــران، اثر عظیمی روی آنها داشــته و 
دارند نیروهایشــان را از همه جا عقب 
می کشــند. اوضاع شــان خوب نیست. 

می خواهند مذاکره کنند.«

مسأله »نرده ها« نیست
عقا می گویند برای حل مشــکات ابتدا باید فهم درستی 
از مســائل داشــت. در واقع عدم شناخت صحیح مسائل، 
آســیبش به مانند طبیبی اســت که در شــناخت بیماری با 
تشخیص نارسا روبه رو می شود و فرصت درمان را گاهی به 

خاطر این کوتاه نگری از دست می دهد.
دریافت این مهم در فهم و دریافت مســائل اجتماعی، 
ناقــص  تشــخیص  رو  ایــن  از  و  دارد  دوچنــدان  اهمیتــی 
مشــکات اجتمــاع، می توانــد زیانــی گســترده به بــار آورد. 
جمعــه هفته گذشــته نمازگــزاران جمعه تهران عــاوه بر 
یک خطیب جدید، شاهد برداشته شدن نرده های حائل بین صفوف مسئوان 
و مــردم بودنــد. این اقــدام به همــراه تردد عادی امــام جمعه جوان تهــران، با 
استقبال رسانه ای و برخی جریانات سیاسی همراه شد و برخی از این اقدام برای 
بهبود رابطه مســئوان و مردم یاد کردند.نگارنده بنایی بر نفی و یا تقابل با این 
اقدام ندارد و اگر مسأله را در ظرف نمازهای جمعه و رابطه خطبا با نمازگزاران 
دیده شود نتیجه همانی می شود که در چند روز گذشته در تأیید این اقدام آورده 
شــده که تنها در ســطح تبلیغاتی باقی می ماند. بعیــد می دانم که امام جمعه 
جدیــد تهــران، این اقدامات خبرســاز را برای »تغییر فضا« و یــا »بهبود رابطه با 
نمازگــزاران« انجام داده باشــد چــه اینکه نمازهــای جمعه بویژه در ســال های 
گذشــته همــواره ســطح ثابتــی از جمعیت را در برداشــته کــه نوع خواســته ها و 
 نگرش شــان نیز برای خطیبان جمعه ناآشنا  نیست.سطح مطالبات عمومی و 
انتظارات اجتماعی که در ماه های اخیر افزایش یافته، ســمت و ســویش تنها به 
دولــت باز نمی گردد و آنچنان که پیداســت قوای دیگــر را نیز مخاطب خود قرار 
داده است.در پدید آمدن این نارضایتی، اگرچه نباید شرایط کوتاه مدت را نادیده 
انگاشــت اما دلیل اصلی آن به غفلت و گذر از رابطه سیســتمی و تعریف شــده  
مردم و مســئوان در قانون اساســی و عرف نظام های مردم ســاار باز می گردد.
در واقــع نتیجــه غفلت، مســامحه و ترجیح مبانی دیگر بر روابط سیســتماتیک 
و تعریف شــده، ایجاد خط فاصله نرده بین مردم و مســئوان شــده و پدیداری 
چنین وضعیتی حاصل چند ماه و یک سال نیز نبوده است.تبعات این فاصله ها، 
دریافت دیرهنگام و با تأخیر مسائل و مشکات اجتماع، تشخیص های نارسا و  
تجویز  نسخه های مسکن واری است که تنها درد اجتماع را کم می کند و راه چاره 
برای آن محسوب نمی شــود.اجتماع دغدغه مند و مطالبه گر، فی الواقع نسبت 
به رفتارهای عامه پسند، بدبین و محتاط شده اند چرا که تجربه تلخی از ترجیح 
گفتارها و رفتارهای عامه گرایانه بر مبانی تعریف شده و نظم سیستمیک دارند.
فهم و برداشــت ناقص از مســائل، در برهه هایی اخاق عرفی را غالب بر رابطه 
دولت و ملت کرد و موجب پدیداری بنیان های نانوشــته و خود ترجیح شــد که 
مبانــی وحدت را متزلزل کرده اســت.از این رو جامعه تجربــه دیده و دغدغه دار 
امروز، دریافته که  دســتیابی به مطالبات از مســیر تنظیم رابطه دولت و ملت و 
بازگشت امور به مبانی تعریف شده و سیستماتیک است. اگر این روابط احیا شود 
دیگر مســئولی اجازه بــه خود نمی دهد که با  یارانه ماهیانه، سرنوشــت مردم را 
تعیین کند بلکه این مردمند که بر ریل و مدار مبانی تصمیم صحیح را گرفته و 
به عنوان نمونه رأی منفی به گرفتن یارانه در رفراندوم سوئیس می دهند. اخاق 
عرفــی در این حالت می توانــد عامل افزاینده و »الف بین القلوب« باشــد. امام 
جمعــه جوان و خوش نگاه تهــران و دیگر خطبای جمعه اگر قصد در انداختن 
طرحــی نــو در رابطه با مــردم را دارد، به احیــای بنیان ها و مبانی وحدت کشــور 

بپردازد هرچند که منش های اخاقی زینت علما است.

بـــــرش
 دبیــر شــورای عالــی امنیــت ملــی 
طــی ســخنانی در همایــش دفاع و 
امنیــت در غرب آســیا تصریح کرد: 
مردم ایران در ســال ۲۰۱۸ در سایه سیاست های ثبات 
آفریــن که حاصل تفکر راهبــردی رهبر معظم انقاب 
می باشد با اقتدار در برابر مجموعه تهدیدات ایستادند 
و امروز جغرافیای گســترده ای از ســوریه تا دریای سرخ 

و مدیترانــه شــاهد پیروزی و موفقیــت ملت های آزاده 
منطقه شده است.

به گزارش ایرنا علی شــمخانی گفت: در سال ۲۰۱۹ 
خــروج اجبــاری امریــکا از منطقــه ما کلیــد می خورد و 
درآینده بی ثبات سازان مجبور می شوند خروج خود از 
خلیــج فارس را هم آغــاز کنند.وی در بخش دیگری از 
ســخنان خود گفت: امریکا هیچ بهانــه ای برای اعمال 
تحریم هــای غیر قانونی علیه ایران نــدارد و با پیگیری 
رویکــردی یکجانبــه و غیرحقوقــی حتــی متحدانش را 
نیز در جبهه مقابل خود قرار داده اســت.دبیر شــورای 
عالــی امنیت ملی خاطرنشــان کــرد: امریکا بــا اعمال 
تحریم هــای غیر قانونی بــه دنبال درگیر کــردن منابع 

ایــران اســت لیکــن بــا تدابیــری که اندیشــیده شــده و 
فرصت هایــی که در دل تحریم برای ما فراهم گردیده 
به طــور قطع با قــدرت و موفقیت از آن عبــور خواهیم 

کرد.
شــمخانی همچنیــن بــا مــرور تحــوات سیاســی و 
امنیتی منطقه، سیاســت های جمهوری اسامی ایران 
در حوزه مشارکت های سیاسی و امنیتی برای دستیابی 
به امنیت دســته جمعی اظهار داشــت: سیاست ثابت 
جمهوری اســامی ایران بــرای ثبات ســازی در منطقه 
بر پایه ایجاد امنیت دســته جمعی توســط کشــورهای 
منطقــه، جلوگیــری از تغییــر مرزهــا و تجزیه کشــورها 
و مخالفــت جــدی با حضــور نیروهــای فــرا منطقه ای 
اســت.وی با یادآوری تحوات مثبت امنیتی در سوریه 
وعــراق و ایجــاد ثبات نســبی در این کشــورها، شــرایط 
حاضر را نتیجه توجه جدی به ضرورت های مشــارکت 
منطقه ای بــرای برقــراری امنیت جمعی و پشــتیبانی 
فعال از دولت های قانونی خط اول مقابله با تروریسم 
دانست.شمخانی اتحاد راهبردی میان ایران، روسیه و 
ســوریه را تجربه ای موفق در عرصه مقابله با تروریسم 

توصیف کرد.
وی بر لزوم خروج امریکا از سوریه و دیگر کشورهای 
منطقــه به دلیل ایجــاد ناامنی و بی ثباتی اشــاره کرد و 
گفت: امریکا و بی ثبات ســازان سیاست ایجاد اختاف 
و دشــمنی بــرای فروش ســاح و غارت منابــع و ثروت 
کشــورهای منطقه توســط امریکا به صورت مستمر در 
حال پیگیری و انجام اســت.دبیر شــورای عالی امنیت 
ملی خاطرنشــان کــرد: امریکایی ها هیــچ اِبایی از بیان 
صریــح ایــن سیاســت ندارنــد و وقیحانه، بارهــا به آن 
اعتــراف کرده اند. وی با طرح این ســؤال که قتل عام و 
نســل کشــی در یمن چه ســودی برای امنیت در غرب 
آســیا دارد و چــرا در برابــر اراده و خواســت مشــروع، 
قانونی، برحق و انســانی مردم یمن برای تعیین نظام 
سیاســی حاکم بر کشورشــان مقاومت می شود؟ اظهار 
داشــت: بایــد هر چــه ســریع تر جنــگ تحمیلــی علیه 
مــردم یمن به طــور کامل متوقف شــده و در چارچوب 
مذاکــرات یمنــی - یمنی حق تعیین سرنوشــت مردم 

یمن به خودشان واگذار شود.

سیاست ثابت ایران امنیت دسته جمعی است

وزیــر دفاع جمهوری اســامی مذاکره 
هــدف  بــا  را  افغانســتان  و  ایــران 
بازگرداندن صلح و ثبات به این کشور 
دانســت. ســرتیپ »امیــر حاتمی« در 
حاشــیه همایــش بین المللــی امنیت 
در غــرب آســیا در گفت وگــو بــا ایرنــا 
ضمن اشــاره به مذاکــرات اخیر ایران 
بــا طالبــان، ایــن گفت وگوهــا را از ســر 
دولــت  هماهنگــی  بــا  و  خیرخواهــی 
منظــور  بــه  کــه  دانســت  افغانســتان 
بازگشــت صلــح و ثبــات و بــا هــدف 
در  مشــخص  راهکارهــای  یافتــن 
مســیر فرآینــد صــورت گرفتــه اســت. 
ســردار حاتمــی اقدامــات ایــران را بر 
خــاف امریــکا بــا اعتقــاد بــه ایجــاد 
امنیــت مســتمر دانســت کــه درصدد 
بازگردانــدن امنیت به منطقه اســت. 
هفتــه گذشــته بــود کــه وزارت خارجه 
ایــران کمــی پــس از اعــام خبــر دبیر 
شــورای عالــی امنیــت ملــی مبنــی بر 
مذاکره ایــران با گروه طالبان، از ســفر 
هیأتی از این گــروه به تهران و مذاکره 
بــرای یافتن راهکار و مســاعدت برای 
پیشــبرد روند صلــح افغانســتان خبر 
داد. بهرام قاســمی، سخنگوی وزارت 
امور خارجه ایــران گفته بود که هیأت 
طالبان روز یکشــنبه) ۹دی( در تهران 
وزارت  معــاون  عراقچــی  عبــاس  بــا 
گفت وگــو  مفصــل  طــور  بــه  خارجــه 
کــرده اســت. محمود واعظــی، رئیس 
دفتــر رئیــس  جمهوری کشــورمان نیز 

گفتــه بــود کــه مذاکرات بــا طالبــان با 
هماهنگــی دولــت افغانســتان انجام 
می شــود. واعظــی تصریح کــرده بود: 
»مــن در هیــچ گزارشــی ندیــده ام که 
دولــت افغانســتان از مذاکــرات ایران 
از  پیــش  باشــد.  ناراضــی  طالبــان  و 
آغــاز مذاکــرات بــا طالبــان، بــا دولت 
افغانســتان صحبــت داشــته ایم.« در 
پی انتشــار این اخبار بود که»ذبیح اه 
طالبــان  ســخنگوی  مجاهــد«، 
افغانســتان در گفت وگو بــا ایلنا هدف 
این مذاکرات را برقراری و حفظ کانال 
ارتباط سیاســی با همسایه افغانستان 
توصیــف کــرد. او در حالی کــه ایران را 
می دانســت  افغانســتان  دوم  خانــه 
دربــاره اهمیت ایــن ارتباط گفت: »ما 
یک رهبری و سیاست واحد داریم و از 

این رو با بسیاری از کشورهای همسایه 
و  تمــاس هســتیم  و غیرهمســایه در 
حفــظ تماس بــا ایران برای ما بســیار 

اهمیت دارد.«
 
ë  رهبری بــه  گفت وگوها  افغانســتان: 

افغان ها باشد
امــا همزمــان بــا تأکیــد مقام هــای 
ایران بر اطاع داشتن مقام های دولت 
افغانســتان از رونــد ایــن گفت وگوهــا  
»بغــت احمــدی«، ســخنگوی وزارت 
خارجه افغانســتان ضمن اســتقبال از 
تــاش کشــورهای منطقه بــرای ایجاد 
صلــح در این کشــور خواســتار آن شــد 
کــه ایــن گفت وگوهــا باید بــه رهبری و 
مالکیــت افغان هــا باشــد. احمــد نور، 
سفیر افغانستان در تهران نیز در عین 

اســتقبال از ایــن مذاکرات گفــت: »هر 
کشــور بــرادر و دوســتی کــه در ایــن راه 
کمک کند و زمینه ســازی کنــد ما از آن 
سپاسگزار هســتیم و از آن استقـــــــبال 
می کنیــم ولی با تأکید براینکه مســأله 
صلــح و مذاکــره بــا طالبــان بایــد بــا 
مدیریت و مالکیت دولت افغانســتان 
باشــد و ارزش هــا و دســتاوردهایی کــه 
نصیــب  قربانــی  همــه  ایــن  دادن  بــا 

افغانستان شده است، حفظ شود.«
احمــد نــور افــزود: »همــان گونــه 
کــه مقامــات کشــور بــرادر جمهــوری 
اســامی ایــران گفتنــد که ما بــا اطاع 
دولت افغانســتان مذاکــره می کنیم و 
از دولــت وحدت ملی حمایت کردیم 
و می کنیــم و به هیچ صــورت طرفدار 
فروپاشــی ســاختار فعلی افغانســتان 
نیســتیم عین این حرف ها را دوستان 
تماســی  اگــر  و  می زننــد  هــم  دیگــر 
دارنــد، دولــت افغانســتان و مقامات 
کابــل را در جریان می گذارند.« ســفیر 
شــد:  یــادآور  تهــران  در  افغانســتان 
»از دیــد مــا کوتاه تریــن راه این اســت 
همان طور که دولت افغانستان بارها 
آمادگی خود را اعــام کرده مذاکرات 
مســتقیم میان دولت و گــروه طالبان 
صورت بگیرد تا به نتیجه ای برســد که 
عملی و ماندگار باشد. ما دنبال صلح 
واقعی و پایدار هســتیم نه صلحی که 
مقدمــه جنگ و منازعه از نوع دیگری 

باشد.«

عوامــل اخــال در نظــام ارزی کشــور 
در قزویــن و آذربایجان شــرقی توســط 
زمان)عــج(  امــام  گمنــام  ســربازان 

دستگیر شدند.
 بــه گــزارش ایلنــا، در پــی اشــراف 
اطاعاتی و تاش   های سربازان گمنام 
امــام زمان)عج( در اداره کل اطاعات 
اســتان قزوین، ۱۲ نفــر از عوامل اخال 
در بــازار ارز، بــه اتهــام اخــال در نظام 
ارزی کشــور، قاچــاق ارز از طریق خرید 
و فــروش غیرقانونــی، تحصیــل مال و 
کسب منفعت نامشروع، فرار مالیاتی 
و پولشویی در استان    های قزوین، تهران 
و مازندران دستگیر و برای رسیدگی به 

جرایــم مزبور، تحویــل مراجع قضایی 
شــدند. ســرکرده این باند نیز در حالی 
کــه قصــد خــروج از کشــور را داشــت، 
شناســایی و دستگیر شــد. اعضای این 
باند که به صورت شــبکه ســازمان  یافته 
و حرفه  ای فعالیت می   کردند، از ســال 
۹۳ تاکنــون در مجموع بالغ بر ۲۰ هزار 
میلیــارد ریــال گــردش مالی داشــته و 
خریــد و فروش غیرقانونــی نزدیک به 
۴۵۰ میلیون دار داشته  اند. همچنین، 
ســربازان گمنــام امــام زمان)عــج( در 
آذربایجان شرقی نیز با انجام اقدامات 
اطاعاتــی چنــد ماهه موفق به کشــف 
تخلفات گســترده در حــوزه حوالجات 

ارزی شــدند که در ایــن رابطه ۱۳ نفر از 
عناصر اصلی به اتهام اخال در نظام 
ارزی کشــور کــه تعــدادی از متهمان با 
هویــت جعلی قصد خروج غیرقانونی 
از کشــور را داشــتند، دســتگیر و بعــد از 
مستندســازی جرایــم، تحویــل مراجع 

قضایی شدند. 
ایــن باند بــا تأســیس شــرکت های 
ظرفیــت  از  سوءاســتفاده  و  کاغــذی 
بــرای  فعــال  بازرگانــی  شــرکت های 
سوءاســتفاده از مابه   التفــاوت نــرخ ارز 
دولتی و آزاد به ثبت ســفارش کااهای 
مشــمول ارز دولتی )مبادلــه  ای( اقدام 
کــرده و پــس از تخصیــص ارز دولتــی 

نســبت به فــروش حوالجــات ارزی در 
بــازار آزاد، بــا مشــارکت عوامــل خــود 
در تهــران اقــدام کرده  انــد. حــدود ۶۵ 
بانــد  ارزی  تخلفــات  از  دار  میلیــون 

مذکور مستندسازی شده است.
ریــزی،  برنامــه  کمیســیون  دبیــر 
بــا  مبــارزه  بــر  نظــارت  و  هماهنگــی 
قاچــاق کاا و ارز خراســان رضوی هــم 
از کشــف و ضبط مقادیــر قابل توجهی 
ارز قاچــاق در مشــهد خبر داد. رســول 
فرزادفــر افــزود: در ایــن طــرح ۲۲۱۵۳ 
دار آمریکا، ۴۴۰۵۰۰ دینار عراقی، ۱۵۰ 
یــورو، ۲۹۷۷۵۰۰۰ تومان وجه نقد، ۲۲ 

گرم مواد مخدر کشف و ضبط شد.

دستگیری ۲۵ نفر از عوامل اخال در نظام ارزی توسط وزارت اطاعات

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح:

مذاکره با طالبان با هدف بازگشت ثبات به افغانستان انجام شد
 سخنگوی وزارت خارجه افغانستان از تاش کشورهای منطقه برای ایجاد صلح در این کشور  استقبال کرد
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اگراشخاصدیگریایحهکودکهمسریرامیدادندمخالفتنمیشد
نماینده مردم تهران در مجلس در همایش ازدواج کودکان در سکونتگاه های فقیرنشین:

نشســت رونمایــی از کتــاب همایــش 
ســکونتگاه های  در  کــودکان  ازدواج 
خانــه  در  یکشــنبه  روز  فقیرنشــین 
وارطــان با حضور پروانه سلحشــوری 
نماینــده مجلس شــورای اســامی و 
شــهناز سجادی دســتیار ویژه در امور 
حقوق شهروندی معاونت امور زنان 
و خانواده بــه میزبانی جمعیت امام 

علی برگزار شد.
پروانه سلحشــوری در این مراسم 
پدیــده  بــا  مقابلــه  اســتارت  گفــت: 
کودک همســری از دو ســال پیش در 
فراکســیون زنــان مجلــس زده شــد، 
مــا زنــان حاضــر در مجلس شــورای 
اسامی دغدغه مان از جنس جامعه 

است.
ایــن نماینــده مجلس با اشــاره به 
اینکه سن ازدواج دختران در مجلس 
ششــم به 13 ســال افزایش پیدا کرد، 
اذعــان داشــت: البتــه در تبصــره آن 
ذکــر شــده بــا تأییــد دادگاه صالحه و 
تأیید ولــی فرد در هر ســنی می تواند 
ازدواج کند. با این حال ما هنوز شاهد 
ازدواج دختران در سنین 9 تا 14 سال 
هســتیم. نزدیک 5 و خرده ای درصد 
از ازدواج ها در ســنین 10 تا 14 سالگی 
رخ می دهــد که جمعیتــی حدود 40 

هزار نفر را شامل می شود.
برخــی  متأســفانه  افــزود:  وی 
بواسطه برداشــت های غلط با ایحه 
کودک همســری مخالفــت می کنند، 
این افــراد تصور می کننــد ما مخالف 
امــا  هســتیم،  جمعیــت  افزایــش 
این طــور نیســت بهتــر اســت به جای 
مخالفــت با طرح کودک همســری و 
تمرکــز روی 40 هــزار کودک شــرایط 
ازدواج را بــرای یــک میلیــون جــوان 
را  ازم  امکانــات  کــه  ازدواج  آمــاده 

ندارند، فراهم کنیم.
سلحشــوری بااشــاره به ســن رأی 
دادن کــودکان و نوجوانــان ادامه داد: 
چطــور کودکان و نوجوانان صاحیت 
رأی دادن در ســن پاییــن را ندارنــد، 
امــا بــرای ازدواج و تشــکیل خانــواده 
کودک 9 یا 10 ســاله می تواند خوب و 
بد زندگی اش را تشــخیص دهد، این 
موضــوع حتی در بحث جمعیت نیز 
آســیب می زند، آیا سامت باروری و 
بهداشــت این کودکان تأمین است؟ 
بســیاری از این کودکان در 30 سالگی 
دچار بیماری هایی از جمله ســرطان 
کــودکان  ایــن  از  می شــوند. بســیاری 
دچــار ناباروری می شــوند، آنهــا نه از 
کودکــی لــذت می برنــد و نــه تجربــه 

بزرگسالی خوبی دارند.

ë  طرح کودک همســری در کمیسیون
قضایی مجلس رأی نیاورد

ضمــن  مجلــس  نماینــده  ایــن 
تأکیــد بــر تاش هــای صــورت گرفته 
در این زمینه اذعان داشــت: در حال 
حاضر مــا به دنبال آن هســتیم ســن 
ازدواج زیــر 13 ســال ممنــوع و بیــن 
13 تــا 16 ســال بــا نظــر ولــی، دادگاه 
انجــام  قانونــی  پزشــکی  و  صالحــه 
شــود، البتــه طــرح کــودک همســری 
در کمیســیون قضایــی مجلــس رأی 
نیــاورد و یکی از دایــل مخالفان این 
بــود که عده ای هســتند بــرای ازدواج 
شــما  دارنــد  رضایــت  ســن  ایــن  در 
به عنــوان قانونگــذار حــق جلوگیــری 
از ایــن موضــوع را نداریــد. مخالفــان 
رضایــت  آیــا  هســتند؟  چــه  دنبــال 
کــودکان در امــر ازدواج معنــا دارد؟ 

اصًا متوجه می شوند رضایت یعنی 
کــه  ســوءتفاهماتی  متأســفانه  چــه؟ 
ایجاد می شــود منفعت ملی را فدای 
روزمرگی می کند. شــاید اگر اشخاص 
دیگری این طرح را مطرح می کردند 
مخالفــت نمی شــد شــاید چــون مــا 
مطــرح کردیــم مخالفــت می کننــد. 
مخالفــان ایــن طــرح را دعــوت کنید 
تا خودشــان پاســخگو باشــند و دایل 

مخالفتشان را بیان کنند.
اســت  درســت  کــرد:  اظهــار  وی 
دارد،  نقــش  زمینــه  ایــن  در  قانــون 
امــا فرهنگ ســازی بشــدت تأثیرگذار 
اســت، به طــور مثــال زنجــان به دلیل 
بیس های فرهنگی بیشــترین آمار در 
ازدواج سنین 10 تا 14 سال را داراست، 
روان  و  روح  بــه  ازدواج هــا  نــوع  ایــن 
کــودکان در ســنین پایین آســیب وارد 
می کند که همین اصلی ترین دغدغه 
ماســت. فرهنگ ســازی بــه نهادهای 
صدا و ســیما،  برمی گــردد،  مدنــی 
آموزش و پرورش نقش بسیار مهمی 
ایفــا  آمــوزش  و  تربیــت  راســتای  در 
می کنند، در حوزه قانونگذاری هم ما 
تاش می کنیم، اما در فرهنگ ســازی 

نهادهای متولی باید تاش کنند.

سلحشوری گفت: سیاستگذاری ها 
رضــای  واقعیــت،  اســاس  بــر  را 
خــدا و منافــع ملــی تعریــف کنیــم و 
بــرای اعتــای جامعــه تــاش کنیم. 
امیــدوارم بــا کمــک شــما، نهادهای 
مدنــی و... ازدواج نکــردن جوانــان و 
کــودکان را باهــم حــل کنیم و ســعی 
کنیم جامعه به ســمت توسعه پیش 

برود.

ë یک بام و دو هوا شده ایم
شــهناز ســجادی، دســتیار ویژه در 
معاونــت  شــهروندی  حقــوق  امــور 
امــور زنــان و خانواده نیــز گفت: یکی 
از نماینــدگان مجلــس در مخالفــت 
بــا این ایحــه عنوان کــرد مادربزرگ 
در  کــرده،  ازدواج  ســالگی   9 بنــده 
جــواب این حــرف باید گفــت ما قرار 
نیســت بــه عقــب نــگاه کنیــم بلکــه 
قرار اســت به جلو نــگاه کنیم. آیا این 
نماینــده حاضــر اســت از رنج هایــی 
کــه مادربزرگش کشــیده نیز صحبت 
کنــد؟ اصــًا پدربــزرگ ایشــان چنــد 

ساله بودند؟
وی افزود: آیــا نمایندگان مخالف 
حاضرند کودکان خود در این ســن به 

ازدواج دربیاورند؟ این نوع ازدواج ها 
مخصوص قشــر آسیب پذیر است در 
حالی کــه فرزندان خودشــان در ناز و 
نعمــت زندگی می کنند و در خارج از 
کشــور تحصیل می کنند. ســن بلوغ را 
نمی خواهنــد تغییر بدهنــد در حالی 
که در قرآن به ســن ازدواج اشــاره ای 
نشــده و فقط در ســوره های نسا و نور 

درباره بلوغ صحبت شده است.
ســجادی ادامــه داد: ایــن کودکــی 
که می تواند ازدواج کند جالب اســت 
نمی توانــد حســاب پس انداز داشــته 
باشــد، گواهینامــه بگیرد، ماشــینی را 
به نــام خــود بزند، در واقــع یک بام و 
دو هوا شــده ایم. تکلیف سن حقوقی 
بچه های ما مشخص نیست، فعاان 
کننــد  تــاش  بایــد  کــودک  عرصــه 
تکلیــف ایــن موضــوع روشــن شــود. 
را  اجتماعــی  ممنوعیت هــای  تمــام 
بار کودک می کنیم، اما از ســوی دیگر 
حــق دارد ازدواج کنــد، در حالــی کــه 
مســئولیت تشــکیل خانواده از افتتاح 
حســاب پس انداز و گرفتن گواهینامه 

سنگین تر است.

ë در قرآن سن ازدواج نداریم
حقــوق  امــور  در  ویــژه  دســتیار 
زنــان  امــور  معاونــت  شــهروندی 
و  فقهــا  داشــت:  اذعــان  خانــواده  و 
علمــای نواندیــش هــم معتقدند در 
قرآن ســن ازدواج نداریــم و باید این 
قانون به روزرســانی شــود، اما برخی 

این موضوع را خط قرمز می دانند.
وی بیان داشت: طبق سرشماری 
مرکز تحقیقات ســازمان ثبت احوال 
تــا 14 ســال در  ســن ازدواج بیــن 10 
ســال  در  و  درصــد  شــش   85 ســال 
95 چهــار درصد اعام شــده اســت. 
این در حالی اســت که نســبت ســنی 
ازدواج دختــران بیــن 15 تــا 19 ســال 
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در کل کشــور 21 درصــد و بیــن 20 تــا 
24 ســال 55 درصــد بوده اســت، اما 
در ســال 96 تعــداد 247 طاق برای 
زنانی ثبت شده که 13 ساله بوده اند، 
شاید بسیاری از ازدواج ها ثبت نشده 
باشــند، بنابراین طاقشــان هم ثبت 
نمی شود. در استان ها سهم دختران 
ازدواج کــرده بیــن 15 تــا 19 ســال در 
ایــام 12.5 درصد، خراســان رضوی 
33.2 درصد و قسمت حاشیه نشین 

تهران 13.3 درصد بوده است.
فقــر  اینکــه  بیــان  بــا  ســجادی 
نداشــتن  اعتیــاد،  مالــی،  فرهنگــی، 
از  تبعیــت  والدیــن،  تحصیــات 
عــرف محلــی و منطقــه ای از دایــل 
کودک همسری اســت، گفت: تعداد 
بیشــماری از ازدواج هــای زودهنــگام 
منطقــه ای  و  محلــی  عــرف  توســط 
توســط پدر و مــادر صــورت می گیرد 
و  اراده  ازدواج هایــی  چنیــن  در  و 
بنابرایــن  نــدارد،  وجــود  رضایتــی 
و  عقــد  فقهــی  و  حقوقــی  لحــاظ  از 
قــراردادی که رضایت در آن نباشــد، 
باطل است، مگر اینکه بعد از ازدواج 

رضایت حاصل شود.
حقــوق  امــور  در  ویــژه  دســتیار 
و  زنــان  امــور  معاونــت  شــهروندی 
خانواده اظهار کرد: ازدواج زودرس و 
پیش رس تراژدی عصر ما محســوب 
می شود و حذف دوران کودکی از یک 

انسان کار ما نیست.
وی خاطرنشــان کــرد: در شــورای 
فقهی و حقوقــی معاونت زنان برای 
رصــد خأهای قانونی بویژه در حوزه 
تــاش هســتیم  کــودکان در  و  زنــان 
و قــرار اســت ایــن بــار مســأله کودک 
ارائــه  همســری را به صــورت ایحــه 
بدهیــم، مهم نیســت سرنوشــت آن 
چه شــود ولی مــا مطالبه گری خود را 
انجــام می دهیم، بســیاری از قوانین 
در طول این 40 سال اصاح شده اند، 

تغییرات و اصاحات قوانین دســت 
نیافتنی نیست.

ë  خالی کودکان  ازدواج  در  دست مان 
است

مدیرعامــل  رحیمــی،  زهــرا 
جمعیت امــام علی گفــت: قیچی ای 
وجــود  کــودکان  بــرای  ازدواج  به نــام 
دارد کــه بــا آســیب های اجتماعــی در 
از مواقــع  اســت. در بســیاری  ارتبــاط 
عــدم توانمنــدی و آمــوزش مــادران 
نقش بســزایی در این آســیب ها دارد، 
فرزندان ایــن مادران همــان مادرانی 
می شــوند که 7، 8 کــودک دیگر با این 
شــرایط بــه جامعــه می افزاینــد، باید 
بــه ریشــه این آســیب ها توجه داشــته 
باشــیم گام نخست پیشــگیری در این 
زمینه است که متأسفانه قانون در این 
زمینــه حمایت نمی کند و دســت مان 
ازدواج  هنگامی کــه  اســت.  خالــی 
کودک مطرح می شــود با هجمه ای از 
تهمت ها مواجه می شویم گویا برخی 
در اعتیــاد، ازدواج کودکان و... کاســب 

هستند.
وی افزود: وقتــی از ازدواج کودکان 
موضــوع  ایــن  می کنیــم  صحبــت 
و  نیســت  جامعــه  کل  مخصــوص 
فقــط به قشــر خاصــی مرتبط اســت. 
نکتــه دیگــر در ایــن باره این اســت که 
ازدواج کــودک بــا معضاتی همچون 
فــرار، کشــاندن دختــران بــه باندهای 
سوءاســتفاده جنســی هم روبه روست، 
به دلیل نبود حمایت، این نوع کودکان 
دور  منطقه شــان  از  می کننــد  ســعی 
شــوند و فــرار کننــد حال ایــن دختران 
آموزش ندیده باعث تکرار یکســری از 

آسیب ها در جامعه می شوند.
نماینــدگان  داد:  ادامــه  رحیمــی 
مخالفــان هم بــه این مراســم دعوت 
بررســی  کلــی  از  بعــد  امــا  شــدند، 

متأسفانه دعوت ما را نپذیرفتند.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس:

وام ۱۵ میلیون تومانی ازدواج برای 
زوجین، چندان راهگشا نیست

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسامی گفت: 
به دلیــل تحریم هــا و کاهش صــادرات نفــت، بودجه 98 
انقباضــی نوشــته شــده اســت، اما جــا دارد کمــی ردیف 
بودجه هــا جابه جــا شــود تا به موضــوع ازدواج کــه یک امر مهــم در جامعه 

است، نگاه ویژه ای شود.
به گــزارش ایســنا، زهرا ســاعی در جمــع خبرنــگاران بیان کــرد: در قانون 
تســهیل ازدواج که در ســال 8۴ و در مجلس هفتم شــورای اسامی تصویب 
شــد، قــرار بر آن بــود که صندوق اندوختــه جوانان راه اندازی شــود که از این 
طریق، وام هایی جهت تســهیل ازدواج جوانان در اختیار آنها گذاشــته شود، 
متأسفانه این اتفاق نیفتاد و در دولت نهم، این صندوق اندوخته جای خود 
را به صندوق مهر امام رضا)ع( داد که اکنون با نام صندوق کارآفرینی امید 
در حال فعالیت بوده و کامًا واضح است که در همان سال ها، این صندوق 

از مسیر خود منحرف شد و تاکنون هم شکل نگرفته است.
 وی اضافه کرد: ســال گذشته مجلس در جریان تصویب بودجه 97، وام 
ازدواج هر یک از زوجین را از 10 میلیون تومان به 1۵ میلیون تومان افزایش 
داد، حــال دولت در بودجه 98 که تا چنــدی دیگر در مجلس مطرح خواهد 
شد، رقم این وام را همان 1۵ میلیون تومان در نظر گرفته است؛ با توجه به 
رشــد تورم و بخصوص باا رفتن نرخ مســکن که حتی در برخی نقاط تهران 
تــا چندین برابر هم افزایش پیدا کرده اســت، بایــد بگویم که اعطای وام 1۵ 
میلیون تومانی برای هر زوج خیلی کارگشا نیست.  وی در پاسخ به اینکه آیا 
نمایندگان برای افزایش وام ازدواج در بودجه 98 تاش خواهند کرد، گفت: 
ما در حال بررســی و کار کارشناسی هستیم تا بتوانیم میزان وام ازدواج را در 

بودجه 98 بیش از مبلغ تعیین شده توسط دولت، لحاظ کنیم.

رایزنی وزیر تعاون برای افزایش بودجه 
توانمندسازی معتادان متجاهر

وزیــر تعــاون، کار و رفاه اجتماعی در مشــهد گفت: برای تأمیــن منابع مورد 
نیاز مراکز ترک اعتیاد اجباری و خانه های بین راهی بهبودیافتگان خراســان 
رضوی از طریق وزارت کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور رایزنی می کند. 
»محمد شــریعتمداری« در بازدید از مرکز معتادان متجاهر راهی به ســوی 
سامت و خانه  بین راهی بهبودیافتگان این مرکز، گفت: بهزیستی در زمینه  
نجــات و توانمندســازی معتادان متجاهر، وظیفه  ســنگینی بــر عهده دارد و 

همه از جمله دولت، خیرین و مردم باید به آن کمک کنند.
وزیــر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی بــا بیــان اینکه ایــن گــروه از معتادان 
مراحــل ســختی را در زندگی پشــت ســر گذاشــته و حــاا به مرحلــه  نجات و 
توانمندســازی رســیده اند، گفت: اگر در این مرحله بتوانیم به توانمندسازی 
و اســتقال آنها کمــک کنیم، امید پذیــرش خانواده و جامعه نیــز در رابطه 
بــا آنهــا تقویت می شــود، اما اگر آنها را رها ســازیم؛ هــم هزینه های دولت و 
خیریــن بــه هــدر می رود و هــم اینکــه نمی توانیم بــه هدف برنامــه  نجات و 
توانمندســازی بیماران سوء مصرف مواد دســت یابیم. وی با تأکید بر اینکه 
بودجه های ســنواتی دولــت در این زمینه، پایــداری ازم را ندارد، خطاب به 
مدیران بهزیســتی استان گفت: باید به شــرکای اجتماعی خودمان، اعتماد 

بیشتری داشته باشیم و به آنها میدان فعالیت بدهیم.
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سالشرایط برخورداری دختران و پسران از حقوق اجتماعی براساس قوانین
13 سالسن ازدواج در دختران 
15 سالسن ازدواج در پسران

18 سال تمامسن اخذ گواهینامه پایه سوم در دختران و پسران 

اجازه محضری برای افراد زیر ۱۸ سن اخذ گذرنامه ایرانی
سال از سوی پدر و یا قیم قانونی

18 سال تمامسن ثبت اسناد ملکی و یا اجاره ملک برای کودکان 
18 سال تمامسن انجام امور بانکی

18 سال تمامسن اخذ وکالت برای انجام امور دیگران
18 سال تمامسن خرید سیم کارت تلفن همراه

18 سال تمامسن رأی دهندگان در کلیه انتخابات
18 سال تمامسن کفالت مادر برای پسران
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یکی از پایه گذاران »سینمای نوین« ایران 
محسوب می شود و شــهرتش به واسطه 
ســاخت آثــار ســینمایی تحســین شــده 
اســت اما خالق فیلم های »خانه ای روی 
آب«، »شــازده احتجــاب«، »بــوی کافــور 
عطر یاس« و... عاوه بر این که کارگردان 
خوبــی اســت بازیگــری را هم خــوب بلد 
اســت شــاهد این مدعا نامزدی دریافت 
جایزه بهترین بازیگر مرد آسیاپاسیفیک 

برای فیلم »حکایت دریا« است؛ دومین 
فیلمــی که بهمن فرمان آرا بعــد از پایان 
جلــوی  خودخواســته اش  خانه نشــینی 
ایــن   88 ســال  مهرمــاه  بــرد.  دوربیــن 
کارگــردان به صــورت علنی تأکیــد کرد تا 
این مدیران )شمقدری و همکارانش( در 
مصدر امور باشند فیلمی نخواهد ساخت 
و بــه این گفته اش نیز تا پایان عمر دولت 
پیشــین وفادار ماند. با پایــان دولت دهم 

او برای نخســتین بار متنی )مــردی برای 
تمــام فصول( کــه برای اجرایش هشــت 
سال انتظار کشــیده بود را در تاار وحدت 
روی صحنــه بــرد و پــس از آن بــا فیلــم 
»دلم می خواد« روی صندلی کارگردانی 
نشست. پس از این فیلم، بهمن فرمان آرا 
در نهمین تجربــه کارگردانــی اش یعنی 
»حکایــت دریا« عــاوه بر تهیــه کنندگی 
و نــگارش فیلمنامه، بازیگــری هم کرد و 

کاندیــد دریافت جایزه از آسیاپاســیفیک 
شد این فیلم البته اولین تجربه بازیگری 
فرمــان آرا نبــود و او پیــش از این در دیگر 
فیلمــش »بوی کافــور، عطر یــاس« هم 
بــازی کــرده بــود اما ایــن فیلمســاز برای 
اولین بــار قرار اســت غیر از آثــار خودش 
در فیلــم کارگردان جوان و البته شــناخته 
شــده ســینما بــه عنــوان بازیگــر جلــوی 
دوربین رود. »مجبوریم« تازه ترین فیلم 

رضــا درمیشــیان فیلمبــرداری اش آغــاز 
شــده و بهمن فرمــان آرا بتازگی به جمع 
بازیگــران ایــن فیلم اضافه شــده اســت. 
جواهریــان،  نــگار  معتمدآریــا،  فاطمــه 
پارســا پیروزفر، پردیس احمدیه، مجتبی 
پیــرزاده، بابــک کریمــی، رضــا بهبــودی 
و... از بازیگــران ایــن فیلــم هســتند که به 
تهیه کنندگی و ســرمایه رضا درمیشــیان 

تولید می شود.

کارگردانی که بازیگری هم بلد است

 گفته های جالب کارگردان
»یک مکان ساکت«

جــان کرازینســکی، کارگــردان فیلــم »یــک مــکان ســاکت« در 
گفت و گویــی که با روزنامــه نیویورک تایمز داشــته به این نکته 
اشــاره کــرده کــه 2 تدویــن اولیه ایــن فیلم بــدون صــدا انجام 
شــده است. »یک مکان ســاکت« درامی ترسناک به نویســندگی و کارگردانی جان 
کرازینسکی و بازی او و همسرش امیلی بانت است، داستان موجوداتی ترسناک را 
روایت می کند که زمین را به تسخیر خود درآورده اند. این هیواها به صدا حساس 
هستند و تولید کوچکترین صدایی باعث جذب آن ها به سوی انسان ها و کشته شدن 
آن ها می شود. آن طور که در بخشی از خبر مهر آمده، کرازینسکی گفته:»در روزهای 
اول پس تولید، من و تدوینگرم به دنبال صدایی بودیم که با هم نوایی با آن بتوانیم 
سکانس های مختلف را تدوین کنیم تا این که به او گفتم خاموشش کن! و این طور 
شــد که صدای پروژه برای ۵ هفته بعدی بســته بود. در حقیقت تدوین اول و دوم 
کل این پروژه در ســکوت مطلق انجام شــد. من احتیاج داشــتم با شخصیت های 
فیلمم بدون حضور عنصری دیگر ارتباط برقرار کنم.« »یک مکان ساکت« شیوه ای 
منحصر به فرد در استفاده از صدا دارد که نه تنها به ترسناکی فضا می افزاید که در 

شخصیت پردازی کاراکترها و شکل گیری روابط میان آن ها نیز تأثیر به سزایی دارد.

آن سوی 
مــــــــرز

علی ترابی در کمیسیون هنر و معماری شورای عالی انقاب 
فرهنگی:

 با این بودجه امکان جریان سازی 
در موسیقی فراهم نیست

جلســه کمیسیون هنر و معماری شــورای عالی انقاب فرهنگی با 
موضوع گزارش جشنواره های تئاتر، موسیقی، هنرهای تجسمی و 
مد و لباس فجر شنبه 15 دی ماه در این کمیسیون برگزار شد. علی 
ترابی مدیرکل دفتر موسیقی در این جلسه گفت: »بودجه دفتر موسیقی کمتر از پنج 
درصد گردش مالی موســیقی اســت و با این بودجه امکان جریان سازی در موسیقی 
فراهم نیســت. ترابی در ادامه افزود: ســی و چهارمین جشنواره موسیقی فجر عنوان 
بین المللی ندارد اما گروه های موسیقی از دیگر کشورها در جشنواره حضور و برنامه 
دارند. محمد حســین ایمانی خوشخو رئیس کمیسیون هنر و معماری شورای عالی 
انقاب فرهنگی در این جلسه با قدردانی از معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد 
اســامی و تاش دبیران و همکاران جشنواره های هنری فجر گفت: ضرورت دارد که 
اصول و مبانی جشنواره های هنری فجر در شورای عالی انقاب فرهنگی ثبت شود و 
جشنواره های فجر به عنوان رویدادهای مهم و باسابقه ثبت ملی و بین المللی شوند. در 
چهلمین سال انقاب اسامی فرصتی است که رویدادهای هنری نیز به این مناسبت 
برنامه هایی را ارائه کنند که در گزارش های ارائه شده فجر موضوع چهل سالگی انقاب 
اسامی مورد توجه قرار گرفته و برنامه هایی اجرا خواهد شد. کمیسیون هنر و معماری 
با توجه به گزارش ها و مســائل مدیران و دبیران، گزارشــی از فعالیت ها، ضرورت ها و 
نیازها و دستاوردهای هنری و جشنواره ها به شورای عالی انقاب فرهنگی ارائه می کند.

فرهنگ

ژرژ پطرسی راوی ارکستر سمفونیک تهران
ارکستر ســمفونیک تهران به رهبری شــهرداد روحانی ساعت 
21 روز چهارشنبه دهم بهمن ماه در تاار وحدت تهران برگزار 
می شــود. در این کنسرت قطعات »اورتور کارناوال« اثر آنتونی 
دورژاک، »ســمفونی شماره 2 )موومان سوم(« اثر سرگئی راخمانینوف، »باروک 
فامینگو برای ۴ هارپ« اثر دبورا هانسون، »پیتر و گرگ« اثر سرگئی پروکفیف با 

روایت ژرژ پطرسی و »دانزون شماره 2«پیش روی مخاطبان قرار می گیرد.

»اصوات پایدار« در فرهنگسرای نیاوران
چیدمان صوتی »اصوات پایدار«، پروژه ای از آنسامبل »خانه رویا« جمعه 21 
دی ماه در گالری شماره 1 فرهنگسرای نیاوران اجرا می شود. »اصوات پایدار« 
پروژه ای بر مبنای پخش اصوات اســت. در این شــیوه هنــری هنرمند به جای 

بهره گیری از المان های دیداری از المان های شنیداری استفاده می کند.

 »شب های جنوب ۳« در فرهنگسرای نیاوران
پــروژه »شــب های جنــوب ۳« بــا حضــور هنرمنــدان و گروه های مطرح موســیقی 
تلفیقــی کشــورمان در فرهنگســرای نیــاوران در روزهــای 22 تا 24 دی مــاه میزبان 

دوستداران موسیقی است.

افتتاح نمایشگاه جشنواره بین المللی عکس »خیام«
مراســم اهــدای جوایز و گشــایش نمایشــگاه ششــمین جشــنواره بین المللی 
عکس »خیام« با مشارکت وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی، سازمان زیباسازی 
شــهر تهران، معاونت فرهنگی اجتماعی شــهرداری تهران، فرهنگستان هنر 

و مؤسسه صبا جمعه 21 دی ساعت 1۷ در فرهنگستان هنر برگزار می شود.

 فرزاد فرزین در »دالبی تیه تر«
صفحه رســمی ســالن »دالبی  تیه تر« لس آنجلس به تازگی لیســت 9 رویداد برتر 
خود در ســال میادی گذشــته را اعام کرده که کنسرت عاشقانه فرزاد فرزین هم 
در این بین به چشم می خورد. عاوه بر این کنسرت، عکس رویدادهای مهم دیگر 
این سالن نظیر برگزاری مراسم اسکار هم در پست سالن دالبی تیه تر وجود دارد. 
این خواننده زمســتان ســال گذشته و همزمان با آغاز ســال 2018 تور کنسرت های 
عاشــقانه را در امریکا روی صحنه برد که اجرای او در ســالن دالبی تیه تر که محل 

برگزاری مراسم ساانه »اسکار« هم هست با استقبال خوبی مواجه شد.

معرفی مجریان نشست های فیلم فجر
در ســی و هفتمین جشــنواره فیلم فجر نیز طبق روال ســال های قبل، بعد از 
نمایش فیلم ها نشســت پرسش و پاسخ آثار برگزار خواهد شد و امسال فرزاد 
حســنی، منصور ضابطیان، احســان کرمی، محمود گبرلو و حمیدرضا مدقق 

مسئولیت اجرای نشست ها را برعهده خواهند داشت.

»یک کیلو بال مگس« در بنگادش
فیلم مستند »یک کیلو بال مگس« از تولیدات مرکز گسترش سینمای مستند 
و تجربــی بــه کارگردانی رضــا ســبحانی در دو بخش »مســتقل« و »معناگرا« 
جشنواره فیلم »داکا« بنگادش به نمایش گذاشته می شود.هفدهمین دوره 
جشــنواره فیلــم »داکا« طی روزهــای 20 تا 28 دی ماه 9۷ در کشــور بنگادش 
برگزار می شــود و مســتند »یک کیلو بال مگس« ســاخته رضا ســبحانی در دو 

بخش فیلم های کوتاه مستقل و آثار معناگرای جشنواره روی پرده می رود.

روی خـط 
خـــــــبر

مراســم توزیــع هفتــاد و ششــمین دوره 
جوایز سینمایی گلدن گلوب صبح دیروز 
در شــهر لس آنجلس امریکا برگزار شد و 
فیلم های »راپسودی بوهه میان« و »کتاب 
ســبز« هــر کــدام بــا تصاحــب ۳ جایــزه، 
موفق ترین هــای این جایــزه مهم بودند. 
گلــدن گلــوب پــس از اســکار مهم ترین و 
تبلیغاتی تریــن جوایــز ســینمایی جهان 
بــه حســاب می آید و وجــه برتــری آن بر 
ســایر جوایــز عمده ســینمایی این اســت 
کــه معمــواً چیــزی حــدود ۷0 درصد از 
برنــدگان گلوب هــا در روزهــا و هفته های 
بعــدی می تواننــد امیــدوار بــه دریافــت 
جوایــز اســکار در رده های تخصصی خود 
باشــند. در نتیجه با نگاهی به جدیدترین 
مالــکان گلــوب می تــوان بــرآورد کــرد که 
اســکار  طایــی  مجســمه های  صیــادان 
چه شــرایط و ســیمایی خواهند داشــت. 
البته گلوب ها که توســط انجمن نشریات 
خارجی مســتقر در امریکا تعیین تکلیف 
وتوزیع می شــوند، به دو شاخه دراماتیک 
و غیردراماتیــک تقســیم می شــوند و در 
نتیجه حوزه وســیع تری را دربرمی گیرند. 
گرچه فتح اســکار که همه رده ها را ادغام 
جایــزه  بهترین هــا  بــه  فقــط  و  می کنــد 
می دهد، ســخت تر از دســتیابی به گلوب  

است.
ë فراتر از توقعات قبلی

در مراســم دیروز که اجرای آن با »ساندرا 
او« و »انــدی ســمبرگ« بود، »راپســودی 
بوهــه میان« داســتان زندگــی پرتاطم و 

دســتاوردهای فــردی مرکوری، ســرکرده 
فقید گروه موســیقی بریتانیایی »کویین« 
و همکاران وی به جوایزی رسید که شاید 
از قبــل هــم می شــد آنهــا را پیش بینــی 
کرد. کســب جایــزه بهتریــن بازیگــر مرد 
دراماتیک توسط »رامی مالک« آفریقایی 
تبار به سبب فرو رفتن عالی اش در قالب 
مرکــوری یکــی از آنهــا بــود ولــی »کتــاب 
ســبز« از توقعــات قبلی نیــز فراتر رفت و 
البتــه انتخابش به عنــوان بهتریــن فیلم 
غیردراماتیک )کمدی یا موزیکال( ســال 
اسباب حیرت بیشتری شد، زیرا این فیلم 
موضوعی کامًا جدی و تلخ دارد و راجع 
بــه اوج دوران تبعیض نژادی و ســرکوب 
ســیاهان در امریکا طی دهه 1960 اســت 
و »ماهرشــاا علــی« بازیگر سیاهپوســتی 
که در شــش هفت سال اخیر با حضور در 
آثــاری همچــون »مهتاب« قــدم به قدم 
مطرح تر شــده است، با فتح گلدن گلوب 
بهتریــن بازیگر مــرد نقــش دوم رل های 
مهم و موفق خــود را در رزومه نه چندان 

طوانی مدتش رنگین تر ساخت.
ë قاطی شدن درام ها و کمدی ها

چنــد ســالی اســت کــه مجریــان گلوب 
از  بیشــتری  شــمار  از  تجلیــل  بــرای 
شایســتگان و هنرمنــدان موفق کارهای 
و  کاندیدایــی  ســوی  بــه  را  دراماتیــک 
پیروزی در قسمت غیردراماتیک سوق 
می دهند و این مسأله در رسیدن جایزه 
بهترین هنرپیشه مرد غیردراماتیک به 
»کریستین بیل« جلوه ای مجدد یافت، 
زیــرا ایــن بازیگــر نزدیک به میانســالی 
امریکا با اینکه با یک دگردیســی عظیم 
وزن  بــه  کیلــو   ۳0 از  بیــش  افــزودن  و 

بدنــش بــرای فرو رفتــن در قالب دیک 
چینــی معــاون رئیس جمهوری ســابق 
امریکا در فیلم »معاون« ســاخته آدام 
مک کی از هر جهت ســزاواری دریافت 
گلوب را داشــت اما عنــوان جایزه او نیز 
در تضــاد کامل با روحیــات نقش وی و 
بافت فیلم »vice« قرار داشت؛ فیلمی 
کج روی هــای  و  کلک هــا  و  دوز  بــر  کــه 
سیاســی در امریکا و بیــش از حد قدرت 
گرفتن چنی در دوران ریاست جمهوری 
جورج دبلیو بوش تأکیــد و تمرکز دارد. 
نقشــی  و  خــط  چنیــن  بــا  »معــاون« 
کاندیــدای شــش گلوب شــد تا پیشــتاز 
نامزدها باشد، اما غیر از جایزه ای که به 
بیل رســید، ســایر جوایز را از دست داد. 
فهرســت نامزدهای بزرگ ناکام شــده 
قطعــاً نــام بازســازی فیلم »ســتاره ای 
متولد می شــود« بــه کارگردانــی بردلی 
کوپر را هم در بر می گیرد زیرا کاندیدای 
پنج گلوب شــده بود و فقــط یکی را برد 
کــه جایــزه بهتریــن ترانــه بــرای آوازی 

به نام SHALLOW بود.
ë روز خوش روما و کوارون

ایــن چنیــن بــود کــه »رومــا« داســتان 
کــوارون  آلفونســو  رشــد  نوســتالژیک 
مکزیکــی در حومه مکزیکوســیتی طی 
دهــه 19۷0 با فتــح دو جایــزه مهم در 
مراســم گلــوب در روز گذشــته تبدیــل 
به یکی از موفق ترین های ســال شــد و 
بعیــد اســت که دســت کم یکــی از این 
بردها را در روز 6 اسفند که زمان توزیع 

اسکارهای امسال است، تکرار نکند.
»روما« از نظر نشــریات خارجی مقیم 
هالیوود هم بهتریــن فیلم »خارجی« 

شــناخته  ســال  زبــان(  )غیرانگلیســی 
شــد و هم کــوارون به خاطر ســاخت و 
پرداخت هنرمندانه این فیلم در قالب 
یــک اثر ماندگار ســیاه و ســفید، جایزه 

کارگردان برتر سال را ربود.
ë سینما، عامل نزدیکی ملل

کــه  بــود  ایــن  عمومــی  توقــع  شــاید 
خطیرتــری  و  جدی تــر  فیلم هــای 
ســاخته  ســیاه«  »کانزمــن  همچــون 
بیــل  خیابــان  »اگــر  و  لــی  اســپایک 
بــه  کنــد«  صحبــت  می توانســت 
کارگردانی »بری جنکینز« برنده گلوب 
برترین کار دراماتیک ســال شــوند؛ اما 
از ایــن منظر پیروزی »راپســودی بوهه 
میان« در این شــاخه چشــم ها را خیره 
کــرد. گراهــام کینــگ تهیه کننــده ایــن 
فیلــم خطاب بــه حاضران در مراســم 
دیــروز گفــت: قــدرت و توفیــق اصلــی 
نزدیک تــر  در  ســینمایی  فیلم هــای 

کــردن دل هــا و فرهنگ هــا بــه یکدیگر 
اســت و در نتیجــه بایــد از گــروه کویین 
تشکر کنیم که این کار را از بدو پیدایش 
خــود )ابتــدای دهه 19۷0( بــه بهترین 
شــکل در ســطح جهان انجام دادند و 
خاموشــی زودهنگام مرکوری هم آنها 

را افسانه ای تر ساخت.
ë 2019 برندگان »گلوب«های

بهتریــن فیلــم دراماتیک: »راپســودی 
بوهه میان«

برتریــن فیلم غیــر دراماتیــک: »کتاب 
سبز«

بهتریــن بازیگــر مرد دراماتیــک: رامی 
مالک برای »راپسودی بوهه میان«

برتریــن بازیگــر مــرد غیــر دراماتیــک: 
کریستین بیل برای »معاون«

بهترین بازیگر زن دراماتیک: گلن کلوز 
برای »همسر«

دراماتیــک:  غیــر  زن  بازیگــر  برتریــن 

اولیویا کولمن برای »محبوب«
بهتریــن بازیگــر مرد نقــش دوم: ماهر 

شاا علی برای »کتاب سبز«
دوم:  نقــش  زن  بازیگــر  برتریــن 
رجینــا کینــگ بــرای »اگر خیابــان بیل 

می توانست صحبت کند«
بهتریــن کارگــردان: آلفونســو کــوارون 

برای »روما«
بهترین فیلم »خارجی« )غیرانگلیسی 

زبان(: »روما«
بهترین کارتون: »اسپایدرمن: به درون 

نظم عنکبوتی«
بهترین سناریو: پیتر فاره لی، نیک واله 

لونگا و برایان کاری برای »کتاب سبز«
جاســتین  متــن:  موســیقی  برتریــن 

هورویتز برای »مرد اول«
فیلــم  از   »shallow« ترانــه:  بهتریــن 

»ستاره ای متولد می شود«
ë سهم تلویزیونی ها

توضیــح اضافــی اینکــه گلــدن گلــوب 
بــه ســبک هــر ســال مدیــوم تلویزیــن 
را هــم پوشــش داد و جایــزه بهتریــن 
کاری  بــه  ســال  دراماتیــک  ســریال 
به نــام »امریکایــی هــا« رســید و »متد 
کامینســکی« هــم برتریــن مجموعــه 
شــد  شــناخته  ســال  غیردراماتیــک 
کریــس،  دارن  ارکــت،  پاتریشــیا  بــه  و 
و  بروســناهان  راشــل  مــدن،  ریچــارد 
مایــکل داگاس کهنه کار نیــز به عنوان 
بهتریــن بازیگــران ســال ایــن مدیــوم 
در شــاخه های درام و غیــردرام جوایــز 
گلوب اهدا شــد و پاتریشیا کارکسون و 
بن ویشــاو هم از ایــن جوایز بی نصیب 

نماندند.

هفتاد و ششمین دوره جوایز سینمایی گلدن گلوب برگزار شد

پیشتازی راپسودی بوهه میان و کتاب سبز

 
»در ایران باید فرهنگسازی برای دیدن 
فیلم مســتند اتفاق بیفتــد و فیلم های 
از  و  مشــخص  ســالن های  در  مســتند 
قبل شــناخته شده اکران شــوند.« اینها 
را رامیــن رحیمــی پخش کننــده فیلم 
کــه خود در بازارهــای جهانی حضوری 

فعال داشته است، می گوید.
ایــران  در  مســتند  ســینمای  ماجــرای 
داســتانی غــم انگیز اســت. ســینمایی 
و  می کننــد  پژوهــش  صاحبانــش  کــه 
زمــان زیــادی را برای ســاخت یــک اثر 
صرف می کنند، اما برخاف فیلم های 
ســینمایی کــه تکلیفشــان در رابطــه با 
فضــای اکــران و گیشــه فــروش روشــن 
اســت، خانه امنــی برای اکــران ندارند، 
چه رسد به این که به فکر گیشه باشند. 
اصــًا بــرای فیلم مســتند در ایــران نه 
گیشــه ای متصــور اســت و نــه کمپانــی 
بــزرگ و مقتدری که پشــتوانه ســاخت 
فیلم باشــد و نه ســالن مجهــزی برای 

اکران!
تلویزیــون کــه در انحصار صدا و ســیما 
اســت و گروه هنر و تجربــه هم به گفته 
مرتضی رزاق کریمی معاونت مستند 
و  مســتند  ســینمای  گســترش  مرکــز 
تجربی »حــدود 25 درصــد از ظرفیت 
نمایشــش را به آثار مستند اختصاص 

داده« و نه بیشتر.
اما ســؤال اینجاســت که این ســینمای 
موفق که اکنون بهتر از سینمای داستانی 
در ایــران کار می کنــد، چــرا بــه خوبــی 
حمایت نمی شــود و چرا مستندسازان 
با دشــواری در اکــران و معمای فروش 

فیلمهایشان مواجهند؟
ë  ترجیح فیلم های تجاری به مستند

رامین رحیمی، مشکل را در حوزه توزیع 
و تولید مجموعه های دولتی می داند که 
وارد این حوزه شدند. او در ادامه به ایران 
می گوید: »این همان سینمای کارمندی 

و بیان اســت. یعنی آمار باای ساخت 
فیلم بدون کیفیت تا موقعیت شــغلی 
برخی هــا ارتقــا پیــدا کنــد.در ایــن بیــن 
خیلی فیلم های مستند دیده نمی شوند 
بــه  کمتــر  کــه  فیلمســازانی  خصوصــاً 
نهادهــای دولتــی مرتبط هســتند. اینها 
بیشترین آســیب را می بینند. نقد جدی 
به مجموعــه دولتی که در حال فعالیت 
است دارم که نه سالنی را اختصاص داد 
و نه ســالنی را بــه چرخــه نمایش فیلم 
هــای فرهنگــی اضافــه کرد و متأســفانه 
برنامه هایش هم خــارج از قاعده اعام 
شــده اســت یعنــی ســالن هایش را بــه 
فیلمهای تجاری با سالنهایی که احتماًا 
با نامه نگاری گرفته اند به فیلمهایی که 
طبعا فیلمســاز را می شناســند یا ارتباط 
قوی تری با تهیه کننده دارند اختصاص 
می دهند. بنابر این مستندسازان مستقل 
یــا دیــده نمی شــوند و یا معیشت شــان 
آســیب جدی می بیند. ازم است سالن 
هایی را اختصاصاً برای سینمای مستند 
در نظــر بگیریم.بــا مشــخصات خــاص 
خودش تا موقعیتی را ایجاد کند تا آورده 

و درآمد داشته باشد.«
ë وارد نیست

امــا جعفرصانعــی مقــدم مدیرعامل 
گروه ســینمایی هنر و تجربه این نقد را 
وارد نمی دانــد. او معتقــد اســت:»این 
بحــث به ســه الــی چهار ســال پیش بر 
می گردد که میزان سانســی که به فیلم 
سینمایی داده می شد نسبت به مستند 

وفیلم کوتاه تفاوت داشت.«
او در پاســخ بــه این کــه چنــد درصــد از 
اکران های هنر و تجربه به فیلم مستند 
تعلق می گیرد؟می گوید:» اگردرهمین 
اکران های ماهانه ما بشمارید می بینید 
چند اکران به داســتانی تعلــق گرفته و 
چند تا به مســتند. امــا اگر از نظر میزان 
نمی کنیــم  درصد گیــری  مــا  ســانس 
درصــد و ضریــب اشــغال ســالن را در 
مورد هــر فیلم درمی آوریــم. اگر اکنون 
به ســایت مراجعه کنید تعداد عناوین 
فیلــم های مســتند بیشــتر اســت.آمار 

فروش فیلم مســتند نســبت به برخی 
بدنــه  ســینمای  در  کــه  هایــی  فیلــم 
اکران شــده آمــار قابــل قبولی اســت و 
سرمایه گذاران را عاقه مند کرده به کار 

با مستندسازان.«
او در پاســخ بــه ایــن نقــد کــه در ایــن 
مــورد عدالــت رعایت نمی شــود و هنر 
و تجربــه بیشــتر بــه اکــران فیلمهــای 
تجاری و داســتانی می پردازد، توضیح 
می دهد:»مــن نمی دانم چه کســانی و 
بر پایه و اســاس چه بحثی آن را مطرح 
می کننــد. در ســایت هــم هســت. ایــن 
ادعا باید علمی باشد در مورد سالن ها 
اتفاقاً طی سال گذشته برای فیلم های 
کوتــاه و مســتند و ســینمایی تفاوتــی را 
قائــل نیســتیم که بــه فیلم ســینمایی 
ســانس هــای بیشــتری را اختصــاص 
دهیــم. اتفاقــاً به طــور تصادفــی چنــد 
ماهی است که ضریب اشغال و میزان 
فــروش فیلم هــای مســتند بــه مراتب 
از ســینمایی بااتر اســت.ضمن این که 
جای فیلم مســتند در دنیا در تلویزیون 
و جشنواره هاست. این کاری که گروه ما 
انجام می دهد در دنیا بدیع است.که در 

سالن سینما فیلم دیده می شود.«

ë انحصار صدا و سیما
مسعود طاهری، فیلمساز و مستندساز 
امــا نظــرش کامــًا متفــاوت اســت او 
ســینمای  نبایــد  می گوید:»مســئولین 
مســتند را بــا دنیایی که ســاز وکارشــان 
کننــد.  قیــاس  اســت  متفــاوت  کامــًا 
مختلــف  شــبکه های  دنیــا  تمــام  در 
تلویزیونی با سلیقه های مختلف حاکم 
اســت. اگر شــبکه ای از یک مستندســاز 
فیلمــش را نخریــد می توانــد در پات 
فرم دیگر ببرد. اما در ایران صدا وسیما 
نه تنها بر تلویزیون حاکمیت دارد بلکه 
تمــام »وی او دی «هــا هــم زیر نظرش 
اســت. تلویزیون دست یک ســازمان و 
نهــاد اســت، هیچ جــای دنیــا این گونه 
نیســت. اگر تلویزیون به مستندســازی 
بگوید نه، دیگر جای دیگری برای اکران 
فیلمش وجود ندارد. به خاطر انحصار 
تلویزیــون قراردادهایــی می بنــدد کــه 
روی ترکمانچای را ســفید می کند. مثًا 
می گویــد 10 ســال هر چقــدر بخواهیم 
این فیلم را پخــش می کنیم.اما با یک 
قیمــت ثابت بســیار انــدک و محدود. 
البتــه بــرای آنهایــی کــه رابطــه دارند، 
این گونه نیست. مستندسازان راهی جز 

هنر و تجربه ندارند. حتی مستندهایی 
هــم که با رانت در هنــر و تجربه پخش 
پخــش  تلویزیــون  در  هــم  شــده اند 

نشده اند.«
ë  هنر و تجربه فیلم های مخاطب پسند

را اکران می کند
بهمن کیارســتمی مستندســازکه ارائه 
یک سالن سینمایی به سینمای مستند 
را راهــکار اساســی نمی داند؛دراین باره 
می گوید:» ماجرای اکران فیلم مستند 
اســتخوان ای زخــم اســت. فکــر کنیم 
در این شــرایطی که سینمای مستند با 
مشــکات اقتصادی جدی روبه روست 
یــک ســالن هــم اضافــه شــود، ممکن 
اســت بخشی از مشکات حل شود، که 
راه حل اساسی ای نیست. جای مستند 
در تلویزیون است و تا وقتی که تلویزیون 
با این شــکلی که اکنون با مستندسازان 
برخــورد می کند، مســأله به طور جدی 
بــا اکــران محــدود در یــک ســینما حل 
نمی شــود.ماجرای نمایش هــای هنر و 
تجربه هم این اســت کــه فیلم هایی با 
موضوعاتــی کــه می توانــد مخاطب را 
به ســینما بکشــاند امکان نمایش پیدا 
می کنــد و مورد اســتقبال محــدود قرار 

می گیرند.«
ë  تجربــه و  هنــر  اکــران  درصــد   25

مخصوص فیلم مستند است
مرتضی رزاق کریمی معاونت مستند 
و  مســتند  ســینمای  گســترش  مرکــز 
تجربــی در این باره می گوید:» مســتند 
در ایران با همه جهان مقداری متفاوت 
است. سینمای مستند بیشتر به صورت 
دولتی شکل گرفته است. بعد از انقاب 
هم سینما کًا دولتی شد. کمپانی های 
تهیه و تولید فیلم اکثراً بســته شــدند و 
تعداد بخش خصوصی هم اندک بود 
امــا به تدریــج از دهــه ۷0 رونقی ایجاد 
شــد و چرخه اقتصادی فیلم سینمایی 
شــکل گرفت. اما در ســینمای مســتند 
هنــوز این چرخه شــکل نگرفته اســت. 
بخش خصوصی در ســینمای مســتند 
خیلی مغفول است. یعنی نظام تولید 
سینمای مستند بیشتر نظام کارگردان 
محور اســت. مــا باید نــگاه حرفــه ای و 
صنعتــی به ســینمای مســتند داشــته 
باشیم ولی وجه هنری بر آن غلبه کرده 
است. باید وجه صنعتی را تقویت کنیم 
و به ســمت حضور تهیه کننده و ایفای 
نقش جــدی تهیــه کننده در ســینمای 
مستند برویم. این تهیه کننده است که 
باید قبل از آغاز یک پروژه به فکرتوزیع 
و نمایــش و اکران فیلم باشــد. بخشــی 
حاکمیتــی  بخــش  حمایــت  بــه  هــم 
هــم  تجربــه  و  هنــر  برمی گردد.گــروه 
بخشــی از ظرفیت نمایــش را به اکران 
فیلــم مســتند اختصــاص داده اســت. 
یعنــی حــدود 25 درصــد از ظرفیــت 
نمایشــش را.ما نمونه های موفقی هم 
در هنر و تجربه داشتیم اما اغلب فیلم 
های مســتند اکــران موفقی نداشــتند، 
باید آســیب شناسی شود که چه میزان 
مشکل به خود فیلم ها مربوط می شود 
و چــه میــزان بــه مکانیــزم و سیاســت 
نمایــش آثــار مســتند بــر مــی گــردد.
سینمای مستند چون مخاطب خاص 
خــود را دارد باید بــرای آن برنامه ریزی 

مستقل کرد.

استخوان مستند ای زخم سینمای ایران
مریم سادات گوشه

خبرنگار

 جو
می

حا

دشواری های اکران فیلم های مستند و معمای حل ناشده پیش روی مستندسازان 

وصال روحانی
خبرنگار

رامی مالکآلفونسو کوارون
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چکش رکود بر سر چوب بری های جاده مخصوص 

اینجاکسیکارگرنمیخواهد
مريم طالشی
گزارش نويس

اینجا کســـی کارگر نمی خواهـــد. این را 
هاشـــم دیگر خـــوب می دانـــد. نگفته 
هم از دو دوی چشـــم هایش پیداست 
و ســـرگردانی اش که حـــاا باید همراه 
خودش بردارد و سرجاده بنشاند توی 
ســـواری و ســـمت تهران ببرد. میدان 
آزادی پیـــاده شـــود و از آنجـــا بـــرود تا 
سلســـبیل و کلیـــد بینـــدازد تـــوی قفل 
خانـــه ای کـــه زن و دختـــر کوچکش در 
آن بـــه انتظارند. آدم ســـرگردان هرجا 
باشـــد ســـرگردان اســـت، چه آن وقت 
کـــه در دیار خـــودش، خرم آبـــاد بود و 
چه حاا که ساکِن ســـرگردان پایتخت 
است. هاشم نجار اســـت، اندازه تمام 
عمرش منهای 8 ســـال اول را نجاری 
کرده. کارگر بیکار سی و چند ساله را در 
واپســـین کارگاه جاده مخصوص کرج 
می بینـــم. همـــه را تک تک پرســـیده و 
دیگر امیدی ندارد. »تا چند سال پیش 
اوضـــاع بد نبـــود. توی یکـــی از همین 
اان  کـــه  می کـــردم  کار  چوب بری هـــا 
تعطیل شده. جمعاً 7 تا کارگر بودیم. 
همـــه بیکار شـــدند. کار ســـاختمان که 
خوابیـــد، کار مـــا هم کســـاد شـــد. چند 
وقـــت تـــوی یـــک کارگاه دیگـــر بودم. 
آنجا هـــم گفتند نیرو زیاد اســـت. اان 
دو ســـال اســـت بیکارم. هم مستأجرم 
و هـــم بی درآمد. توی ایـــن مدت این 
طـــرف و آن طرف کارگری رفته ام. یک 

جا 10روز، یک جا یـــک هفته و یک جا 
3 روز. نـــه خـــودم بیمـــه دارم و نه زن 
و بچـــه ام. برگردم شهرســـتان هم کار 

نیست. از بیکاری آنجا آمدم تهران.«
هاشـــم ایـــن را می گویـــد و می رود 
ســـر جاده که سوار شـــود و برود سمت 

تهران.
تخته های قطـــور را در حیاط کارگاه 
انداخته انـــد.  هـــم  روی  بـــری  چـــوب 
الوارهـــای نازک به دیواره ای تکیه داده 
شـــده اند. تنها کارگر کارگاه مشغول کار 
اســـت. تند و فـــرز تخته هـــا را جابه جا 
می کند و ســـرما را انـــگار خیلی متوجه 
نمی شـــود. یقـــه یک تـــا پیرهنـــش باز 
است و قرمزی روی سینه و گلو معلوم 
نیست اثر سرماست یا حرارت ناشی از 
کار. جوان اســـت. 8 سال است نجاری 
می کنـــد و حـــاا آنقدر دســـتش به کار 
ماهـــر شـــده کـــه بقیـــه را کـــه مرخص 

کردند، به او گفتند بماند.
»کار که سخت است خب. دائم توی 
گلویم خـــرده چوب اســـت. کارگرهای 
چوب بر را ببینید همه شـــان همینجور 
پشت هم ســـرفه می کنند. گوش را هم 
خیلی صدمه می زند. اان که من دارم 
با شـــما حرف می زنم، خـــودم متوجه 
نمی شـــوم دارم داد می زنم. توی خانه 
فکر می کنند دارم دعوا می کنم. تقصیر 
خودمان نیست، از صبح تا شب با این 
همه سر و صدای دستگاه، آدم کم کم 
شـــنوایی اش کـــم می شـــود. یک مدت 
همه اش صدای  وز وز توی گوشـــم بود 

و کافه شـــده بـــودم. دکتـــر رفتم بهم 
گفت مال کارت است، گوشی بگذار که 
صدا کم شـــود اما عادت نـــدارم. اینجا 
کارگاه چوب ساختمانی است. برای پی 
ساختمان و داربست و اینها. آن طرف 
جـــاده کارگاه هـــای نجـــاری مبلمان و 
تخت و اینهاست. آنها باز کارشان بهتر 
اســـت اما این طرفی ها خیلی هایشـــان 
جمـــع کـــرده و رفته اند.« کارگـــر جوان 
اینها را می گوید و دوباره مشغول به کار 
می شود. دست تنهاســـت و نمی تواند 
خیلـــی وقـــت تلف کنـــد. حـــاا هم که 
زمستان است و هوا زود تاریک می شود 
باید تا روشنایی هست، کارش را جمع 

وجور کند.
از کارگاه دیگر ســـر و صدای خاصی 
به گوش نمی رسد. آنجا هم یک کارگر 
مشـــغول جابـــه جایـــی تخته هاســـت. 
می گوید من که چیزی نـــدارم بگویم، 
برویـــد با خـــود حاجـــی حـــرف بزنید. 
ابوذر جلیـــل زاده، مدیـــر کارگاه لهجه 
آذری دارد. 18 ســـال است کارش این 
اســـت. در واقع کارش ایـــن بود، چون 
با ایـــن اوضاع به قول خـــودش او هم 
بایـــد جمع کنـــد و بـــرود. »کار ما صفر 
اســـت. دیگر رونقی ندارد. مشکل این 
است که ساخت و ساز نیست. چوب ها 
را بـــرای بتن کاری اســـتفاده می کنند و 
برای دیگر کارهای ساختمانی. همین 
بار چوبی را کـــه اان از تبریز آورده اند، 
بهتان بگویم شاید 30، 40 درصد گران 
تر شـــده. بعضی وســـایل مثـــل تخته 

کارگاه های نجاری آن سوی جاده سیمای دیگری دارند. ورودی شان را با 
دست ساخته هایی همچون انواع صندلی، نیمکت، تخت های ساده و 

وسایل چوبی تزئینی مشتری پسند آراسته اند، چیزهایی مثل پایه گلدان 
و بوفه های کوچک و ساده که ارتفاعشان کم است و قیمتشان ارزان. 

ارزان بودن برای مشتری های این راسته فاکتور مهمی است. جای اینکه 
سه برابر پول بدهند به فروشگاه های یافت آباد و داوران، سفارش 

می دهند و استاد نجار برایشان همانی را که می خواهند درمی آورد

دارنـــد. اان هم بیشـــتر همین چوب را 
اســـتفاده می کنیم چون ارزان و خوش 
تراش اســـت و میخ خـــورش هم خوب 
است. چوب های جنگلی مثل صنوبر و 
تبریزی و راش و گردو و چنار هم هست 
که بـــا آنها هـــم کار می کنیـــم اما خب 
قیمتش بااست و مشـــتری خودش را 
دارد. ضمن اینکه دیگـــر چوبی هم در 
جنگل های خودمان نمانده.« یوســـف 
دســـتی روی تخـــت قهوه خانه هایی که 
معلوم اســـت تازه آماده شده، می کشد 
و می گوید:»اینها کنافه های سنتی است 
که اتفاقاً این روزها خواهـــان زیاد دارد. 
مردم حـــاا از چیزهـــای قدیمی و تک 
خوششـــان می آید. طرف حیاط هم که 
ندارد، خوشـــش می آید یکـــی از اینها، 
حاا کوچکترش را درست کند و بگذارد 
گوشـــه ایوانش. هم قشنگ است و هم 

باصفا.«
عباس شـــاه محمدی، مدیـــر کارگاه 
چند ســـالی اســـت که   به ایـــن کار وارد 
شده. می گوید: »چوب ها 70درصدشان 
خارجی است که از روسیه وارد می شود. 
کارهای روس ُرند بازار اســـت. دســـت 
دومـــش را هـــم در دســـتگاه بازیافت و 
دوباره اســـتفاده می کنند. چوب ایرانی 
مثل گـــردو و چنار، گـــران درمی آید. به 
هرحال مسلم اســـت که کیفیت چوب 
خودمـــان از نمونه هـــای خارجی بهتر 
است، اما کمبود منابع داریم و اان در 
تمام کارگاه های داخل، چوب ایرانی به 
ندرت پیدا می شـــود. البته نئوپان را در 
داخـــل راحت تولید می کننـــد و ام دی 
اف هـــم 50 درصـــد تولیـــدش داخلی 

است.«
چند سال پیش صحبت از آن بود که 
چوب بری های جاده مخصوص باید به 
مکان دیگری منتقل شوند، چون چهره 
ترانزیتـــی جـــاده را مخـــدوش کـــرده و 
مشکات ترافیکی به وجود آورده است. 
البتـــه خـــود شـــاغان در ایـــن کارگاه ها 
چنین ادعایـــی را قبول ندارند و بیم آن 
را هـــم دارند که با این وضعیت بزودی 

در آستانه  تعطیلی قرار بگیرند.      
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داوران، ســـفارش می دهنـــد و اســـتاد 
نجار برایشـــان همانی را که می خواهند 

درمی آورد.       
یوســـف پوررضایی، استادکار نجاری 
چشم هایش رنگ خزر اســـت. 61ساله 
اســـت و بچـــه گیـــان. اگـــر ایـــن را هم 
نمی گفت البتـــه از لهجـــه اش پیدا بود 
کـــه میـــان ســـر و صـــدای کارگاه و بوی 
چـــوب، آدم را یـــاد جنگل های شـــمال 
می اندازد. آقا یوســـف  55 ســـال است 
توی این کار اســـت. می گوید سفارشـــی 
همه چیز درســـت می کنیم. به تخته ای 
که زیردســـتش اســـت اشـــاره می کند و 
می گوید: »این چوب روســـی اســـت. به 
آن »نـــراد« می گوینـــد. اینجا بیشـــتر به 
چوب روس، نراد می گویند ولی اصلش 
این اســـت که نراد، یولکا و ساسنا چوبی 
اســـت که از روســـیه وارد می شود، حاا 
اینکـــه می گویند چوب روســـی به خاطر 
همیـــن اســـت وگرنه خودشـــان اســـم 

بنایـــی از خارج می آید که گران اســـت 
و بـــا این وضعیت بـــرای خودمان هم 
دیگر نمی صرفد که بخریم. من خودم 
6 تا  کارگر داشتم، 5 نفرشان را مجبور 
شـــدم بگویـــم برونـــد اان فقـــط یک 
کارگـــر مانده. خودم هـــم خب معلوم 
اســـت ناراحتـــم اما چـــاره ای نـــدارم. 
بیشتر کسانی که توی این کارند، به زور 

خودشان را سرپا نگه داشته اند آن هم 
به خاطر اینکه کاری اســـت که برایش 
زحمت کشیده اند. آدم سرمایه گذاری 
می کنـــد در کاری و می خواهـــد نتیجه 

بگیرد که آن هم اینطور.« 
کارگاه هـــای نجاری آن ســـوی جاده 
ســـیمای دیگری دارند. ورودی شـــان را 
با دســـت ســـاخته هایی همچون انواع 

صندلـــی، نیمکت، تخت های ســـاده و 
وســـایل چوبی تزئینی مشـــتری پســـند 
آراسته اند، چیزهایی مثل پایه گلدان و 
بوفه های کوچک و ساده که ارتفاعشان 
کم است و قیمتشان ارزان. ارزان بودن 
بـــرای مشـــتری های این راســـته فاکتور 
مهمی اســـت. جای اینکه سه برابر پول 
بدهنـــد به فروشـــگاه های یافـــت آباد و 
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تصویر »لئوپــودو آراگوِن« پانامایــی یا هر به آخر 
خــط رســیده دیگــری کــه در دهه هــای پنجــاه و 
شــصت و هفتاد میادی در آتش خشم از امریکا 
می سوزند، امروز در درک جایگاه جهانی امریکا، 

از هر زمان دیگر آشکارتر است.
 ، و بیچاره اما شکارچی با وجودی است که از خشم ا

معاهــده ای که بخشــی از ســرزمینش را ذلیانه 
به ایــاات متحــده وامی گذاشــت، راهــی جز به 
آتــش کشــیدن خــود نیافــت تــا بالعکــس روال 
مرســوم، دوربینــی را بــرای نگاهبانــی غیرت در 
تاریخ شکار کند نه اینکه خود شکار عکاس شود. »آراگون« تمام جهان 
را به نظاره کشــاند تا عقیم بودن عکس از انتقال فریاد را با ســرخ شدن 
گوشت و پوست و خاکستر شدن استخوانش فریاد زند. و این تنها بخش 
کم اهمیــت ماجــرا بــود. اصــل ماجرا این بــود کــه امریکا آن قــدر، ُقلدر 
می نمود که یک ســال کشــورش را می گرفت و سال دیگر با صدها کشته 
و بــر اســاس پیمانــی از ســر زورگویی و آن هــم یک جانبه، حــق هرگونه 
مداخله ای را برای خود محترم می شــمرد و ســالی بعــد، باز با بهانه ای 

دیگــر بــر آن می تاخت و هر بــار خونین تر از قبل شــرافت آن ملت را به 
بازی می گرفت؛ و یک شهروند بی تاب اما با شرف؛ از این همه نامردی 
تنهــا می توانســت خودش را بســوزاند تا شــاید در گوش تاریــخ بماند و 
برحافظه وامانده ملت ها نقش بندد.اگر دو تا، یا تعدادی بیشــتر شــبیه 
آراگون بودند، او شــاید هرگز نمی ســوخت و صدای دســته جمعی شان 
بــه ســرانجامی دیگر ختم می شــد. اتفاقی که بــاور دارم امروز در جهان 
رخ داده و ســکه از هیبت هیوایی امریــکا فرو ریخته تا غلط بکند پایش 
را در گلیــم دیگری کج بگذارد. معتقدم روند افول امریکا از زمانی آغاز 
می شــود کــه انســان های آزاده ای چــون آراگون خــود را تنهــا ندیدند که 
خویــش و دودمــان خــود را به آتش کشــند؛ بلکه آن دردمنــدی به جای 
کالبد پوســت شــان، ماهیت وجودشــان را آتــش زد تا در مقابــل امریکا 
سینه در ســینه بایستاندشان. این روند افول که قطعاً با انقاب اسامی 
ایران آغاز شد، اکنون هیبتی گرفته که نه تنها امریکا قادر نیست کسی یا 
کســانی را به آخر خط برســاند، بلکه کسی هم خود را به آتش نمی کشد 

تا می شود او را به آتش کشید.
نتیجــه اش آن اســت کــه امروز رئیــس جمهوری مــو زرد ایــاات متحده با 
چند تریلیون دار ناقابل، به طور حیرت انگیزی به دزدانه ســفر کردنش به 

سرزمین فتح شده  شان اعتراف می کند و این یعنی امریکا به خود می پیچد!
امریکا امروز دقیقاً مشابه »آراگوِن« پانامایی به خود می پیچد و می سوزد. 
تنها با این تفاوت که غیرت هویدا کردن آن آتش را ندارد، اما آن قدر عقل 

دارد که بگوید امریکا دیگر پلیس دنیا نمی تواند باشد.
مــن حــال بد عکاس این چند عکس را کمــی درک می کنم که چگونه در 
تردیــد و بــا وجدانی جراحت برداشــته از انجام یک فرصــت حرفه ای، یا 
گداختن از تماشــای تن ســوزی یک انســان با خود جدال می کرده و شاید 
تا روزها به این می اندیشیده که چگونه تماشای این لحظه مهیب را تاب 
آورده و گرفتن عکس را بر خاموش کردن آتش لئون ترجیح داده اســت. 
این مشقی است که وجدان هر عکاسی که جنگ یا معرکه ای دلخراش از 
قربانی شدن انسان ها را ثبت نموده تجربه کرده و سپس تصمیم او در آن 

لحظه، مسیرش را تا انتهای زندگی تعیین کرده است.
صحنه این خودســوزی مقابل ســفارت امریکا در استکهلم بسیار خلوت 
اســت. یکــی دو مأموری که بــه نظر می آید محافظان ســفارتند در تاش 
جمع کردن معرکه اند و لئون ســرانجام چند ســاعت بعد در بیمارستان 
جــان می ســپارد و پاناما دوباره و دوبــاره طی چند بار توســط نظامیون یا 

سیاسیون امریکا از پای در می آید.

»جیمی کارتر« ، رئیس جمهوری امریکا در مسیر یخ زده مقابل کاخ سفید سر می خورد. 
سوزان مک الینی برنده جایزه ورلدپرس فتو سال 1978 عکاس این تصویر است. 
Susan McElhinney  :عکس

 »انور سادات«، رئیس جمهوری مصر به دنبال بحران عمیق اقتصادی کشورش که 
ناشی از هزینه های باای نظامی بود و تسریع در توافق صلح با اسرائیل، با سفر به 
بیت المقدس، در»کنست« مجلس اسرائیل، سخنرانی کرد. در سال 1973، تغییر 
سیاست مصر نسبت به دولت یهود، منجر به حمله نظامی مصر و سوریه به اسرائیل 
و جنگ »یوم کیپور« شد. ســادات که متوجه شد مصر توان مقابله با اسرائیل را 
نخواهد داشت، پیشنهاد صلح »مناخیم بگین«، نخست وزیر اسرائیل را پذیرفت و 
در اواخر نوامبر سال 1977، با وجود محکومیت های شدید از سوی رهبران عرب، 
به اسرائیل سفر کرد. تصویر، »گلدا مایر« به همراه »شیمون پرز«)سمت راست(، 
در جریان دیدار تاریخی»انور سادات«، رئیس جمهوری مصر)وسط( از بیت المقدس 

نشان می دهد.
Keystone/Corbis Sygma :منبع 

 »ژان بدل بوکاســا« به عنــوان امپراطور جمهوری آفریقای مرکــزی تاجگذاری کرد. 
»بوکاســا« در سال 1966 پس از ســرنگونی »دیوید داکو« پسرعمویش، در جریان 
یک کودتا، رئیس جمهوری مادام العمر این مســتعمره سابق فرانسه شد. »بوکاسا« 
دیکتاتوری بی رحم بود که به خاطر خشــونت های کم نظیرش و غارت ثروت این کشور 
مشهور است. در سال 1976 او خود را به عنوان امپراطور معرفی و مراسم باشکوهی 
را به همین منظور در سال بعد از آن برگزار کرد. فرانسه به دنبال مشارکت مستقیم 
»بوکاسا« در کشتار وحشــتناک 100 دانش آموز، پشتیبانی خود از حکومت او را در 
سال 1979 لغو کرد. سپس او از قدرت کنار گذاشته و محکوم به اعدام شد که این 
حکم هرگز به اجرا در نیامد. »بوکاسا« به همراه همسرش پس از مراسم تاجگذاری، 

این مراسم یک پنجم از بودجه یکسال این کشور، هزینه داشت.
Richard Melloul/Corbis Sygma   :منبع

»پانک راک«، نام سبکی از موسیقی راک و جنبش ضد نظام حاکم است که در اواسط دهه 
۱۹۷۰ میادی در بریتانیا متولد شد. پیش از این جنبش که طیف وسیعی از موسیقی 
»پروتوپانک« بود، سبک پانک راک تا سال 1978 در اروپا و امریکا گسترش پیدا کرد. 
گروه هایی چون »رامونز« در شــهر نیویورک و »کَلش« در لندن به عنوان پیشــگامان 
یک جنبش جدید موسیقایی شناخته شدند. گروه های پانک راک موسیقی های سریع و 
ســنگینی را عمدتًا با آهنگ هایی کوتاه، سازآرایی بی آایش و اغلب متن های سیاسی یا 
پوچ گرا می ساختند. در همان سال، »جان سایمون ریچی« رئیس گروه نوازندگان به خاطر 
قتل دستگیر شد. او قبل از اینکه محاکمه شود، سال بعد از آن، به خاطر مصرف بیش 
از حد مواد مخدر، جان سپرد. »جان سایمون ریچی« )چپ( که به بدنام ترین عضو گروه 

نوازندگان تبدیل شد، در جریان برگزاری کنسرت دیده می شود.
Dennis Morris  :عکس

 آفریقای جنوبی، پلیس ضد شورش در حال پرتاب گاز اشک آور به سمت گروهی از مردم است که به خاطر وضعیت نامناسب زندگی خود در 
حاشیه شهر کیپ تاون اعتراض کرده اند.

Leslie Hammond  :عکس

 سربازان چینی در نخستین سالگرد مرگ»مائو تسه تونگ«، در تاریخ 9 سپتامبر 1977 
در میدان »تیان آنمن« در پکن تجمع کردند. »مائو«، تئوریسین مارکسیسم - لنینیسم 
و سیاســتمدار انقابی کمونیست بود. وی به نقش برجسته دهقانان و روستاییان در 
انقاب کارگری ایمان داشــت و بر اهمیت فرهنگ به عنــوان عنصری که می تواند بر 
اقتصاد سوسیالیستی تأثیر گذارد، تأکید می کرد. از او به عنوان یکی از تأثیرگذارترین 
و مهم ترین شخصیت های سیاسی دنیا در قرن بیستم نام برده می شود. سربازان چینی 
در صف های طوانی بر پیکر مومیایی شده »مائو« ادای احترام می کنند. مقبره بزرگ او 

در زمانی کمتر از یکسال پس از مرگش کامل شد.
Boccon Gibod/Sipa Press/Rex Features Ltd, London   :منبع

عکس و نوشتار

رضا طاهر خانی
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سوختن برای ساختن



ë جوکر
ایــن کاراکتــر بــا ســری داســتان ها و فیلم های 
شــدن  ســاخته  شایســته  اقعــاً  و  بت مــن 
و  بــود  خــود  پیرامــون  مســتقل  فیلم هایــی 
ســرانجام این مهم با کارگردانی  تاد فیلیپس 
و بازیگــری ژواکین فی نیکس در نقش اصلی 

شکل گرفته است.
ë ترمیناتور:  نسخه تازه

اســم کامــل این فیلــم هنــوز اعام نشــده اما 
این نکته مشخص است که آرنولد شوارتزنگر 
معروف با ســنی فراتر از 72 سال برای حضور 
مجــدد در این عرصه پا پیش گذاشــته اســت. 
خبــری از جیمــز کامرون و حتی جانشــینان او 
نیســت و تیم میلر، خالق دو نسخه سینمایی 
اخیــر از روی کاراکتــر کمیک اســتریپی ددپول 
عنــان کار را در دســت گرفتــه و ایــن فیلــم را 
ادامه ای مســتقیم بــر قســمت دوم ترمیناتور 
توصیف کرده و این یعنی او قسمت های سوم 
تا پنجــم را که بواقع نیز چندان خوب نبودند، 
اصــًا قبول نــدارد. پاداش اضافــی بینندگان، 
بازگشــت کاراکتــر لینــدا همیلتــون بــه قلــب 

اتفاقات است.
ë 2 یخ زده

پرفروش ترین کارتون تاریخ که در سال 2013 
رقــم 1/3 میلیــارد دار را در گیشــه ها رد کرد، 
یک بار دیگر ســر بر می آورد و در قسمت دوم 
آن کاراکترهای آنا و السا اتفاقات یخی تازه ای 

را از سر خواهند گذراند.
ë مرگ روی نیل

کاســیک  آثــار  روی  از  دیگــر  بازســازی  یــک 
کارآگاهــی آگاتــا کریســتی و ســکاندار باز کنت 
برانای بریتانیایی اســت کــه بعد از احیا کردن 
داســتان »جنایت در قطار سریع السیر شرق« 
تجربــه قبلــی اش را بــا قصــه دیگــری تکــرار 
می کنــد و هــم کارگــردان اســت و هــم ایفاگــر 
نقش هرکــول پــوارو، کارآگاه بلژیکی صاحب 
ســلول های  و  تابــدار  معــروف  ســیبیل  آن 

خاکستری ویژه!
ë 9 جنگ ستارگان

پایانی بر ســومین تریلوژی استار وارز و تعیین 
ســایر  و  واکــر  اســکای  لــوک  تکلیــف  نســبی 
همراهان و مخالفانش توســط جی جی ابرامز 
که قســمت هفتم را ســاخت و قسمت هشتم 
را رها کرده بود. فوج مردان خلق شــده توسط 
جــورج لــوکاس در ایــن فرانچیز 41 ســاله از نو 
آرایش یافته و برخی تغییر وضعیت داده اند.

ë Gold Finch
ســارا پولســون، انســل الگورت و جفــری رایت 
بازیگــران اصلی فیلمی هســتند که براســاس 
رمــان تحســین  شــده ای از دونا تارت ســاخته 
شــده و زندگــی پســر 18 ســاله ای را توضیــح 
در  تروریســتی  حادثــه  یــک  از  کــه  می دهــد 
نیویورک جان ســالم به در می برد ولی در پی 

آن دیگر همان آدم سابق نیست. 

»جنگ ستارگان9« نیز سرشار از جنگاوران لیزر به دست است

واتانابه است.
ë ققنوس سیاه

ســوفی ترنر که با ســریال »بازی تاج و تخت« 
و  اضافــه  کــه  فیلــم  ایــن  در  شــد،  مشــهور 
دنباله ای بر فرانچیز »مردان ایکس« اســت، 
در قالب بانوی اول ظاهر می شود و در کنار او 
مبارزانــی دیگر هم با بازی جیمز مک آووی، 
مایکل فاسبندر و جنیفر ارنس به هنرنمایی 

می پردازند.
ë 4 داستان عروسک

پایــان »داســتان عروســک 3« گریــه دار بــود 
اما با شــور و نشــاطی کــه در قســمت چهارم 
در حــرکات وودی، باز و یاران شــان مشــاهده 
می شــود، مشخص اســت که ســازندگان این 

فرانچیز 24 ســاله قســمت های بعدی را هم 
از حاا در مسیر تولید قرار داده اند.

ë اسپایدرمن: دور از خانه
البته مرد عنکبوتــی را با بازی تام هالند ابتدا 
در نسخه تازه اونجرز )انتقامجویان( خواهیم 
دید و او از چنگ دشــمنانش بــاز هم خواهد 
گریخت تا در ششمین فیلم مختص خودش 

نیز هنرنمایی کند.
ë شیر شاه

ایــن هــم یــک کار دیگــر از والــت دیســنی و 
در مســیر تولیــد مجــدد فیلم هــای کارتونــی 
موفق ســابقش بــه صورت فیلمــی با حضور 
بازیگــران زنــده عرضه می شــود و آنهایی که 

توانســته اند ایــن نســخه را شــش مــاه قبل از 
اکران جهانی اش ببینند، می گویند این فیلم 
به اندازه اثر  اصلی عالی و تکان دهنده است. 
Cast بازیگران نیز بشــدت جلب کننده است 
زیــرا نام های دانلد گلوور، بی یانســی و جیمز 
ارل جونــز را در بر دارد که آخــری )جونز( باز 

در قالب مواسا فرو رفته است.
ë روزی روزگاری در هالیوود

تینــو  تــاران  کوئنتیــن  مانــور  جدیدتریــن 
و  خاف هــا  جویــای  مــرد  مســتعدترین 
در  ســینما  تاریــخ  جــذاب  خافکاری هــای 
حیطه هایــی مثــل اســتادان هنرهــای رزمــی  
یــا گانگســترهای کاســیک شــرق و غــرب و 
جنگ هــای جهانــی و وســترن های اصولگــرا 

پــای او را بــه مخــزن و معــدن ایــن خاف ها 
یعنــی هالیــوود بــاز کــرده و او در نهمیــن کار 
بلنــدش به وقایع پشــت پرده و حاشــیه های 
ایــن شــهرک رؤیاســازی های کاذب پرداخته 
است و البته تکیه و تمرکز او به سال پرحاشیه 
1969 و زمان کشــته شدن بی رحمانه شارون 
تیت هنرپیشه وقت معروف به دست دیوانه 
بزرگی به نام چارلز مانســون اســت. لشکری 
از نامــداران شــامل بــراد پیت، لئونــاردو دی 
کاپریــو، ال پاچینــو، داکوتــا فانینــگ و جیمــز 
مارسدن تاران تینو را در این سفر مکاشفه ای 

منحصر به فرد همراهی می کنند.
ë سریع و خشمگین تقدیم می کند: هابز و شاو

ایــن نــه لزومــاً نهمین قســمت از این ســری 
فیلم های اکشــن بســیار پرفروش بلکه اولین 
اثر مشــتق شده از آن و همراه با بازی دوواین 
جانســون و جیســن اســتیتام و گویــای تاش 
آنها برای یک ســرقت تازه است. ادریس البا 

هم پلیسی است که آنها را زیرنظر دارد.
ë قسمت دوم :IT

جســیکا شاســتین، جیمــز مــک آووی و بیــل 
هادر نسخه های مسن شده کودکانی هستند 
کــه ســه ســال پیــش در فیلــم  اصلی توســط 
کاراکتــر پنــی وایــز )بیــل اســکارزگارد( تحت 
ارعــاب قــرار گرفتنــد و بــه نظــر می رســد که 
ایــن تبهکار ذاتی هنوز کارهای بســیاری برای 

انجام دادن دارد.

ë کوچه داون تون
ســریال  شــدن  تمــام  از  پــس  ســال  چهــار 
تلویزیونــی پرطرفــداری با همیــن نام جولی 
یــن فلوز نســخه ای ســینمایی را فراهم کرده 
که اکثر بازیگران آن ســریال را از نو گرد آورده 

است.
ë 2 سرزمین زامبی های

10 ســال بعد از کمدی ســیاهی با همین نام، 
وودی هارلسون، جسی ایزن برگ و اما استون 
از نــو کنار یکدیگــر قرار می گیرند تــا گروهی را 
جلوه گر شــوند که پس از حمله عزم تازه ای از 
سوی زامبی ها در سطح جهان، کوشش برای 

زنده ماندن و حفظ نسل بشر دارند.

حــاا که به لطف ثبــت رقم نجومــی 11/7 
میلیارد دار در گیشه های جهان یک رکورد 
جدید در زمینه فروش فیلم های سینمایی 
در تاریخ در طول یک ســال به دست آمده 
و ســال 2018 بــا چنیــن دســتاوردی مزین 
شــده، همه می خواهند بدانند ســاح های 
اســتودیوهای مشــهور غربــی بــرای خلــع 
ســاح مجــدد بیننده هــا و کشــاندن فوج 
فــوج آنــان به ســالن های ســینما در ســال 
تــازه آغاز شــده 2019 چیســت یــا کدامین 
فیلم های تازه یا قسمت های دنباله ای آثار 
پــر فــروش قبلی قصــد یک رکورد شــکنی 
جدیــد را دارنــد، در ایــن ارتبــاط آوردن نام 
30 فیلم الزامــی می نماید که اینک اغلب 
آنها مراحل ســاخت خود را طی می کنند 
یــا فیلمبرداری شــان پایان یافتــه و کارهای 
Post Production آنهــا ادامه دارد و برخی 
نیز کامــاً آماده اند و حتی تعــداد اندکی از 
آنهــا در همیــن روزهای کم ســپری شــده از 
ژانویه 2019 کمترین فاصله را تا نشســتن بر 
پرده های نقــره ای دارند. این فیلم های ویژه 
که می توانند دنیا و ســال 2019 را کم و بیش 
تــکان بدهنــد شــرح و اوصــاف مختصر و 

مفیدشان از این قرار است:

ë شیشه
از 29 دی مــاه فیلمــی در امریــکا و اروپــا بــه 
نمایش در می آید که نایت شیاماان هندی 
روی آن حســاب ویژه ای باز کرده اســت زیرا 
پــس از چند ســال نــزول به لطــف عملکرد 
را  امیــد  ایــن  گیشــه ها  در   »Split« خــوب 
یافتــه کــه یک بار دیگــر مثــل دوران اوجش 
»مزرعــه«  و  ششــم«  »حــس  فیلم هــای  و 
مــردم را بــا رازهــای مــاوراء الطبیعه آشــتی 
 Split دهد. »شیشــه« هم ادامه ای بــر فیلم
محســوب می شود و هم بر »ناشکستنی« که 
توفیق Split را نداشــت و در هر حال بروس 
ویلیس، ســاموئل ال جکســون و جیمز مک 

آووی بازیگران اصلی آن هستند.
ë »2لگو«

چهار ســال بعــد از »لگو«ی یــک و دو فیلم 
ســرانجام  آن  دل  از  آمــده  بیــرون  تبعــی 
و  می شــود  عرضــه  نیــز  آن  دوم  قســمت 
الیزابــت بنکــس، چارلــی دی، ویــل آرنــت، 
تیفانی هادیش و البته کریس پرات که ایفاگر 
نقش اصلی )به نام امت( است ماجراهای 
فیلم اول را که یک کارتون ماشینی و سرشار 
از کاراکترهای مکعب مســتطیلی است، پی 

می گیرند.
ë فارسکی

یــک کمــدی ســیاه بــا بــازی چارلیــز تــرون 
دراماتیک و ست روگن کمدی باز و پیرامون 
یک روزنامه نگار بیکار شــده اســت که دائماً 
دلش بــرای پرســتار زمان کودکــی اش تنگ 
می شــود و این در حالی اســت که آن پرستار 
اینــک به یک سیاســتمدار توانا تبدیل شــده 

است.
ë کاپیتان مارول

برای ارســون که ســه ســال پیــش در فیلم 
بشــدت روانــی »اتــاق« درهیأت یــک مادر 
دردمند جایزه اسکار را ربود، با این کاپیتان 
رؤیایی به دنیای فیلم هــای کمیک بوکی و 
سلسله آثار اســتودیوی مارول ورود می کند 
و در قالــب زنی به نام کارلــی دان ورز ظاهر 
می شــود که ظاهــراً یــک خلبــان معمولی 
نیــروی هوایی اســت امــا در خفا بــه برخی 
مجهــز  ماوراءالطبیعــه  مرمــوز  نیروهــای 

است.
ë ما

ترســناک  فیلــم  از  پــس  پیــل  جــوردن 
ساختارشــکنش به نــام »فرار کــن« )یا »راه 
فــرار«( یــک کار دلهــره آور جدیــد را تدارک 
دیــده کــه بازیگــران متعــددی ماننــد لوپیتا 
نیونگــو، الیزابت مــاس و وینســتون دوک را 
جــذب خویش ســاخته و دربــاره خانواده ای 
اســت کــه مــورد تعقیب مشــتی خافــکار و 
توزیع کننــده مــواد مخدر قــرار می گیرند و از 

هر جهت ارعاب می شوند.

ë دامبو
در میــان ســه فیلمــی کــه والــت دیســنی در 
ادامــه ســنت ســال های اخیرش با بازســازی 
کارتون هــای معروفــش بــه مــدد بازیگــران 
زنــده ســاخته و جملگــی در 2019 به نمایش 
در می آینــد، »دامبــو« از همــه زودتــر پخش 
می شــود و مهــر اختصاصی تیم برتــون غیر 
متعارف بر آن خورده است و مثل نسخه های 
کارتونی متعدد دامبو درباره یک فیل شاغل 

در سیرک است که قدرت پرواز دارد!
ë شزم

پس از فیلم شدن تقریباً تمام ابر قهرمانان 
مارول و دی ســی کمیکز ظرف 40 سال اخیر 
ســرانجام نوبــت به شــزم رســیده اســت که 
نســخه های دهــه 1930 آن به قــدری بدوی 
و فاقــد جلوه های ویژه بود که بدیهی نشــان 
بــا تجهیــزات  مــی داد ســران مــارول آن را 
تــازه  غــول  یــک  بــه   2019 مــدرن  مافــوق 
ســینمایی تبدیــل کننــد. ایفای نقش شــزم 
بــه زاکاری لــه وی ســپرده شــده و با بــازی او 
قهرمانی را به چشــم می بینیم که براساس 
فرهنگ »شزم« در عین جدیت و سرسختی 
برای هر گونه آرامش شیرین نیز مهیا است.

ë Pet Sematary
مشــهورترین  از  یکــی  بازســازی  ایــن  در 
داستان های هولناک استیفن کینگ، جیسن 
کارک، ایمی سیمتز و جان لیتگو نقش های 
آنهــا  بــازی  بــا  و  کرده انــد  ایفــا  را  اصلــی 
خانــواده ای را می بینیم کــه یک خانه جدید 
را در منطقــه نیوانگلنــد امریــکا خریــداری 
می کنند اما بســرعت در می یابند که رازهای 

مخوفی در آن خانه جوان می دهند.
ë زیر دریاچه نقره ای

 IT« دیویــد رابــرت میچل که دو ســال پیش
فیلم هــای  موفق تریــن  از  یکــی   »Follows
تریلــر  فیلــم  یــک  ســاخت،  را  ترســناک 
)دلهــره آور( دیگــر را در راه اکــران دارد و در 
آن انــدرو گارفیلد یــک کارآگاه خصوصی در 
شــهر لس آنجلس امریکا است که ماجرای 
ناپدید شــدن غریب یــک زن )با بازی رایلی 
کئوف( را پیگیری می کنــد و البته به نتایجی 

تکان دهنده می رسد.
ë انتقامجویان: پایان بازی

چهارمیــن قســمت از ایــن ســری فیلم های 
کمیک اســتریپی بــر خاف عنوانــش قطعاً 
پایانــی بــر تولید این ســری آثار نیســت زیرا 
فروش هــای نجومی آنها شــرکت مــارول را 
به یــک غول اقتصــادی تبدیل کرده اســت. 
بــا ایــن حال گفته می شــود کــه در ادامه این 
فیلم هــای ترکیبی که تعــدادی از قهرمانان 
مشهورکمیک بوکی را در بر دارد، تعدادی از 
آنها برای همیشه از صحنه این فیلم ها محو 
می شوند تا شاید فیلم های بعدی به تعداد 

دیگــری از این ابــر قهرمان ها مجهز شــوند. 
در هر حال دشــمن آنها در این قسمت تازه 
نیز همان »تانو«ی مشــهور و آشــنا است که 

قوایش ماورایی است.
ë پوکمون: کارآگاه پیکاچو

ایــن کاراکتــر معــروف کارتونــی ایــن بــار بــا 
بازیگــران زنــده و بهتــر بگوییــم ترکیبــی از 
آنها با تصاویر انیمیشــنی بازســازی شــده و 
تأمیــن صدایــش با رایــان رینولدز بــوده و از 
همه جالب تر جوان پوکمون در یک فضای 

»فیلم نوآر«ی است!
ë جان ویک: قسمت سوم

مأمور امنیتی بازنشسته ای که در دو قسمت 
قبلــی جــان ویــک تبهکارانــی را درو کرد که 
ســگ محبــوب وی را کشــته بودند، بــا بازی 
مجــدد کیانــو ریــوز در این نقش ایــن بار نیز 
بــا تبهکارانی ســتیز می کند که قصــد انتقام 

گرفتن از او بابت کشتارهایش را دارند.
ë مرد موشکی

عنــوان ایــن فیلــم نــام یــک ترانــه محبــوب 
التــون جــان موزیســین معــروف بریتانیایی 
و بــه تبــع آن دربــاره زندگی و دســتاوردهای 
جان و همراه با بازی تارون اجرتون در نقش 
اصلی اســت. کارگردانی را به دکســتر فله چر 
ســپرده اند کــه پــس از اخــراج شــدن برایان 
ســینگر مشــهورتر از خود از پروژه »راپسودی 
بوهــه میــان« در ســال گذشــته کار او را در آن 
فیلــم به قدری خــوب کامل کرد کــه پاداش 
آن اهــدای این فیلم جدیــد زندگینامه ای به 

وی بوده است.
ë عاءالدین

یــک کارتــون پرفــروش دیگر والت دیســنی 
کــه بــا بازیگــران زنده بازســازی شــده و ویل 
اســمیت در قالــب کاراکتــری فــرو رفتــه کــه 
ابتــدا با هنرهای رابین ویلیامز مشــهور روی 
بــود.  شــده  بازآفرینــی  نقــره ای  پرده هــای 
کارگردانــی هــم بــا گای ریچــی بریتانیایــی 
اســت که ابــای فیلم هــای کانگســتری بی 
رحمانه اش از ساخت »Block buster«های 

هالیوود نیز غافل نمی ماند.
ë گودزیا: پادشاه هیواها

با احتساب نســخه های هالیوودی که از روی 
ویرانگری هــای ایــن هیــوای مخــوف ژاپنی 
ساخته شده، این فیلم شمار »گودزیا«های 
تاریخ سینما را از رقم 25 هم عبور می دهد. 
از همــه بدتــر اینکه گودزیــا این بــار نیروی 
کمکــی هــم آورده و در قلــع و قمع شــهرها 
و آدم هــا از مورتــا، رودان و شــاه گیــدورا هم 
بهره می گیرد. البتــه بین همین هیواها نیز 
ســتیزی بزرگ در می گیرد و نیروی انســانی 
کــه با آنها می جنگد یا ســتیز داخلــی آنها را 
به تماشــا می نشــیند، مرکــب از ورا فارمیگا، 
میلــی بابــی بــراون، ســالی هاوکینــز و کــن 

وصال روحانی
خبرنگار

 سال بیست وچهارم  شماره 6969
 سه شنبه  18 دی 1397

 ابرقهرمان ها 
حاکمان بامنازع 
پرده نقره ای

 فیلم هایی که در سال 2019 
گیشه های جهانی را تسخیر خواهند کرد

سال 2018 که روز 10 دی ماه تمام شد، با خلق 
رکــورد 11/7 میلیــارد دار در گیشــه های غرب 
به ســالی تاریخی برای هنر ســینما تبدیل شد 
و این 400 میلیون دار بااتر از 2016 بود که پیشــتر پرســودترین سال 
همه ســینمای جهان به حســاب می آمد. در این سال قسمت سوم 
»او نجرز« با نام جنبی »جنگ بی نهایت« با عبور از مرز 2 میلیارد دار 
به چهارمین فیلم تمامی دوران  تبدیل شد که چنین کرده و اوضاع 
سایر فیلم های کمیک استریپی هم مثل اولین نسخه »پلنگ سیاه« 
عالی بود. سینمای 2018 قسمت پنجم ژوراسیک پارک را نیز با نام 
»پادشــاهی ســاقط شــده« در بر داشــت و همین طور قســمت دوم 
کارتون »شــگفت انگیزها« را که آن هم از یک میلیارد دار عبور کرد 
و پلنگ سیاه تا اطاع ثانوی نهمین فیلم پرفروش تاریخ محسوب 
می شــود و 1/34 میلیــارد دار دســتاورد بــوده که این عنــوان را بدان 
بخشیده است. این فیلم سبب شد مارول غول انتشاراتی- سینمایی 
دهه هــای اخیــر از رقــم 14 میلیــارد دار بــرای تمامــی محصوات 
تصویری کمیک بوکی خود گذر کند. این پایان قصه برای مارول نبود 
زیرا این »ابر اســتودیو« در ماه های بعدی از 15 و 16 میلیارد دار هم 
عبور کرد و حاا فقط می توان پرسید که پایان زودرسی که برای جوان 

فیلم های کمیک بوکی گواهی داده می شد، کجاست؟
ë 2018 10 فیلم پرفروش

1-  انتقامجویــان: جنــگ بی نهایــت 2/048 میلیــارد دار، 2-  

پلنگ سیاه 1/34 میلیارد دار، 3-  دنیای ژوراسیک: پادشاهی 
»شــگفت انگیزها2«  -4 دار،  میلیــارد   1/30 شــده   ســاقط 

دار،  میلیــون   855/47  Venom  -5 دار،  میلیــارد   1/24
مأموریــت   -7 دار،  میلیــون   838/93 دریایــی  مــرد   -6
غیــر ممکــن: ســقوط 791/01 میلیــون دار، 8-  »ددپــول 2« 
742/63 میلیــون دار، 9- راپســودی بوهــه میــان 714/05 
میلیون دار، 10-  هیواهای فوق العاده: جنایات گریندل والد 

639/15 میلیون دار.

پایان اقتدار مارول کجاست؟

 2018 
در یک نگاه

 »انتقامجویان3« با مجموعه ای از 
قهرمانان کمیک استریپی پرفروش ترین فیلم سال شد

مثل باروت برای 
به آتش کشیدن 

همه چیز!

 ناراضی  نیستم 
ولی ایده آلم 
فراتر از این 

است

حمیدرضا آذرنگ از 
نمایش »خنکای ختم 

خاطره«  می گوید

گفت وگو با عزیزاه 
حمیدنژاد  کارگردان 
مجموعه تلویزیونی 

»بانوی عمارت«

صفحه 12
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در صفحات دیگر



کهن تریــن آثار نمایشــی مکتوبی کــه از یونان باســتان به 
دســت ما رســیده است بر اســاس متون ادبی، حماسی و 
اســاطیری یونانیان نوشته و بازآفرینی شده اند. اقتباس و 
بازآفرینی عمری به درازای تئاتر دارد. از آن جا که هنرمند 
برای خلق یک اثر، متأثر از دنیای پیرامون خویش  است، 
بی تردید نخستین دســتاویزها انگاره های بومی و قومی، 
شرایط زیســتی و جغرافیایی یا باورها، آیین ها، قصه ها و 
داســتان هایی هستند که پیش تر ساخته شده اند و جریان 
دارند. براســتی نخســتین بــار )غیــر از حکیم ابوالقاســم 
فردوســی( چه کســی به داســتان های شــاهنامه پرداخته 
اســت؟ البتــه ایشــان در مقدمه هر داســتان ذکــر می کند 
که از یک دهقان این گونه شــنیده اســت. اما آن راوی نخســتین چرا هیچ اســم 
و نشــان مشــخصی ندارد؟ شاید هم مهم نیســت. مهم همین است که اتفاق 
افتاده، حماسه ُســرایی فرزانه و حکیم بر اســاس اسنادی مکتوب و گاه شفاهی 

اثری سترگ و بدیع آفریده است. 
اقتباس، بازآفرینی، وام گرفتن، ملهم شــدن و... کاری دشــوار و مسئولیتی گران 
در برابــر اثر مرجع اســت؛ زیرا نویســنده دوم اگر دســت به خلــق دوباره می زند 
می بایست ضرورت این بازآفرینی را درک کرده باشد. نخستین پرسش آن  است 
که چرا ما دست به اقتباس می زنیم؟ اگر بناست اثری کم رمق و ضعیف در برابر 
اصل اثر بنویسیم، اساساً چه لزومی برای این کار وجود دارد؟ نمایشنامه ایرانیان 
بر اســاس واقعه ای تاریخی، پرومته در زنجیر، اودیپ شــهریار، آنتیگونه و مده آ 
بر اساس اسطوره ها، آژاکس و هلن و زنان تروا بر اساس ایلیاد اثر هومر نگاشته 
شــده اند، حال سنه کای رومی بر اساس نمایشــنامه های سوفوکل و اوریپید، آثار 
خود را پی ریزی می کند تا دوهزار ســال بعد ما شاهد اقتباس هایی مدرن توسط 
ژان آنوی، داریو فو، رابرت اولتا و.... از آثار یونان باســتان باشــیم. تئاتر و سینمای 
جهان وامدار اقتباس از متون ادبی و نمایشی کهن و مدرن هستند. اما سینما و 
تئاتــر ما از این ظرفیــت و امکانات بالفعل و عظیم آن چنان که باید بهره نبرده 
است. چرا؟ قطعاً به فقر ما از پشتوانه ادبی بازنمی گردد. زیرا افسانه ها و اساطیر 
در ایــران عمــری به درازای تاریخ و بشــریت دارد. همراه و همســو با تمدن های 
یونــان، روم، چیــن و مصــر، ایرانیــان در شــکل گســترده جغرافیایــی و قومــی 
خویــش کــه هند را هم در برمی گیــرد از غنای عظیم فرهنگــی و ادبی برخوردار 
بوده اند. پس چرا از منابع ارزشــمندی همچون بندهشــن، شاهنامه، پنج گنج، 
هزارویکشــب )هزار افســان(، تاریخ بیهقی، ارداویرافنامه، تاریخ طبری، مثنوی 
معنوی، منطق الطیر، گلستان و... بهره نبرده ایم؟ حتی بعدها که ما وارد عصر 
مــدرن می شــویم و اولیــن رمــان و داســتان های کوتــاه را بنابر تعریــف و ریختار 
رمان نویسی و داستان نویسی غرب خلق می کنیم، باز هم تئاتر و سینما استفاده 
کافی از آن نمی برد. فیلم هایی همچون گاو، شوهر آهو خانم، شازده احتجاب، 
اســرار دره جنی، تنگســیر، داش آکل، خاک، غزل، ســفر سنگ، ناخدا خورشید، 
بی بی چلچله، سارا، پری، ساحره، گاوخونی، تردید، پاداش گناه و چند اثر دیگر 
از اقتباس های ادبی هستند که پیش و پس از انقاب در حوزه سینما انجام شده 

است. در حوزه تئاتر، اقتباس فرم و روند پیچیده تری دارد.
 ترجمه هــای نخســتینی که از آثــار مولیر انجام گرفت بیشــتر از آنکــه برگردانی 
وفادارانه باشد، دخل و تصرفی هوشمندانه و به عبارتی آداپتاسیونی ناگزیر بود 
تا مردم ناآشنا با تئاتر )بنا بر الگوی غربی اش( به آن عاقه مند شوند. اما کسانی 
چون صادق هدایت و ارسان پوریا با نگاه به منابع تاریخی و نه صرفاً داستانی 
یا ادبی دســت به خلق نمایشــنامه هایی قابل تأمل زدند تا بهرام بیضایی از راه 
برســد و از اســطوره آرش کمانگیر و ســپس آژدهاک مسیر بازآفرینی را تعریفی 
خــاص ببخشــد که در نمایشــنامه هایی چون مــرگ یزدگرد و ســیاوش خوانی و 
مجلس سهراب کشــی به اوج خود برســد. در این میان آرمان امید با نمایشنامه 
کبودان و اسفندیار و قطب الدین صادقی با آثاری همچون هفت قبیله گمشده، 
یادگار زریران، مروارید، افشــین و بودلف و محمد چرم شــیر با نمایشــنامه های 
اقتباســی زیادی که نگاشت به نگاه خاصی از اقتباس رسیدند. محمد چرم شیر 

حرکتی را آغاز کرد که شــاید از نظر زمانی برای بررســی روند و تأثیر آن زود باشد 
اما ازم اســت به نگاه خاص او که گاه به برداشت های غیر وفادارانه از آثار ادبی 
و نمایشی منجر شد اشاره کرد. مهم ترین ویژگی بازآفرینی های محمد چرم شیر 
کــه او آن را بازخوانــی می نامــد شــجاعت بــرای طرحــی نــو درانداختــن از آثار 
کاســیک و نئوکاسیک و نیز رمان ها و داســتان های نویسندگان بزرگ و مطرح 
ایــران و جهان اســت. آثاری مانند مکبث، دیر راهبان، روز رســتاخیز، اســتیک و 
خون، می بوســمت و اشــک، رومئو و ژولیت و... و از دیگر درام نویســان، نگارنده 
اســت که با نمایشــنامه های آژاکس، کاْلَون و قیام کاســتلیون، فاوســت، ریچارد 
ســوم، شــوایک، چه گوارا، ضحاک نمی میرد، زال و رودابه، مده آ و... در کنار آثار 
غیر اقتباسی سعی داشته است این ظرفیت ادبی و نمایشی را گسترش ببخشد.

آنچــه کــه هرازگاهی در نقــد و نگاه به موضــوع اقتباس از آثار ادبی، اســتادان و 
منتقدان را به واکنش و تندنویسی واداشته است این بوده که نویسندگان جوان 
و حتی گاه صاحب تجربه، اقتباس را امری ساده و دم دستی دیده اند. واضح و 
مبرهن است که نگارش اثری اقتباسی به هیچ وجه به معنای راحت بودن کار 
نویسنده نیســت، زیرا مخاطب متخصص و آگاه در صورت آشنایی با اصل اثر 
در مقام مقایسه بر خواهد آمد و اگر اثر جدید توان برابری با داشته های ذهنی 
مخاطب را نداشته باشد محکوم به شکست خواهد بود. اقتباس هایی که امروزه 
روز در ادبیات نمایشی ما اتفاق می افتد متأسفانه عجوانه و در بیشتر مواقع از 
سر ناآگاهی از توانایی و تکنیک درام نویسی رخ می دهد. یک درام نویس در امر  

اقتباس می بایست به این پرسش ها و پرسش های دیگر بیندیشد:
۱- ضرورت این اقتباس چیست؟

۲- مــن )درام نویــس( در کجــای این اقتباس قرار دارم و زاویه  دیدم نســبت به 
نگاه، اندیشه و زاویه  دید نویسنده اصلی کجاست؟

۳- مخاطــب امــروزی جامعــه مــن در چــه ســطح و زاویــه ای در ایــن اقتباس 
تعریف می شوند؟

۴- فرم جدیدی که کشف و پیشنهاد من است، چیست؟
۵- چه بخش هایی از اصل اثر حذف می شوند و چرا؟

۶- چه بخش هایی در اقتباس من اضافه می شوند و چرا؟
۷- شخصیت محوری، قهرمان و ضدقهرمان در اقتباس من کیست؟

۸- تعریف زبان در اقتباس من چیست؟
۹- شروع و پایان نمایشنامه اقتباسی من چگونه است؟

۱۰- آیا نمایشــنامه اقتباســی من اکنون دارای هویتی مستقل و منحصر به خود 
هست، یا می بایست مخاطب با اصل اثر آشنایی کامل داشته باشد؟

مینیمال ترین شکل ممکن در تمام طراحی ها 
اعم از صحنه و لباس اتفاق بیفتد. چون بشدت 
بــرای مــن فهــم قصــه و درک روایــت مهم تر 
از دیگــر شــدن در شــیوه های عجیــب  وغریب 
کارگردانــی بــود. نمی خواســتم مخاطبــان به 
فکر کــردن دربــاره مفهــوم جنــس کارگردانی 
فکــر کننــد. مــد شــده اســت کــه کارگردان هــا 
مخاطــب را غــرق در نادانســته هایش بکننــد. 
نبایــد مخاطــب را درگیر کشــف چیزهایی کرد 
کــه به دردش نمی خورد. من دوســت داشــتم 
راوی خوبــی باشــم. بــه همین دلیــل تنها یک 
نظــم مرتب و تمیز در لباس و صحنه به وجود 
بــه  اســت  قــرار  چــون  نمی خواســتم  آوردم. 
کردستان می رویم، شرایط آنجا را نشان دهم. 
از دید من آدم ها با یکدیگر فرقی ندارند و قرار 
نیســت با اســتفاده از لباس آدم هــا را قضاوت 
از  نمایــش  شــخصیت های  تن پــوش  کنیــم. 
رنگ خاکستری تشکیل شــده اند که متأسفانه 
ســیاهی آنها این روزها بیشــتر شــده اســت. از 

نشانه های کوچکی در لباس استفاده کردم. 
باید ایــن واقعیت را بپذیریــم که جنگ بر 
تمــام مردم ما تأثیر گذاشــته اســت و درگیری 
بعــد از جنــگ را حس کــرده اســت. درنتیجه 
هــر مخاطــب از منظر خود در یکــی از قصه ها 
می شــود.  قصــه  از  جزئــی  و  می کنــد  هبــوط 
مخاطــب یــا خاطــره ای دارد یــا از اطرافیــان 
خــود در ایــن بــاره شــنیده اســت یــا در افــراد 
دیگــر جامعه این مســائل را دیده اســت. یک 
خانم اجرای اول یــا دوم را دیده بود و حالش 
منقلب بود. به من گفت: »بچه شش ماهه ام 
به خاطر داروهای تاریخ مصرف گذشته مرده 
اســت. آیا من هم مادر شــهید هســتم؟« چه 
جوابــی باید به او مــی دادم؟! اصًا مگر فرقی 
می کنــد و آیــا شــهادت فقــط در جبهــه بودن 
است؟ هرکسی در اثر اهمال گری از بین برود، 
شــهید شــده اســت. حتــی اهمــال از شــرارت 
جنــگ پلیدتر اســت. همین دانشــجویانی که 
به دلیــل اهمال گــری مداومی که در کشــور ما 
وجــود دارد، چندی پیش مردنــد چه فرقی با 

شهید دارند؟
   اتفاقاً در اپیزود جنوبــی با نوع دیگری از مرگ 
بــرای فرزنــد دوم مواجه می شــویم که قــرارداد 
حضور او با شهید تفاوتی ندارد. آیا قرارداد هم از 

این رویکرد شما نشأت می گیرد؟
شاید نشانه ها را مخاطب دریافت نکند اما 
فرزند دوم می گوید: »یک لندکروز به من زد.« 
لندکــروز که آن زمان فقط یک ماشــین جنگی 
بــه نظر می آمد و باید اشــاره می شــد تا بگویم 

جنگ هنوز هم به مردم آسیب می زند.
    در ابتدای نمایش که یوســف و فرشــته حرف 
می زننــد، گفت وگوها اســتریلیزه هســتند که با 
اپیزودهای نمایش رویکــرد متفاوتی دارند. این 

بخش چگونه طراحی شد؟
از روی تعمــد ایــن بخــش را غیرزمینی در 
نظــر گرفتم و بــرای آن قــرارداد تعیین کردم. 
در ادبیــات هم این بخش وجود داشــت چون 
می خواســتم با ادبیــات زمینی فاصله داشــته 

باشد.
   یکــی از دشــواری های نمایــش ایــن بــود کــه 
چگونــه نقش ها را بــه بازیگــران بســپارید تا در 
مدت زمان 30 شــبی که نمایش اجرا می شــود، 
آن قدر درگیر نشود که شــرایطی ویرانگر برای او 
به وجود آید. برای فاصله گرفتن از نقش توسط 

بازیگران چه تمهیدی داشتید؟
یکــی از شــرایط بازیگــری ایــن اســت کــه 
بتوانیــد کنترل داشــته باشــید. نباید احســاس 
خود را از بخشــی به بخــش دیگر منتقل کنید. 
خوشــبختانه چــون تنها دو نفــر دو نقش بازی 
می کنند، چندان مشــکلی در مورد حس گیری 
شــخصیت های متفــاوت نــدارم اما خــود من 
شــرایطی را در بانــو معتمدآریــا دیــدم کــه هر 
بــار از صحنه بیرون می آید، برافروخته اســت. 
بی جهت نیســت که بازیگری را دومین شــغل 
دشــوار بعد از کارگران معدن می دانند. به این 
جهت سخت است که وقتی روی صحنه مرگ 
فرزند خــود را روایــت می کنید، تصویــر فرزند 
خــود را هم می بینید. باید فرزند خودتان را در 
ذهنتان بکشید تا بتوانید حس را منتقل کنید. 
بســیار پیچیده اســت. کارگری معدن فیزیکی 
و روحی اســت اما بازیگری کامًا روحی اســت 
کــه بــه فیزیــک منتقــل می شــود. در اجراهای 
دیگر دیده بودم بازیگران روی سطح با اتاق ها 
برخــورد کــرده بودند و اتفاقاً دوســت داشــتند 

بیشتر به بخش طنز بپردازند.
   در ایــن نمایــش از موســیقی زنــده اســتفاده 
کردید. چه وجهی از نمایش این لزوم را به وجود 

آورد؟
بــه  جــواد طالبــی عزیــز را در ســفری کــه 
یاســوج داشتم، شناختم. احســاس کردم یک 
در گرانبهــا در گوشــه ای از ایــن جغرافیــا هــدر 
می رود. از سویی دیگر نمایش ما شرایطی دارد 
که اگر بخشــی را برای ته نشــین شدن اپیزودها 
در نظــر نگیریــم، اذیت کننده اســت، تصمیم 
گرفتم موسیقی استفاده کنم، در اجرای قبلی 
چــون از هــر قصــه ای بافاصلــه به یــک قصه 
دیگر می غلتیدیم، آمادگی ازم وجود نداشت 
و مخاطب پر می شــد. نمی خواستم به سمت 
احســاس گرایی مطلــق پیــش بــروم. تصمیم 
گرفتــم بــا موســیقی یــک ضــد حــس داشــته 
باشم. هر شب از جواد طالبی می خواهم فضا 
را بشــکند هرچند این کار بســیار دشــوار اســت 
چراکــه او قصه را می بینــد و به اندازه مخاطب 

متأثر می شود.

   در اغلــب آثــار نمایشــی، نهایتــاً با یــک یا دو 
نقطه عطف مواجه هســتیم کــه نقطه ثقل درام 
می شــوند اما در »خنکای ختم خاطره« از ابتدا 
تا انتها نقاط عطف داریم. آیا این بخش به خاطر 
مســأله برانگیز بــودن خــود موضــوع نمایــش 

است؟
قصه پارت بندی شده بود و از ابتدا قرار بود 
نمایش از شش الی هفت داستان تشکیل شود 
که هرکدام قصه خود را داشته باشد. از آنجا که 
روح درام بــا تعلیق شــکل پیدا می کنــد و باید 
همــواره مخاطــب را یک قدم به پیــش برانید 
تــا با خود فکر کند کــه می تواند به گونه دیگری 
ببینــد، ایــن شــیوه را پیــش گرفتــم. از ســویی 
دیگر در جامعه ای زندگی می کنیم که سراســر 
قضاوت هســتیم. اگر دقت کرده باشید ابتدای 
هــر اپیزود با لبخند آغاز می شــود امــا در پایان 
اپیزود، تماشــاگر از خنده پیشین خود شرمنده 
می شــود. ایــن اتفاق هــا در جامعــه خودمــان 
هم می افتد و ما همواره نادانســته با خاطرات 
و روایــت دیگران، درباره فــردی که هیچ گاه در 
زندگی خود او را ندیده ایم، صحبت می کنیم! 
وقتــی بــا ایــن شــخص روبــه رو می شــویم، از 
حرف هایی که زده ایم شــرمنده می شــویم اما 
بــاز هم ایــن کار را تکرار می کنیــم. درنتیجه به 
ایــن بازخورد فکر کردم که مردم را در مواجهه 

با خودشان قرار دهم.
   از معدود آثــاری که خودم را به این وضعیت 
دچار کرده اســت، می توانم به »سفر به انتهای 
شب« و »دســته دلقک ها« نوشته سلین اشاره 
کنم. در ابتدا یعنی 10 تا 15 صفحه اول با خواندن 
این کتاب قهقهه می زنید اما هرچه بیش تر پیش 
می روید، دچار نوعی عذاب وجدان می شــوید. 
این تأثیرگذاری در خود موضوع مستتر است یا 

به نوع نگاه مربوط می شود؟
تأثیــر  موضــوع  پرداخــت  و  نــگاه  قطعــاً 
دارد. تاکنــون کــم قصه ســاخته نشــده اســت 
و زمانی کــه دربــاره ادبیات نمایشــی صحبت 
می کنیــم، می بینیــم آثــار کمی دربــاره جنگ 
و تبعــات آن ســاخته نشــده اند امــا اینکــه از 
چــه منظــری روایت کنیــم و از چــه زاویه ای با 
مخاطب مسأله را بیان کنید مهم است و باید 
به آن فکر شود. متأســفانه اغلب آثاری که در 
ایــن زمینــه دیده ایم یا صرفاً احســاس گرایانه 
هســتند یا صرفــاً قهرمان پردازانه. متأســفانه 
در هــر دو نــوع اثــر، نوعی کلیشه ســازی اتفاق 
افتــاده اســت. از دیــد من در درام، جبر اســت 
که قــرارداد را شــکل می دهد. شــما می توانید 
بــا هر قــراردادی که تمایل داریــد، مخاطب را 
با خود همراه کنید به شرط اینکه جبر قرارداد 
وجود داشته باشد. باید مخاطب را به پذیرش 
وادار کنیــد تا بتواند زاویه دید خود به مســائل 
را تغییــر دهــد. اگــر در روایــت چنــد قــدم از 
مخاطب جلوتر باشــید، می توانید مخاطب را 

با اتفاق تازه مواجه کنید.
  اجــرای »خنکای ختم خاطره« احســاس گرا 
بود اما ســانتی مانتال نبود. یعنی از کلیشه هایی 

که سال ها آنها را دیده ایم، خبری نبود.
اســت.  برانگیــز  احســاس  موضــوع  خــود 
مگــر می شــود قصــه فردی کــه بچــه اش رفته 
اما برنگشــته است، خالی از احســاس باشد؟! 
ســال ها انتظار این شخص پر از احساس است 
و نمی شــود بــه ایــن موضــوع بدون احســاس 
نگاه کرد. یکی از مشــکاتی که من با اجراهای 
متفاوتــی اعــم از آثــاری کــه با مجوز نویســنده 
اجرا شدند و همچنین بی شمار جوان هایی که 
بدون مجوز نمایش را اجرا کرده اند، داشــته ام 
این بود که نگاه آنها به مقوله احساســی که در 
اثر وجود دارد و باید به مخاطب منتقل شــود، 

نگاه درستی نبوده است.
   هر اپیــزود نمایش در یک مــکان جغرافیایی 
روایت می شود که در سراسر ایران پراکنده شده 
است و هرکدام داســتانی خاص دارند. چه شد 

که این فضاهای متفاوت را به وجود آوردید؟
چنــدی پیــش خانمی زیــر پســت نمایش 
»خنــکای ختــم خاطــره« نوشــته بــود کــه از 
نمایــش بســیار خوشــش آمده اســت امــا چرا 
ایــن  از سیســتان و بلوچســتان و محرومیــت 
پاســخی  مــن  و  نگفتیــد؟  چیــزی  جغرافیــا 
نداشتم. دلیل پراکندگی جغرافیایی اپیزودها 
این بود که می خواستم به نوعی از تمرکزگرایی 
و انحصارطلبــی جنــگ کــه به یک ســری آدم 
خاص تعلق دارد و عده ای احســاس می کنند 
تنهــا آنها داغداران و وام داران جنگ هســتند، 
دوری کنم. دوســت داشــتم ایــن فراگیر بودن 
جغرافیــای  و  ســرزمین  در  جنــگ  تبعــات 
خودمان را نشــان دهــم. فقط جنــوب و غرب 
درگیر جنگ نبودند بلکه تمام ایران درگیر این 
شــرایط بودند. بی جهت نبود که توانســتیم ۸ 
سال دوام بیاوریم چون هشت سال جوان های 
مــا از اقصی نقــاط ایــران جنگیدند و بســیاری 
بازنگشــتند تا این مقاومت شکل گرفت. برای 
خــود مــن قومیت هــای مختلــف و گویش هــا 
همــواره جذاب اســت و متأســفم کــه برخورد 
بســیار بدی با گویش ها شــده اســت و به قدری 
برخی از گویش ها را به شکل مضحکه  استفاده 
کرده اند که مخاطب ناخودآگاه با شنیدن یک 
گویش می خندد. شــرایط به قدری ناگوار شده 
کــه وقتــی در یک مجموعــه تلویزیونــی از یک 
لهجــه اســتفاده می شــود، مــردم آن جغرافیا 
ناراحــت می شــوند و به قول معروف بهشــان 
برمی خورد. از دیربــاز جوک هایی درباره اقوام 
مختلــف می ســاختیم و انــگار تنهــا تهرانی ها 
گویش هــا  بــا  هرگــز  واقعــاً  بودنــد!  ســامت 
محترمانه برخورد نکرده ایم. دوســت داشــتم 
شــرافت و قداســت گویش هــا و اقــوام رعایت 
شــود و قصــه در ایــن شــرایط لحــاظ شــود. در 
نتیجــه شــما یــک زوج آذری را می بینیــد که با 
صداقت کامل می گویند: »این شهید استخوان 
اســت، پــاک اســت. هرچه هســت مــال ما!« 
موقعیت طنزی به وجــود می آید که مخاطب 
می خنــدد امــا در ادامــه، این قصه یقــه اش را 

می گیرد. 
   بــرای نشــان دادن هرکــدام از اقلیم ها، عاوه   
بــر لهجــه و گویــش، عناصــر دیگری هم نشــان 
داده می شــود. به عنوان مثــال در اپیــزود پــدر و 
دختر کرد، خاصیتی جادویی در شخصیت پدر 
گنجانده شــده اســت. کمی دربــاره این عناصر 

خاص توضیح دهید.
وقتــی قصــه ای از بن، بــه ذهنم می رســد، 
دیگــر دخالتی در گفتمان هــا انجام نمی دهم 
و اجــازه می دهــم خودشــان حــرف بزننــد. در 
نمایــش »ترن« از زبان نویســنده می شــنویم: 
»از اول به اســتقبال و به سمت وســوی یک تم 
خاص رفتن و چارچوب قائل شدن برای متن، 
انســان را از فضاهای دیگــر دور می کند.« البته 
انســان می دانــد چــه می خواهد بگویــد اما اگر 
کادری قائل شــویم که فقــط مطلب      مدنظر 
ما گفته شــود، شــاید بســیاری از سرنوشــت ها 
به درســتی روایت نشــوند چون نگاه سلیقه ای 
نویسنده لحاظ می شود. یا برخی از نویسنده ها 
دوســت دارنــد فــارغ از اندیشــه ای کــه دارنــد، 
سوادشــان هم به رخ کشیده شود اما من سعی 
کــردم گوناگونی و برخورد با اقلیم ها به شــکل 
درست روایت شــود. درواقع صاحبان اثر خود 
آدم هــا هســتند. می خواهــم مثالــی بزنــم. در 
پروسه نگارش متن، در برهه ای دیگر قصه ای 

مثلباروتبرایبهآتشکشیدنهمهچیز!
حمیدرضا آذرنگ از نمایشی تفکربرانگیز می گوید
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نمایی از نمایش »عروسی خون«نوشته فدریکو گارسیا لورکا که علی رفیعی بر اساس ترجمه 
احمد شاملو در سال 78 آن را به صحنه برد
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ایــن روزها نمایش »خنکای ختــم خاطره« با کارگردانی نویســنده 
اثر یعنی حمیدرضا آذرنگ در ســالن استاد سمندریان تماشاخانه 
ایرانشــهر روی صحنه رفته است. خود حمیدرضا آذرنگ به همراه 
فاطمه معتمــد آریا، علــی ســلیمانی، مرتضی آقاحســینی، مجید 
رحمتی، امین میری، بهنام شــرفی، پریا وزیری، ســارا شاهرودیان، 
امیــد ســلیمی، هیــراد آذرنــگ و ماهــرخ لک گــروه بازیگــران این 
نمایش نــود دقیقــه ای را تشــکیل می دهنــد. بــه بهانه ایــن اجرا با 
حمیدرضــا آذرنگ؛ نویســنده، کارگــردان و بازیگر »خنــکای ختم 

خاطره« گفت وگو کرده ایم.

سهند آدم عارف
خبرنگار

بــه ذهنم نمی رســید. روزی هنگامه قاضیانی 
که در اجرای اول با ما همراه بود، به من گفت: 
»همسایه ای دارم که پدر شهید و ارمنی است. 
از من پرســیده اســت کــه آیا اجــازه می دهیم 
بــرای دیــدن کار مــا بیایــد؟« تــا صبــح گریــه 
می کردم و اپیزود ارمنی را می نوشــتم. غربت 
وحشــتناکی در این جمله بود! چرا باید کســی 
که در کشوری زندگی می کند و سهم دارد از آن 
کشور، باید برای دیدن یک تئاتر اجازه بگیرد؟! 
اینکــه فقط چون باور و عقیــده متفاوتی دارد، 
حــس می کند برای دیدن نمایــش باید اجازه 

بگیرد، بسیار دردناک است.
   اتفاقاً اپیزود ارمنی از لحاظ شخصیت پردازی  

از تمام اپیزودها پیچیده تر بود.
احســاس  از  بیشــتر  منطــق  چــون  شــاید 
کامــًا  گفتمانــی  اســت.  اپیــزود  ایــن  راوی 
منطقــی و گاهی حتی فلســفی در ایــن اپیزود 
حکمفرماست که به چرایی بسیاری از مسائل 
می شــود.  پرداختــه  ســاده  شــکلی  در  البتــه 
نمی خواســتیم از ادبیات فیلســوفانه استفاده 

کنیم بلکه می خواســتیم در دیالکتیکی ساده 
منطق شکل بگیرد. باید توجه کنیم که حرف 
و کام بــار دارد. شــاید دقــت روی اتفــاق این 

اپیزود را عمیق تر کرده است.
   در همین اپیزود به بحث نام اشــاره می شود. 
مادر چون خواب دیده اســت، نــام فرزند خود 
را از وارطان به یوســف تغییر می دهد. وارطان 
و یوســف که با هم یک شــخصیت را تشــکیل 

می دهند. کمی درباره این نام گذاری بگویید.
در ایــن بخش می خواســتم بــه این بحث 
بپــردازم که چه فرقی می کنــد این فرد به چه 
فرهنــگ و قومی تعلــق دارد. چــرا باید میان 
این آدم و کســی کــه نامش را دوســت داریم، 
تفاوت قائل شویم. در نهایت مأمور هم قبول 
می کنــد که این نام گــذاری اهمیتی نــدارد. ما 
ســال ها به خاطــر این مســأله تــاوان داده ایم. 
همیــن اان هم به خاطــر وجود این نگاه های 
ســلیقه ای، اقلیت هایــی کــه در ســرزمین مان 
زندگــی می کننــد از حقــوق حقــه متعلــق به 

خودشان محروم هستند. 
یکــی از نکاتــی کــه در ایــن اجــرا به شــدت 
دوســت دارم، ســکوت مخاطبان پس از تمام 
شــدن نمایش اســت. آنها دوســت دارند فکر 
کننــد. معتقــدم رســالت هنــر ایــن اســت که 
مخاطــب را بــه چنــد لحظــه ســکوت و تفکــر 
البتــه نمایش هــای متفاوتــی  دعــوت کنیــد. 
داریــم کــه آنهــا را زیــر ســؤال نمی بــرم امــا از 
دید من رســالت هنر تنها کاتارســیس، تخلیه 
روانی، به آرامش رســاندن یا حتی به سامت 
رساندن نیست! هنر مسئول بهداشت نیست 
کــه به ســامت جامعــه خــود فکر کنــد بلکه 
هنر موظف اســت دربــاره فجایعی کــه اگر به 
آنها بها ندهیم، تاوان ســنگینی خواهیم داد، 
هشــدار دهد. شاهد هستیم افرادی رأس امور 
قــرار می گیرند که با فرهنگ مدیریت آن امور 
فرســنگ ها فاصلــه دارنــد. بــه همیــن دلیــل 
می بینیــم ناگهان فردی هشــت ســال رئیس 
جمهــوری می شــود کــه از ادبیــات او خجالت 

می کشیدیم!

   آن نوع نگاهی که بهرام بیضایی به مردم دارد 
و معتقد اســت تمام مشــکات مــا از جهالت 
اســت. همچنین نگاه خاص او بــه مردم که نه 

تقدیس گرایانه است و نه تحقیرگرایانه.
متأســفانه ما هــر دو نگاه را داریــم! ما هم 
تابوســازان به شــدت اغراق گری هستیم و هم 
بــا کم تریــن اتفــاق، ویرانگــر تابوها هســتیم. 
در طــول حیــات سیاســی و فرهنگی مــا بارها 
دیده شــده اســت که به ســرعت از یک انسان 
بت ســاخته ایم و با همان سهولت او را ویران 

کرده ایم.
   در نمایــش شــما دیــوار چهــارم در سراســر 
نمایــش برقرار اســت امــا همــواره از قــرارداد 
اســتفاده می کنیــد. قراردادهــای رئالیســتی را 
می شــکنید و یک ســری قــرارداد بــا مخاطب 
در میــان می گذارید امــا این اتفاق بــا طراحی 
اتفــاق  مینیمالیســتی  به شــدت  صحنــه ای 

می افتد. کمی درباره این مینیمالیسم بگویید.
بــه  اتفــاق  ایــن  می خواســتم  به شــدت 

اندر حکایت اقتباس از متون ادبی در تئاتر ایران

دخل و تصرف هوشمندانه

می خواستم به نوعی از تمرکزگرایی و انحصارطلبی 
جنگ که به یک سری آدم خاص تعلق دارد و عده ای 
احساس می کنند تنها آنها داغداران و وام داران جنگ 

هستند، دوری کنم. دوست داشتم این فراگیر بودن 
تبعات جنگ در سرزمین و جغرافیای خودمان را 

نشان دهم. فقط جنوب و غرب درگیر جنگ نبودند 
بلکه تمام ایران درگیر این شرایط بودند
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نگــــاه

حمیدرضا نعیمی
درام نویس، 
کارگردان، بازیگر



این روزها مجموعه تلویزیونی تاریخــی »بانوی عمارت« از 
شبکه سوم سیما در حال پخش است. سریالی به کارگردانی 
عزیــزاه حمیدنژاد کــه عاشــقانه ای تاریخــی را در پیوند با 
مسائل دوره قاجار به تصویر می کشــد و در این میان به یکی 
از مهم ترین اتفاقات تاریخی آن دوره یعنی ترور ناصرالدین 
شــاه قاجــار نیــز می پــردازد. پیونــد ایــن وقایــع تاریخــی با 
عاشــقانگی جاری در این مجموعه، طبعاً بر عناصر سازنده 
کار از جمله موســیقی ســریال تأثیر می گذارد. چنان که نگاه 
مخاطب جدی خود به خود معطوف به نسبتی می شود که 
یحتمــل میان موســیقی مجموعه با حال و هــوای تاریخی/
عاشــقانه آن برقــرار اســت. از فردیــن خلعتبــری، ســازنده 
موســیقی متــن در روز های پخــش »بانوی عمــارت« درباره 

تجربه همکاری او در این پروژه پرسیدم.
    کار موسیقی سریال به کجا رسید؟ به پایان رسیده یا ادامه دارد؟

راستش هنوز تمام نشده و مشغول ادیت موسیقی آخرین قسمت ها هستیم.
  شــما پیش از ایــن هــم تجربــه کار در مجموعه های تاریخــی را داشــتید. »بانوی 

عمارت« چگونه تجربه ای بود؟
تجربه خوبی بود و من دوستش دارم. این اولین همکاری من با آقای حمیدنژاد 
اســت که تجربه بسیار خوشایندی است. مجموعه ای که در دوره قاجار می گذرد 
و قصــه خوب و جذابی دارد. مهم ترین ویژگی این ســریال رعایت اصل پرهیز از 
جهت گیری های سیاسی اســت. این ویژگی در سریال برایم جذاب است. اصول 
من پیگیری مســائل اجتماعی در مقاطــع تاریخی را اگر بــا دوری از جهت گیری 
سیاســی همراه باشــد، دوســت دارم. از این جهت »بانوی عمارت« با بسیاری از 

کارهای تاریخی تلویزیون متفاوت است.
  و بــه لحاظ فنی چطور؟ کار ارکســترال انجــام دادن برای تلویزیون چه مســائل و 

احتمااً دشواری هایی برایتان داشت؟
بلــه، دشــواری های خــودش را داشــت. در این پروژه با ســازهای زهــی کار کردم. 
برای ضبط موســیقی دچار مشــکل بودیم و هســتیم و دلیلش نبود ارکسترهای 
مخصوص اجرای موســیقی فیلم بــرای این پروژه تلویزیونی بــود. به خاطر این 
مشکل فشارهای زیادی را متحمل شدیم، طوری که مجبور شدیم تراک به تراک 

ضبط کنیم و می دانید که کار بسیار سختی است.
  از حاصل کار راضی هستید؟

از حاصل کار راضی هستم اما شرایط انجام کار اصًا. کار خیلی پرفشاری بود که با 
زحماتی که نوازندگان خوب مان کشیدند، توانستیم کار را پیش ببریم. جا دارد از 
آقای پدرام فریوسفی و خانم آتنا اشتیاقی که مجبور شدند بارها و بارها ویولون و 
ویولون سل بزنند تا از کار عقب نمانیم، تشکر کنم. ما به دلیل همان مشکاتی که 
گفتم، برای کارهایی که چند ساعته می توانستیم انجام بدهیم، گاهی چند هفته 

وقت می گذاشتیم. با این حال از حاصل کار راضی هستم.

هزارتوی مناسبات قدرت و ثروت، قصه ای زنانه در بستر تاریخ، تأملی بر مناسبات 
اجتماعــی و سیاســی دوران قاجــار، مکرهــا و دسیســه های دربــاری و حکومــت 
ملوک الطوایفی و شرحی از ماجراهای عاشقانه قجری مختصات داستان هایی 
اســت که در ســریال هر شــبی شــبکه ســه ســیما ارائه می شــود؛ ســریال »بانوی 
عمارت« نوشــته احســان جوانمرد به تهیــه کنندگی مجید موایــی و کارگردانی 
عزیزاه حمیدنژاد حکایت به چشــم آمدن زنان مهجوری اســت که در بیرونی 
و اندرونی های عمارات شــاهان، شــاهزادگان و صاحب منصبان قاجار محصور 
و گرفتــار در هزارتوی مناســبات قدرت و ثروت میان آنها هســتند. حکایت میرزا 
ارســان شــاهزاده مغضوب و معزول قاجار و دیده شدن نقش تاریخی مغفول 
زنــان قاجار که چه در جایگاه زنان حرمســرا و چه به عنــوان ندیمه و خدمتکار در 

پیشبرد وقایع مهم تاریخ این سلسله پادشاهی نقش داشته اند.
»بانوی عمارت« همچنین به مکرهای زنانه نقب می زند. ازدواج ها با مناسبات 
ثــروت و قــدرت پیوند می خورند و زنــان غیر از ماجراهای عاشــقانه در جریانات 

اجتماعی، تاریخی و سیاسی این داستان نیز نقش پررنگی دارند.
افسرالملوک بانوی حکایت بانوی عمارت برای تداوم ثروت و قدرت خانواده اش 
برای ازدواج برادرش به دنبال بانویی می گردد که خون قاجار در رگ هایش جاری 

باشد.
مذهب در داستان »بانوی عمارت« کارکرد فرامتنی دارد. برای سوگند خوردن و 
پوشش شرعی اقدامات نامتعارف به کار برده می شود که البته متناسب با ویژگی 
کاراکترها شدت و ضعف تعلق شان به شرایع و مذهب تعریف می شود. اما کمتر 

خبری از انجام فرایض دینی در خانواده میرزا ارسان به چشم می خورد.
نکتــه دیگــر قابل تأمل در این ســریال، اولویت گذاری قصه بــر روایت ماجراهای 
عاشــقانه و خانوادگی اســت تــا روایت صرف برهــه ای از تاریخ. به نظر می رســد 
همین موضوع به جذابیت سریال کمک کرده است، چراکه روایت های تاریخی 

مشابهی از این مقطع زمانی پیش از این در فیلم ها و سریال ها ارائه شده است.
همچنین کارگردان تاش کرده است تا با بهره گیری از فضاهای متعدد در عین 
حضور در لوکیشــن هایی محدود، صحنه پردازی و طراحی لباســی که لزوماً ما به 
ازای تاریخی ندارد، نسخه ای درخور از این تجربه تلویزیونی ارائه کند. شاید همین 
حساسیت بر مسائل فنی و تکنیکی را بتوان دلیلی برای عدم سپردن نقش ها به 
بازیگران چهره دانست که از قضا به باورپذیری نقش هایی که همه شان مابه ازای 

دقیق تاریخی ندارند، کمک شایان ذکری کرده است.
»بانــوی عمارت« چه از نظر تعدد بازیگران زن و چه از نظر تعداد ســکانس ها و 
فضای داستان از معدود قصه های زنانه در قاب سیماست و روایتی است از زنانی 
که هریک به دنبال منافع مادی و شخصی یا اعتقادات فکری خود هستند و چه 
در جایگاه قهرمان چه به عنوان نقش های فرعی تر در پیشبرندگی داستان نقش 
تعیین کننده دارند. جواهر، افسرالملوک، آهو، فخرالزمان، طا، بهجت، مهرالنسا 
و... اگرچه تعمداً تاش نمی کنند نماینده ای از زنان دوران قاجار باشند، اما دست 
کم عمده ترین مسائل و مشخصه های این گروه را در این برهه از تاریخ کشورمان 

به مخاطب معرفی می کنند.
 هدایــت بازیگــران بــا کارگردانــی درســت عزیــزاه حمیدنــژاد در ایــن ســاخته 
تلویزیونــی اش نیز جلوه گری می کند و بویژه ریســک پذیری او در ســپردن نقش 
فخرالزمان به عنوان یکی از شخصیت های محوری سریال به یک چهره ناشناخته 
تلویزیونی خروجی شایسته ای را به دنبال داشته است. به طور کلی می توان گفت 

بازی های روان بازیگران سریال، در خدمت داستان قرار گرفته است.
سریال بانوی عمارت نقش دولت های عثمانی و روسیه و نقوذ این دولت ها را 
در اداره کشور ایران در زمان قاجار روشن می کند و نمایش بی عرضگی شاهان 
و بی کفایتــی درباریان قاجار از جمله مایه های سیاســی اســت که بواســطه این 
ســریال برای مخاطبی که شــاید این روزهــا کمتر فرصت و رغبتــی به مطالعه 
تاریخ داشــته باشد، روشــن می کند. ترور ناصر الدین شاه به دست میرزا رضای 
کرمانی و توطئه شاهزادگان قاجار برای رسیدن به سلطنت نیز از دیگر مواردی 
اســت که ســریال، آن را به عنوان بســتری برای روایت سیاســت و عشق به طور 
توأمــان بــه خدمــت گرفتــه اســت. همچنین ســبک و ســیاق حکومــت ملوک 
الطوایفــی و نصب والیان بی کفایت در ایالت های مختلف و وصلت هایی که با 
مقاصد سیاســی و پیشــبرد اهداف دربار انجام می شــود، در این ســریال به نحو 

بارزی به چشم می خورد.

رضایت من است.
بازیگــران  از  ترکیبــی  عمــارت«  »بانــوی    
جدیــدی  بازیگــران  و  نام آشــنا  و  حرفــه ای 
اســت. در مجمــوع از این ترکیــب و نتیجه 

انتخاب بازیگران راضی هستید؟
مجموعــًا راضــی هســتم. چــون مــن از 
قبــل هــم دغدغــه کار کــردن بــا بازیگــران 
ناآشــنا و حتــی نابازیگــر را داشــتم، ســعی 
کــردم در ایــن گــروه هــم از آنهــا اســتفاده 
کنم. به این صــورت که مجموعه بازیگران 
عبارت باشند از یک سری بازیگر حرفه ای و 
شناخته شــده و یک تعداد بازیگر تازه کار و 
حتی غیرحرفه ای. مــن از این نوع انتخاب 
بــه دنبــال این بــودم کــه ترکیبــی جدید به 
وجود بیــاورم که برای مخاطب هم جذاب 
باشــد. حــاا کــه نــگاه می  کنــم می بینم که 
هدفــی که از این ترکیب به دنبال آن بودم، 
تحقــق پیدا کرده چون مردم و مخاطبان از 

ترکیب بازیگران فیلم راضی هستند.
و  مســائل  جمیــع  بــا  هــم  کار  حاصــل  از    
مشکاتی که وجود داشت، رضایت دارید؟

بله رضایت دارم. چون مردم و مخاطبان 
رضایت دارند. خوشحالم که طبق آماری که 
گرفته شده، 93 درصد از مخاطبان سریال را 
دوست داشتند و از آن خوش شان آمده و با 

جدیت دنبالش می کنند.
امــا  اســت  مهــم  مــردم  رضایــت  البتــه    
و  اســت  چیــز  یــک  مخاطــب  رضایــت 
از  فــارغ  دیگــر.  چیــز  اثــر  خالــق  رضایــت 
رضایت مردم، خودتــان در مقام کارگردان 
چقدر به لحــاظ هنری از نتیجــه کار در پروژه 

»بانوی عمارت« رضایت دارید؟
راســتش بــا این کــه مجموعــاً از نتیجــه 
کار ناراضــی نیســتم امــا فکــر می کنــم اگــر 
شــرایط بهتر بود، می توانســتیم کار بهتری 
ارائــه بدهیــم. گروهی کــه با هم ایــن کار را 
انجــام دادیــم، تــوان بالقوه بیشــتری برای 
ارائــه کیفــی کار دارند. بــه عبارتــی »بانوی 

عمارت« ایده آل من نیست.
  بازیگــر زن ســریال شــما کــه پیــش از ایــن 
گفتــه  نداشــته،  بازیگــری  جــدی  تجربــه 
اســت که ســکانس به ســکانس فیلمنامه را 
می خوانده و این صاحدید شما بوده چون 
نمی خواســتید یک جا فیلمنامــه را بخواند. 
از این تمهید ویژه دنبال چــه چیزی بودید؟ 

همراهی تدریجی بازیگر با نقش؟
بازیگــران  مــورد  در  مــن  روش  ایــن 
بازیگرانــی  همین طــور  و  غیرحرفــه ای 
اســت کــه نقش هــای کوتاه تــر دارنــد. مــن 
نیــازی نمی بینــم که آنهــا تمــام فیلمنامه 
را بخواننــد. اشــراف داشــتن بــه فیلمنامــه 
ایــن  گاهــی  نیســت.  خــوب  هــم  همیشــه 
اشراف ناملزوم است و ممکن است باعث 
شــود کــه بازیگــر خــودش را گــم کنــد. من 
نمی خواهم این بازیگران شــخصیت را در 
ذهن شــان بســازند. چــون چنین ســاختنی 
کار هر کســی نیســت. این اســت که ترجیح 
می دهــم شــخصیتی کــه مــن از آن نقــش 
در ذهــن دارم را اجــرا کننــد و نــه چیزی که 

ممکن است در ذهن خودشان بسازند.
  بنابرایــن قبــًا هــم ایــن روش را آزمــوده 

بودید؟
بلــه، قبــًا هم به ایــن صــورت کار کرده 
هــم  خوبــی  نتیجــه  خوشــبختانه  و  بــودم 
گرفتــه ام. یعنــی این طــور نبــود کــه در این 
ســریال ایــن روش را آزمایش کرده باشــم. 
اعتقــاد من بر این روش پیشــتر در کارهای 

قبلی من شکل گرفته است.
  یکی از برجســتگی های »بانــوی عمارت« 
موسیقی آن است. در این مورد آیا رضایت 

مردم، رضایت شما هم هست؟
همان طور که گفتید یکــی از ویژگی های 
ایــن کار موســیقی خــوب آن اســت. آقــای 
تمــام  ســنگ  کار  ایــن  بــرای  خلعتبــری 
گذاشــتند. ایشــان بــا حــس و حالــی کــه به 
لحــاظ روانــی وارد کار کردنــد، بســیار به ما 
کمــک کردند. من از ایشــان تشــکر ویژه  ای 
ســریال  بــا  تنگاتنگــی  ارتبــاط  چــون  دارم 
برقرارکردنــد. ضمــن این کــه مــدت زمــان 
بســیار کوتاهی در اختیار ایشان بود و ایشان 
با وجود فرصت کمی که داشتند، کار بسیار 

خوب و ماندگاری ارائه کردند. 
بــه نظــر مــن موســیقی تیتــراژ »بانــوی 
عمــارت« یکــی از بهتریــن کارهایی اســت 
کــه آقــای خلعتبــری در زمینــه موســیقی 
فیلم ســاختند. کار ایشــان تأثیر بسیار مهم 
بــا  ایشــان  داشــت.  ســریال  روی  خوبــی  و 
امکانات بســیار کمی که داشــتند توانســتند 
ایــن کار را بــه بهترین وجــه ممکن برای ما 
انجــام بدهند که این واقعــاً جای قدردانی 
دارد. مــا روزانــه کارمی کنیــم و شــبانه کار 
تولیــد  زمــان  پــس  می  دهیــم.  تحویــل  را 
بســیار کوتاهــی داشــتیم و همه کســانی که 
در ایــن مرحلــه کار کردند اعــم از تدوینگر، 
صداگــذار، موســیقی و... همه تحت فشــار 
اختیــار  در  کــه  بودنــد  کمــی  مدت زمــان 
داشتیم. خوشبختانه همه به کار عاقه مند 

شدند و این به ما خیلی کمک کرد. 
آرش  غضنفــری،  حســین  آقایــان  از 
اســحاقی و خانــم آزادروش کــه کار صــدا 
را انجــام دادنــد، بابــت همــه زحماتی که 
در شرایط ســخت متحمل شده اند، تشکر 

می کنم.

  شما با کارگردانی فیلم های مستند شروع 
کردیــد و بعد با »هــور در آتش« وارد عرصه 
فیلمســازی ســینما شــدید و بــا فیلم هایــی 
در ژانــر دفــاع مقــدس کار را ادامــه دادید و 
10 سال پیش هم فیلم اجتماعی »آناهیتا« 
را ساختید. تمایل شما به طبع آزمایی برای 
فیلمســازی در فضاهــای تاریخــی آن هــم 
تاریخ قاجار از کجا آغاز شد و شکل گرفت؟
من -همان طور کــه گفتید- قبل از این 
اجتماعــی  زمینــه  را در  فیلــم »آناهیتــا« 
ساختم. در مجموعه تلویزیونی اپیزودیک 
»چــرخ و فلــک« هــم بــه عنــوان یکــی از 
کارگردان ها حضور داشتم و 13 اپیزودش 
را من ســاختم. بعــد از آن آمدم و »بانوی 

عمارت« را دست گرفتم.
  در ویکی پدیای شــما آمده که شــما سابقه 
حضور در خانه های قجری را هم داشته اید 
چــون مادرتــان در دوره بــارداری شــما در 
ایــن  می کــرده.  زندگــی  قجــری  خانــه ای 

صحت دارد؟
خیر، صحت ندارد. کاش می دانســتیم 
چه کســی این اطاعــات را آنجا گذاشــته. 

]می خندد[
  پیــش از ایــن ســریال چقــدر دغدغــه کار 
تاریخی داشــتید. در جایــی گفته اید که قبًا 
به این موضوع فکر می کردید و مســأله شما 

بوده.
از  قبــل  مــن  اســت.  بلــه، همین طــور 
کاری  دغدغــه  هــم  عمــارت«  »بانــوی 
تاریخی را داشــتم. وقتــی تصمیم گرفتم 
ایــن مجموعــه را بســازم، خیلــی برایــم 
مهم بــود که بتوانم خودم را محک بزنم 
و ببینــم که آیا می توانــم دغدغه ای را که 
همیشه مبنی بر ســاخت یک کار تاریخی 
داشــتم عملی کنم یا نه؟ مدت ها به این 
فکــر می کــردم کــه کاری در حــال و هوای 
یــک دوره تاریخــی بســازم به گونــه ای که 
مخاطــب آن را بــاور کنــد و فضــا، فضای 
باورپذیری باشــد. به هر حال کار تاریخی 
آدم هــا  دارد.  را  خــودش  ویژگی هــای 
امــروز  فضــای  فضــا،  نیســتند.  معاصــر 
نیســت و یــک فضــای تاریخی اســت و از 
ایــن جهــت کارگردانــی این نــوع از کارها 
دارد.  را  خــودش  خــاص  ویژگی هــای 
تمام ســعی ام ایــن بود که فضــا و آدم ها 
طــوری از کار دربیایند که بــه عنوان اثری 
کــه در دوره تاریخــی قاجاریــه می گــذرد، 
مخاطــب را با خود درگیر کنــد. مجموعه 
ایــن انگیزه هــا باعث شــد پــروژه »بانوی 
عمــارت« را دســت بگیرم و کار را شــروع 

کنم.
 ویژگی سریال »بانوی عمارت« همان طور 
که خیلــی از مخاطبان جــدی و منتقدان و 
حتی بعضــی از عوامل فیلم مثل ســازنده 
متفق القــول  آن  بــر  کار  متــن  موســیقی 
هســتند، این اســت کــه در عیــن برائت از 

جانبداری های سیاســی، قصه ای عاشــقانه 
را در متن یــک دوره خاص تاریخی روایت 
می کنــد. اهمیت این ِویژگی زمانی بیشــتر 
پروژه های  غالــب  می بینیــم  کــه  می شــود 
تاریخی تلویزیــون معموًا این طوری از کار 
درنمی آید. چه تمهیدی بــه خرج دادید که 
بتوانید کار را با پرهیز از جانبداری سیاســی 

پیش ببرید؟
نویســنده کار ســایق سیاســی آشکاری 
داشــت؛ درســت بر خاف من که دوســت 
نداشــتم کار سیاســی بســازم. دیــدم بایــد 
کاری کنیــم کــه ایــن ســایق در کار غالــب 
نشود. در بازنویسی های اولیه از او خواستم 
فضاهــای  از  می توانــد  کــه  جایــی  تــا  کــه 
سیاســی فاصله بگیــرد. فیلمنامــه هم که 
آمــاده شــد، در بازنویســی های بعــدی باز 
هم تاش کردم کار را از فضاهای سیاســی 
دور کنم. این تاش ســر صحنــه و در اجرا 
هم همچنان ادامه داشــت. موضوعی که 
برایم اهمیت داشت این بود که مخاطب 
درگیرآدم هــا، روابــط میــان آنهــا و محــور 
اصلی که عشــق میان شــازده و فخری بود 
بشــود و ماجــرا و داســتان ســریال را از این 

زاویه دنبال کند.
  در کارهــای تلویزیونــی یــک بخش هایی 
هم البتــه به خواســته هایی برمی گــردد که 
خــود تلویزیــون دارد. در این زمینــه چه به 
لحاظ ســلبی و چه ایجابی با خواســته های 

تلویزیون دچار مشکل نشدید؟
چــرا؛ برای پخــش روی یــک واژه هایی 
حساســیت داشــتند و می گفتنــد کــه مثــًا 
این واژه باید حذف شــود و یا این واژه باید 
جایگزیــن آن یکــی شــود و از ایــن دســت 

مسائل.
  چقــدر مقاومــت کردیــد و چــه جاهایــی 

تسلیم شدید؟
مــن بــه عنــوان کارگــردان تــا جایی که 
راه داشــت و ممکــن بود مقاومــت کردم. 
چنــد جا هــم مجبور شــدیم بــه تغییرات 
تغییراتــی  خوشــبختانه  کــه  بدهیــم  تــن 
اساسی نبودند و جزئی بودند و قابل توجه 

نبودند.
دشــواری های  از  گفت وگویــی  در  شــما   
ایــن کار گفتید. آیا منظورتــان این اختاف 
ســلیقه ها با ناظــران تلویزیونی هــم بود یا 
موضوع آن دشــواری ها چیز دیگــری بود و 

جدا بود از این قضایا؟
منظــورم از آن ســختی ها، ســختی های 
بــود. مشــکل اساســی  و زمــان آن  تولیــد 
ایــن بــود کــه بــرآورد مالــی درســتی برای 
ایــن پروژه صــورت نگرفته بــود. این عدم 
برآورد مالی درست و متناسب، فشارهای 
زیــادی را به مــا تحمیل کرد و گــروه دچار 
ســختی های زیــادی شــد کــه بــه هــر حال 
گذشــت و اآن دیگر لزومی ندارد در مورد 

آن حرف بزنم.

ناراضی  نیستم ولی ایده آلم فراتر از این است
گفت وگو با عزیزاه حمیدنژاد، کارگردان مجموعه تلویزیونی »بانوی عمارت«
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مجموعه »بانوی عمارت« این روزها یکــی از پربیننده ترین برنامه های تلویزیون 
اســت که توانســته شــمار قابل ماحظه ای از بینندگان را با وجود سایق و عایق 
مختلف جذب کند. بنا به اخبار و اطاعات رســمی و غیررسمی، بیش از 90 درصد 
کســانی که ایــن مجموعــه تلویزیونــی را دنبال کرده انــد، از تماشــای آن رضایت 
دارنــد. ســریالی کــه قصــه ای عاشــقانه را در قالــب ملودرامــی تاریخــی در عصر 
قاجــار روایت می کنــد. قصه ای که اگرچه بــا حوادث تاریخی عصــر قجر از جمله 
تــرور ناصرالدین شــاه قاجــار همزمان اســت امــا با تمهید آشــکار ســازنده و ابد 
نویســنده اش رندانه از ورود به جانبداری ها و موضع گیری های سیاســی و تاریخی 
در قبــال آن حــوادث خــودداری کرده اســت. به بهانــه پخش »بانــوی عمارت« 
با عزیزاه حمیدنژاد، فیلمســاز نام آشــنای ســینما کــه کارگردانی ایــن مجموعه 

پربیننده تلویزیونی را بر عهده دارد، گفت وگو کردم.

بهنام ناصری
خبرنگار

  کار کــردن روی قصــه ای کــه در یک مقطع 
تاریخــی خــاص می گــذرد، همان طــور کــه 
خودتــان هــم گفتیــد، ویژگی هــای خــاص 
خودش را دارد. با این وجود دوری جستن از 
غلبه مســائل و رخدادهای تاریخی بر قصه، 
کاری اســت که شــما در پی آن بودید. از این 
»هزاردستان«  مجموعه  بتوان  شــاید  منظر 
را به عنوان یک صورت مثالی موفق نام برد 
که به قولی علی حاتمی انگار دوست داشته 
تاریــخ را آن طــور که خودش می پســندیده 
روایت کند. ایــن فرعی بودن وقایع تاریخی 
و محــور بــودن قصه اصلــی در کار شــما هم 
دیــده می شــود. چــه نســبتی از مجموعه با 
رخدادهای تاریخــی دوره قاجاریه را مد نظر 
داشتید؟ چه بخشی از تمرکز شما روی قصه 
عاشــقانه مجموعه بوده و چقدر به مســائل 

تاریخی نظر داشتید؟
روی  بیشــتر  مــن  تاریخــی،  مقطــع  از 
فضاســازی و فرهنــگ آدم هــای دوره قاجار 

نظر داشتم. ســعی کردم وضعیت تاریخی 
طراحــی  صحنــه،  طراحــی  در  را  دوره  آن 
لباس ها، گویش و گفتار آدم ها و همین طور 
در معماری خاص دوره قاجار نشان بدهم. 
می خواســتم فضایــی بســازم کــه وضعیت 
اجتماعی دوران قاجار را تداعی کند. به این 
معنــا کــه نشــان دادن وضعیــت اجتماعی 

دوران قاجار برای من دغدغه بود.
عمــارت«  »بانــوی  تفــاوت  و  خاصیــت    
نســبت بــه بســیاری از کارهایی کــه در دوره 
شــخصیت پردازی  می گذرنــد،  قاجــار 
دوزن اصلی قصــه یعنی فخرالزمــان و آهو 
اســت. آنها زنــان منفعلی نیســتند و از حد 
فعالیــت  و  جســارت  از  قابل ماحظــه ای 
برخوردارنــد. می دانیــم کــه ایــن ویژگی در 
مورد زن ایرانی آن دوره استثنایی است. آیا 
به دنبال نشــان دادن توان بالقــوه ای بودید 
کــه زن ایرانــی از آن برخــوردار بــوده اما در 

تاریخ به فعل درنیامده و سرکوب شده؟

 فردین خلعتبری از تجربه آهنگسازی 
برای مجموعه  »بانوی عمارت« می گوید

ضبط تراک به تراک

عشق در هیاهوی مکر درباری

روزنه

یادداشت

فخرالزمــان زنی اســت از طبقه متمول 
و اهل ادب و فرهنگ. زنی که با مناســبات 
جدیــد دربار قاجار با فرنگ آشــنایی دارد. 
او بــه واســطه برخورداری از ایــن ویژگی ها 
قادر اســت کــه از حق و حقوق خــود دفاع 
کنــد. او پــای اهدافــش می ایســتد و حتــی 
هزینــه ایــن ایســتادگی را هــم می پــردازد. 
به هر حــال او زنی فعال اســت متعلق به 
دوره ای کــه تحــرک و از انفعــال درآمــدن 
زن ایرانی آغاز می شــود. او این آغازگری و 
تفــاوت را در شــخصیتش دارد و مخاطب 

این ویژگی را در شخصیت او می بیند.
   از سوی دیگر آهو هم که به طبقه اجتماعی 
دیگــری تعلــق دارد، زنی جســور و تاشــگر 
اســت و نمی خواهد تسلیم وضعیتی باشد 
که در آن زن ایرانی محکــوم به تن دادن به 

وضعیتی ایستا و منفعل است.
بلــه، همین طــور اســت. آهو هــم برای 
باســواد  و  بخوانــد  درس  بتوانــد  این کــه 

بشــود تاشــش را بــرای مقاومــت بــه کار 
می بنــدد. ایــن یــک تــاش اولیــه اســت. 
آهــو هــم در طبقــه خود بــه نوعــی آغازگر 
جریــان  در  اســت  مجبــور  هــم  او  اســت. 
مقاومتــش، خاف جریــان آب شــنا کند و 
ایــن ویژگــی در شــخصیت پردازی او مهم 
اســت. من ایــن ویژگی را در ایــن هر دو زن 
دوســت داشتم. متأســفانه ما در فیلم ها و 
ســریال ها بویژه آثار تاریخی معموًا زن ها 
را منفعل، سرخورده و سرکوب شده نشان 
دادیــم. بــه هیچ وجه دوســت نداشــتم که 
چنیــن کلیشــه هایی را بــاز هــم بــه خــورد 
مخاطب بدهم. دوســت داشــتم زن ها در 
مجموعه ای که می ســازم، شخصیت هایی 
پویا و هدفمند داشــته باشند. به نظرم این 
دو زن کــه متعلــق بــه دو طبقــه اجتماعی 
مختلــف هســتند، ایــن ویژگــی را دارند که 
بتــوان آنهــا را زنانی بــه دور از کلیشــه های 
معمــول و مرســوم تلقی کــرد و این باعث 

من قبل از »بانوی عمارت« هم دغدغه کاری تاریخی 
را داشتم. وقتی تصمیم گرفتم این مجموعه را بسازم، 
خیلی برایم مهم بود که بتوانم خودم را محک بزنم و 
ببینم که آیا می توانم دغدغه ای را که همیشه مبنی بر 

ساخت یک کار تاریخی داشتم عملی کنم یا نه؟ مدت ها 
به این فکر می کردم که کاری در حال و هوای یک دوره 

تاریخی بسازم به گونه ای که مخاطب آن را باور کند و 
فضا، فضای باورپذیری باشد
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رکسانا قهقرایی
خبر نگار
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ایمیادامزدردنیایلینچنی
درست است که کریستین بیل به خاطر ایفای شگفت انگیز 
نقــش دیک چنــی معاون ســابق رئیس جمهــوری امریکا 
در فیلــم جدیــد »معاون« ســاخته آدام مک کی  از ســوی 
نهادها و افراد بسیاری تحسین شده اما ظریف بینان می گویند درخشش ایمی  
ادامــز در قالــب لیــن چنی همســر دیک چنی در جریــان این فیلم نیــز نباید از 
نظرهــا دور بمانــد. در این فیلم لین چنی زنی معرفی می شــود کــه نه تنها به 
تربیت دو دختری که حاصل ازدواج وی با دیک چنی است، اشتغال دارد بلکه 

زندگی سیاسی شوهرش را هم به گونه ای هدایت و کامل می کند.
ایمــی ادامــز معتــرف اســت تحقیقــات ریشــه ای و مفصلی کــه پیرامــون لین 
چنــی انجــام داد، بــه وی کمــک کــرد بهتریــن تصویر گــر ایــن کاراکتــر در فیلم 
»معاون« باشــد. او می گوید: در جریان بررســی ها متوجه شــدم او آدم دقیق و 
تحصیلکرده ای است و درون تشکیات سیاسی امریکا هم کار کرده است. لین 

چنی یک کاراکتر پیچیده اما جالب و جذاب برای به تصویر کشیدن است.

مصافهایروانییکپلیسمخدوش
اکــران گســترده »نابودگر« فیلم جنایی تــازه ای که در آن به مــدد نیکول کیدمن 
اســترالیایی تصویــری متفــاوت و مخــدوش از یــک کارآگاه زن شــاغل در شــهر 
لس آنجلــس امریــکا بــه تصویــر کشــیده می شــود، وجوه مختلــف ایــن فیلم را 
نقــل محافل هنــری در غرب کرده اســت. در همین ارتباط ظــرف دو هفته اخیر 
مصاحبه های زیادی با کارین کازوما کارگردان و سباستین استن همبازی کیدمن 
در این فیلم انجام پذیرفته تا مشــخص شــود آنها از چه طرق و عرصه ای عبور 
کرده انــد تــا دنیای این پلیس دائماً در عذاب های روحی و غرق در گذشــته ای پر 
تنش به بهترین شــکل ترســیم شــود. کازوما به نیویورک تایمز گفته اســت: این 
پلیــس که نامش ارین پل اســت و کیدمن به طرز فوق العــاده ای او و حرکاتش را 
تصویر سازی کرده، از یک کوره گدازنده عبور کرده و در مسیری به زندگی اش ادامه 
داده که فقط مرگ از آن بر می خیزد و حاا زمان تســویه حساب او با گذشته اش 

رسیده است. »Destroyer« فقط با این مصاف روانی تعریف و تعبیر می شود.

رایلیوحرکتدرمسیرنوابغ

جــان ســی رایلــی بازیگر کهنــه کار امریکایی کــه بــازی او در نقش اولیــور هاردی 
کمدین بزرگ تاریخ سینما در »استن و اولی«، فیلم زندگینامه ای تازه ای پیرامون 
هاردی و زوج ابدی و مشــهور وی یعنی لورل از هر ســو تحسین شــده و او را واجد 
شــرایط ازم برای کاندیدایی اسکار جلوه داده است، در کمترین فاصله تا اعام 
کاندیداهای این جوایز معتبر اما تبلیغاتی و فقط یک روز بعد  از اهدا شدن جوایز 
گلــدن گلــوب می گویــد: در ایام جوانی و شــروع کارهای هنری ام بــه کار دلقکی و 
نمایش هــای کمیک روی صحنه می پرداختم و در نتیجــه از دیرباز به زوج لورل 
و هاردی بشــدت عاقه داشــته ام. موقعی هم که به این سمت رفتم تا بازیگری 
را به شــکل آکادمیک آن بیامــوزم، رویکرد به آنها در سلســله درس های ما زیاد 
بود. هیچ گاه یادم نمی رود که چطور لورل می توانست با قضیه ای بسیار سطحی 
مثل بستن کراواتش و بارها انجام این کار به شکل ناقص و سپس کامل کردنش 

هیجانی ناب بیافریند. او و هاردی به معنای واقعی کلمه نابغه بودند.

جیسونمومواازکجامیآید؟!
ســر و صــدا و موفقیت مالی چشــمگیر »مرد دریایــی« جدید ترین فیلم کمیک 
بوکی جهان همان طور که پیش بینی می شد، جیسون موموا بازیگر نقش اصلی 
این فیلم را در مرکز توجهی وســیع قرار داده و رسانه ها از هر سو به این هنرپیشه 
قدبلنــد و قــوی هیکل 39 ســاله متولد هاوایی و تبعــه امریــکا روی آورده اند تا از 
مردی بیشتر بدانند که به رغم جثه بزرگ و ورزشکاری اش دستی در نویسندگی 
و تهیه فیلم های سینمایی هم دارد. البته موموا در سال های 2016 و 2017 در دو 
فیلم ترکیبی کمیک اســتریپی نیز نقش »Aquaman« را ایفا کرده بود اما فیلم 
فعلی اولین مرتبه ای را به تصویر کشیده که موموا و مرد دریایی در قلب فیلمی 
قرار دارند که فقط پیرامون آنها است و امثال بت من و سوپرمن و کاپیتان امه ریکا 
بر سر وی سایه نینداخته اند. موموا سابقه بازی در سریال های تلویزیونی خیالی 
و حادثه ای »اســتارگیت اتانتیس« و »بازی تاج و تخت« طی ســال های 2004 تا 
2012 را هم دارد و در ســینما هم در بازســازی »کنان بربر« در ســال 2011 به جای 
آرنولد شوارتزنگر بازیگر سرشناس و اتریشی ااصل فیلم اوری ژینال انجام وظیفه 
کرد. موموا به سال 2014 در فیلم »راهی به پالوما« وظایف توأمان نویسندگی متن، 

تهیه کنندگی و کارگردانی را هم برعهده داشته است.

ورودکارگردانکمیکبوکیبهعرصهایکوچکتر

زاک اسنایدر که در واپسین مراحل تولید قسمت اول فیلم کمیک بوکی و بسیار موفق 
»اتحادیه عدالت« این فیلم و کارهای تکمیلی  آن را رها کرد تا به بعضی اتفاقات 
منفی در زندگی خصوصی اش رســیدگی کند، حاا هــم که کارهای »پیش تولید« 
قسمت دوم این فیلم به جریان افتاده، خودش را از این روند دور نگه داشته است. 
این بار البته دلیل کنار کشیدن او مسأله ای تازه و تمایل او به تجربه کردن سوژه های 
کوچک تر و عادی تر در فضایی دور از باک باسترها و فیلم های بیش از حد پرهزینه 
اســت. اســنایدر در همین راستا کار ســاخت یک فیلم دلهره آور سیاسی- نظامی 
به نام »آخرین تصویر« را شــروع کرده که وقایع آن در افغانستان جنگ زده و طی 
سال های اخیر روی می دهد. این فیلم البته یک کار خلق الساعه و ایده ای جدید در 
مغز اسنایدر نیست و او طرح های اولیه آن را مدت ها قبل از »اتحادیه عدالت« و دو 
فیلم سوپرمنی خود ریخته بود اما مجال و وقتی برای تکامل و اجرای آنها نداشت.

 جان سی رایلی )چپ( در نقش اولیورهاردی و استیو کوگان )راست( در قالب استن لورل

لین چنی واقعی )راست( و   ایمی آدامز )چپ(

گشتی در 
دنیای سینما

 زاک اسنایدر )راست( و هنری کاویل )چپ( در پشت صحنه فیلم »اتحادیه عدالت«

تا اســم اســتیفن انگ می آید دوســتداران ســینما در غرب به یاد کاراکترهــای ویژه و 
متفاوتــی می افتند کــه اجرای آنهــا فقــط از آدم هایی مثل او بــر می آیــد. از این قبیل 
شخصیت ها می توان به سرهنگ مایلز کواریچ اشاره کرد که در »آواتار« پرفروش ترین 
فیلم تاریخ ســاخته جیمز کامرون در ســال 2009 نمود پیدا کرد و به نظر می رسد در هر 
4قسمت دنباله ای که بر این فیلم ساخته شده و طی 2020 تا 2024 اکران می شوند، نیز 
از کلیدی ترین کاراکترها خواهد بود. دیگر شخصیت ترسناک و متفاوتی که انگ بازی 
کرده، نقش مربوط به شخصیت »مرد نابینا« در فیلم ترسناک »نفس نکش« است که 
در تابستان 2016 اکران شد و به موفقیت تجاری زیادی هم رسید. با این حال ریشه های 
کار اســتیفن انگ از ایــن قوی تر و غنی تر اســت و او کارش را ســال ها پیش در عرصه 
دشوارتر تئاتر شروع کرد و در ســال 1980 در اجرایی از »مرگ فروشنده« جلب نظر کرد 
و در اولین نسخه تئاتری »معدودی مرد خوب« نفش کاراکتر نیتان چوپ را ایفا کرد که 
یک سرهنگ سرسخت و اصولگرا است و البته جک نیکولسون مشهور در سال 1992 
در تنها ساخته بلند ســینمایی از روی این داســتان اجرای کوبنده تری را از آن ارائه داد. 
تنوع کارها و وســعت مانورهای انگ 67 ساله و متولد شهر نیویورک امریکا که به کار 
نمایشنامه نویسی هم پرداخته، در جهان فیلم و سینما به  گونه ای است که به سال 1986 
در »شکارچی انسان« ساخته مایکل  مان و اولین فیلم عرضه شده پیرامون کاراکتر دکتر 
هانیبال لکتر که مردی آدمخوار است، نیز رل یک روزنامه نگار پر از کلک و ریا و صاحب 

ده ها چهره و لفافه دروغین را با مهارت ایفا کرده است.

 زوال احساس انسانی 
در عصر ماشین

 درباره »موتورهای فناپذیر«
فیلم  تخیلی- حادثه ای جدیدی از کریستین ریورز

وصال روحانـيفیلم هفته
مترجم

 مشخصات
فــــــیلم

ë »عنوان: »موتورهای فناپذیر
ë محصول: کمپانی های یونیور سال و مدیا رایتز کاپیتال
ë تهیه کنندگان: زین وارنر، آماندا واکر، دبورا فورت و پیتر جکسون
ë  سناریست ها: فرن والش، فیلیپا بوینز و پیتر جکسون، براساس

کتابی با همین نام نوشته فیلیپ ریو
ë کارگردان: کریستین ریورز

ë مدیر فیلمبرداری: سایمون رابی
ë تدوینگر: جونو وودفورد رابینسون
ë موسیقی متن: جانکی ایکس ال                   طول مدت: 128 دقیقه
ë  بازیگران: هوگو ویوینگ، هرا هیلمار، رابرت شــیهان، استیفن

انگ، جی هــای، رونان رافرتــی، لیا جورج، پاتریــک مااهاید، 
کالین سالمون، مارک میچینسون، رژی ژان پیج و مارک هادلو

کینان تامپسون درباره »گرینچ« جدید می گوید

کارتونپدیدهایزیبااماایزولهشدهاست

کینان تامپســون هنرپیشــه مســن و قدیمــی امریکایی 
آشــنایی و ارتباط طوانی با کاراکتر دکتر سئوس و البته 
گرینــچ که به ایــن شــخصیت کارتونی پیونــد خورده، 
داشــته اســت. وی حتی قبل از حضــورش در مجموعه تلویزیونــی کمدی و 
دیرپای »نمایش زنده شنبه شب« که 16 فصل را در برگرفت و پیش از کسب 
شــهرت با مجموعه هایی کوچک تر مثل »همه آن چیزها« و »کینان و کل« با 
گرینچ حشر و نشر داشت و بهتر بگوییم کارهای نمایشی او را تعقیب و تماشا 
می کــرد. چنین عاقــه ای با اکران نســخه  اولیــه و اوری ژینال فیلــم »چگونه 
گرینچ کریســمس را دزدید« در ســال 1966 تشدید شــد و اینک که 53 سال از 
آن تاریخ می گذرد، تامپســون بازهم تصریح می  کند که هرگز از دیدن سئوس 
و گرینچ و این گونه کاراکترها ســیر نشــده و همیشــه بــا آنها زیســته و از دیدن 
شادی آنها شــادمان شده اســت. وی می گوید: تکه های مختلف نمایش های 
گرینچ در مغزم حک شده اســت و بخصوص مواقعی که در مورد وضعیت 
آب و هوا حرف می زدند. با این اوصاف برایم باور نکردنی اســت که در اواخر 
سال 2018 و ابتدای ســال 2019 در بافت نسخه تازه گرینچ این قدر سهم دارم 
و واقعاً با وی عجین شــده ام. نســخه جدید دکتر ســئوس یا همــان گرینچ که 
محصــول کمپانــی ایلومینیشــن اینترتین منت اســت و در هفته های اخیر و 
طــی ایام کریســمس و ژانویه از سودســازترین فیلم های دنیا بــوده، نه فقط از 
صدای کینان تامپســون در نقش بریکل بام بهره جســته بلکه صداپیشــه های 
نامدار دیگری هــم مثل بنه دیکــت کامبرباچ به عنوان تأمیــن کننده صدای 
گرینــچ و فــارل ویلیامــز به عنــوان عامــل Voiceover و راوی داســتان به آن 
ســرویس داده انــد ولی شــاید شــنیدن اتفاقــات از زبان تامپســون شــیرین تر 
باشــد زیرا او مدتی بســیار بیشتر با گرینچ و با افســون وی زیسته است. هرچه 
هست، بریکل بام شخصیت جدیدی اســت که از این قسمت دکتر سئوس 
به این مجموعه داســتان ها اضافه شــده و شــخصیتی مبهم اســت که برای 
توصیف اش از واژه های »چه کســی از کجا آباد«! استفاده شده ولی این نکته 
مشخص است که او بیشــتر از ســایر کاراکترهای قصه به محل زندگی گرینچ 
نزدیک و به تبع آن با او کمی تا قسمتی همسایه است. ببینیم خود تامپسون 
نقش و ســهم اش را در این ورســیون جدید از داســتان دکتر ســئوس چگونه 

تعریف و ترسیم می کند.

مصاحبه 
هــــفته

  کینان تامپسون که از دیرباز با گرینچ حشر و نشر داشته است، به جای کاراکتر بریکل بام)راست( صحبت می کند صحنه ای از فیلم کارتونی و پرطرفدار »دکتر سئوس، گرینچ«
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ë  آقای تامپسون، شما همیشه یک حس  
کمدی قشــنگ بــه نقش هایتــان حتی در 
فیلم های جــدی اضافه کــرده و فیلم ها را 
لطیف تر ســاخته اید ولی حاا کــه فقط در 
ظرفیت صــدا پیشــگی از شــما در گرینچ 
جدید استفاده شــده، چه حس و حالی در 

این زمینه دارید؟
و  زیبایی هــا  همــه  بــا  کارتــون  عرصــه 
شیرینی اش یک حیطه ایزوله شده است 
زیــرا شــما هســتید و صدایتــان و تصویــر 
نقاشــی شــده شــخصیتی کــه به جــای او 
صحبت می کنید. شما باید همه چیزها را 
در ذهن تان ترســیم و سپس براساس آن 
اقــدام کنید و بیش از هر چیــزی با حس و 
برداشت شخصی خود تنها هستید. شاید 
شما را به ایام کودکی تان باز می گرداند که 
قســمت خوب ماجرا است ولی یک وجه 
منفی هم دارد زیرا فقط حس خودتان در 
میان نیست و باید همگان را راضی کنید و 
کارگردان و سناریست و سران استودیوها و 

تماشاگران فیلم از آن قبیل اند.
ë  برای این فیلم خاص چقدر توانسته اید به  

فی البداهه سازی و اعتای کاراکتر محوله به 
شما براساس باورهای شخصی تان بپردازید 
و چه میــزان از کاراکتر بریکل بام بر اســاس 

سایق شخصی شما شکل گرفته است؟
ماجرا آن قدرها هم پیچیده نبود. به من 
اجازه داده شــد نظر و ســلیقه شخصی ام 
را روی ایــن کاراکتــر پیاده کنــم و صدایی 

را کــه بر مبنــای خصوصیــات بریکل بام 
منطقی تــر نشــان مــی داد تأمیــن کنم و 
کارگردان نیــز آن را پذیرفــت و مخالفت 
مهــم دیگری هــم با آن صــورت نگرفت 
و در نتیجــه مــن همان را نیز اجــرا کردم. 
خوشــبختانه شــرایط هــم یــاری کــرد و 
ایــن صدا با ســایر اجــزا و صداهای فیلم 
همخوانی داشت و مجموعه خوبی از آب 
درآمــد. کافــی بود من حــس ام را به اجرا 
می گذاشتم و افراطی را ضمیمه ماجراها 

نمی کردم تا کارها درست به پیش برود.
ë  ایــن فیلــم جدید کدام ســمت و ســو  را  

هدف گرفته است؟ آیا به نسخه ای کارتونی 
و قدیمی کشــش دارد که براساس حضور و 
نقش سازی بوریس کارلوف شکل گرفت  یا 
فیلمی را مبنا قرار داد که با مشــارکت جیم 

کری و حدود 20 سال پیش ساخته شد؟
نسخه انیمیشنی که اشــاره کردید، بیشتر 
مبنای عمل ســازندگان این فیلــم بوده و 
مــن نیز بــا این گزینــش موافق بــودم زیرا 
از بچگــی بــا آن رشــد کــرده ام. البته قصد 
کوچک شــمردن تاش های جیــم کری و 
همکاران او را در نسخه تازه تری که موجود 
اســت ندارم اما آن فیلم بــا بازیگران زنده 
ساخته شد و ورســیونی از این دست برای 
شخصیت ها و داستان های کارتونی چیزی 
است که معمواً برخی عدم همخوانی ها 
در آن مشــاهده می شــود و مجبورنــد در 
ســاخت آن ها چیزهایــی را لحاظ کنند که 

با طبایع کارتونی در تضاد اســت. در زمان 
ساخت انیمیشــن ها کاراکترها همیشه به 
یــک گونه اند و ماهیــت و رفتارشــان فرق 
نمی کند ولی در فیلم های دارای بازیگران 
زنــده رفتــار کاراکترهــا اجــرم از شــرایط 
خــاص و متفاوت آنها در هر یــک از روزها 
نشأت می گیرد و این باعث می شود برخی 
یکدستی های مهم در قالب فیلم تأمین و 

رؤیت نشود.
ë  شخصیت شما در این فیلم به شدت  

کریسمس دوست اســت. آیا خود شما 
هــم در زندگــی خصوصی تــان چنیــن 

آدمی هستید؟
هــزار درصــد )!( همین شــکلی هســتم و 
عشــق من به کریســمس و آییــن ژانویه از 
همان روزهای هالووین یعنی دو ماه مانده 

به کریسمس شروع به تجلی می کند.
ë  بریکل بام خانه اش را برای کریسمس به  

شــکلی عجیب و مختص خودش آرایش 
می کند. آیا خود شــما نیز چنین سایقی را 

دارید؟
شاید دلم بخواهد که همان گونه رفتار کنم 
اما هیچــگاه وقت آن را پیــدا نمی کنم و از 
طــرف دیگر زنم نیز اجازه بعضی کارها را 
به مــن نمی دهــد و اگر آرایش خانــه را به 
شــکلی در آورم کــه او آن را افراطی بداند، 

جل و پاس مرا جمع می کند.
ë  از ارتبــاط بریــکل بام بــا گرینــچ در متن  

فیلم بیشــتر بگویید، بخصوص که بریکل 

بام بکرات گرینچ را بهترین دوســت خود 
توصیف می کند.

شاید این احســاس و رویکرد بدین خاطر 
باشــد که گرینــچ نزدیکترین همســایه به 
بریکل  بــام از نظر فاصله و مکان اســت و 
طبعاً گرینــچ را بارها به صرف عصرانه یا 
شــام دعوت می کند. البته گرینچ معموًا 
قبول دعوت نمی کند و به این جلســات و 
میهمانی ها نمی آیــد اما بریکل بام هرگز 
ناامید نمی شود و همچنان به فرجام کارها 
خوشــبین اســت و روزی در همین ارتباط 
می گوید: سرانجام زمانی به اینجا می آیی 
و بــا من »هم غذا« خواهی شــد و جشــن 
کریسمس را با هم خواهیم گرفت و آن روز 
از بهترین ساعات و بخش های زندگی من 

خواهد شد.
ë  ورود بــه مغــز و دنیای آدمی بــا این همه  

خوشــبینی مثل بریکل بام چقدر سخت 
است؟

قسمت اعظم نیازهای شما در این زمینه 
صدایی است که باید حس تان را برساند و 
برای این مورد باید آن قــدر روال کارتان را 
باا و پایین کنید تا چیــزی از آب در آید که 
مورد نیاز است. وجه فیزیکی در این میان 
چنــدان مــورد نظــر نیســت و وقتــی صدا 
همــان احســاس و عاقه ای را برســاند که 
فیلم می طلبد، مأموریت تان انجام شده 

و کار تمام است.
ë  گرینچ تبدیل به یک سنت هنری در آثار  

مختلف هنری و نمایشی شده که پیرامون 
وی و ایام کریسمس ساخته شده است. آیا 
انتقال آن به همین شکل و روال کنونی آن 
به نســل جوان و بعدی بسیار مهم است  یا 

می توان در آن تغییراتی را اعمال کرد؟
کمترین تغییر در این زمینه عاقانه ترین 
کار اســت زیــرا دکتــر ســئوس و گرینــچ با 
آیین های کریســمس گره خورده اند و چه 
خوب اســت کــه همچنان به ســوی آینده 
حرکــت کننــد و ســنن موجــود را حفــظ و 
رعایت نمایند. این مسئله کمک می کند 
تــا بچه های نســل جدیــد هم به درســتی 
آمــوزش ببینند و بــا آیین هــای مذهبی و 

سنتی رشد کنند.
Atlantic :منبع  

ë موجود مرموز و جذاب
 »موتورهــای فناپذیــر« فیلــم تخیلــی-

حادثــه ای تــازه کریســتین ریــورز کــه پیتر 
تهیه کننــدگان  از  سرشــناس  جکســون 
اصلــی آن اســت و از انــگ در نقش یک 
موجــود روبوتیــک مرمــوز به نام شــرایک 
اســتفاده می کند، مورد توجه زیــادی قرار 
گرفتــه اســت. ایــن کاراکتــر کســی اســت 
کــه در مطالــب و برنامه هــای تبلیغــی یا 
اطاع رسانی های زیاد موجود درباره فیلم 
کمترین توضیحات درباره اش ارائه شــده 
و شــاید می خواســته اند از او به عنوان یک 
عامــل مهم ایجــاد جاذبــه در ایــن فیلم 
خبرســاز بهره گیرند و مردم را نســبت به 
ایــن فیلم کنجکاوتر و به تبع آن گیشــه ها 
را پربارتر کنند. هر چه هســت، خود انگ 
نیز چهار هفته پس از شــروع پخش فیلم 
می گویــد وقتــی بــا وی در مورد شــرکتش 
در این فیلم تماس گرفتنــد، در مورد این 
کاراکتر و ماهیت و اقدامات وی با شــک و 
ابهام هایــی مواجه بــود. او می افزاید: من 
ســری کتاب هــای »موتورهــای فناپذیــر« 
را هرگــز نخوانده بــودم و برایــم پدیده ای 
ناآشــنا بودنــد و در نتیجــه وقتی بــازی در 
این فیلم ســینمایی به من پیشنهاد شد، 
ابتــدا ســناریوی آن را خوانــدم کــه پیتــر 

جکســون و همکاران همیشــگی او یعنی 
فرن والش و فیلیپا بوینز آن را نوشــته اند. 
به مــن گفتنــد این تیــم نویســندگی توانا 
و  حلقه هــا«  »اربــاب  تریلوژی هــای  کــه 
»هابیــت« هم محصــول کار  آنها اســت، 
کوشــیده اند با انجام تغییراتی نســبی اما 
محســوس از تک شهری بودن قصه های 
فیلیپ ریو، نویسنده کتب مرجع بکاهند 
و آن را بــه جهانــی وســیع تر عمومیــت 
بخشــند و شــهرهایی را توصیف و عرضه 
کنند که مدرن تر و حتی قابل حرکت اند و 
به تبــع آن روبوت های حاضر در آنها هم 
چند وجهی تر هستند. در نهایت به سراغ 
کتاب های فیلیپ ریــو هم رفتم و هر طور 
که می توانســتم درباره کاراکتــر محوله به 

من اطاعات بیشتری را کسب کردم.
ë خافکار سابق در چشم اندازی تیره

شــرایک کــه اســتیفن انــگ در قامــت او 
ظاهر می شــود، یک خافکار سابق است 
کــه پیشــینه محکومیت کیفری هــم دارد 
و در قلــب شــهر لندن زندگــی می کند اما 
زندگی او و ســایر مردم چیزی نیســت که 
می شناســیم. بــا تصویــر تیــره ای کــه این 
فیلم از آینده به دست می دهد، تمدن ها 
و شــهرها و آدم ها فقــط به این دلیل زنده 
مانده انــد کــه توانســته اند بخش هایــی از 

شــهرها را از طریــق بیل هــای هیدرولیک 
عظیم جابه جا و به منطقه مفید مورد نیاز 
خود حمل کنند. در همین راستا بخشی از 
لندن با همه انسان ها و نیازهایش به یک 
چشــم انداز وســیع تر امــا کــم محصول تر 
انتقــال داده شــده و اهالــی شــهر در حال 
برداشت از محصوات و امکانات آنجا به 
قصد تقویت پایه های زندگی خود هستند. 
کاراکتــر شــرایک ســهم مهمــی را در این 
فرآیند ایفا می کند زیرا مغزش را شست  و 
شــو داده اند و وی به یک سایبورگ تبدیل 
شــده که فکری از خود نــدارد اما می تواند 
بهترین وســیله در راه دســتیابی صاحبان 
برنامه هــای  خالقــان  و  اندیشــه  و  فکــر 
تبهکارانه به اهداف شــان باشد. سردسته 
این خافکاران کج اندیش ســلطه طلب، 
مــردی به نام دئــوس والن تایــن )با بازی 
هوگــو ویوینگ( اســت کــه ظاهراً ریاســت 
یک نهاد انجمن تاریخ نگاری و پژوهشی 
را برعهــده دارد ولــی در ورای ایــن مــکان 
و شــرایط فردی ایستاده اســت که از کج و 
معوج کردن زمان و مکان ابایی ندارد. در 
ذهن انگ نیز امکان همکاری و همسویی 
با چنین کاراکتری وجود داشت و او نیز فکر 
می کرد تکامل شــخصیت وی وابســته به 
بروز و ظهور افکار و آدم هایی از این دست 

و کسانی اســت که در هر دنیایی چیزهای 
تازه و گمشده ای را جست وجو می کنند که 
تا نباشد کار انسان ها در این شرایط سخت 

زیستی جلوه گری نمی کند.
ë پیروی از همان فضای همیشگی

تــدارک  روزهــای  بــه  نگاهــی  بــا  انــگ 
 Mortal Engines«« فیلمبــرداری  و 
می گویــد: دائمــاً به این فکــر می کردم که 
این کاراکتر چگونه می توانست باشد و چه 
باید کــرد تا افکار و روش هــای زندگی اش 
بــر ســایرین و بیننده هــای فیلــم هویداتر 
شود و این مسأله خط داستانی اتفاقات را 
مشخص تر سازد. در این گونه موارد حتی 
برخی توانایی های خودتان نیز برای شما 
ناشــناخته می شــود و به بعضی سؤال ها 
و ابهام ها دچار می شــوید. البته در دنیای 
بازیگری هر نقش  پیچیده و ناشناخته ای 
نیز تابــع اصول کاری ایــن حرفه و فضای 
همیشــگی اســت و وقتی کار فیلمبرداری 
آغــاز می شــود و همــه چیــز بــه حرکــت 
در می آیــد، شــما نیــز بــا آن موج همســو 
می شــوید و بااخره چیزی شکل می گیرد 
که اگر ایده آل نباشد دور از متن کلی قصه 
هم نیست. کافی است هر کاری از شما بر 
می آیــد، انجام دهیــد و اطمینان حاصله 
نیــز بخشــی از مشــکات را حــل می کند. 

ویژگی متفــاوت و جالــب کاراکتر من این 
است که همسو با عنوان فیلم یک موجود 
مرده اســت که به لطف ادوات و قطعات 
ماشینی و قوه مکانیکی، کارهای محوله به 

وی را انجام می دهد و کم نمی آورد.
ë به ظاهر خوب و در واقع بد

فهمیــدن کامــل شــرایط و توان شــرایک 
چیزی اســت کــه بــرای درک مفهــوم او و 
کارهای او الزامی است و بدون این عنصر 
داستان موتورهای فناناپذیر بدرستی معنا 
و تعبیر نمی شود و بینندگان برای حرکت 
در مســیر آن مشــکل خواهنــد داشــت و 
همین مسأله نشــان می دهد سهم انگ 
و کاراکتــر او تــا چــه میزان در شــکل گیری 
و توفیــق این فیلم ســهم و نقــش دارند. 
انگ معتقــد اســت کاراکتر او نمــادی از 
زندگی هــای ماشــینی و به ظاهــر خوب و 
کامــل و بواقــع ناقص و فاقد حس اســت 
که جهان هســتی در حال حرکت به سوی 
آن اســت. شــرایک مثل یک موجود زنده 
در حــال حرکــت اســت کــه از مقابل یک 
نانوایی عبور می کند و خوشبوترین نان ها 
و شــیرینی جات در آنجــا در حــال تولید و 
عرضه است و بوی آن انسان ها را به اشتها 
و وجد مــی آورد اما ایــن موجود روبوتیک 
از حس کردن این موهبت محروم است. 

نــه فقــط   Mortal Engines«« بنابرایــن
داســتان تکامل مکانیکی انســان ها بلکه 
سرگذشــت تلخ موجودات انسان نمایی 
اســت که همــه چیــز دارند اا احساســات 

انسانی و حواشی های بشری.
ë !کدام اثر شکسپیری؟

در عصر و زمانه ای که در این فیلم ترسیم 
می شــود و همــه چیــز بــوی یــک زندگــی 
صنعتــی فاقد حــس را می دهــد، انگ و 
کاراکتر محولــه به وی بهتریــن نمادهای 
فرامــوش شــدن عنصــر بشــری و زندگی 
برپایه احســاس و دوست داشتن خانواده 
و پایبندی هــای عاطفــی هســتند. انــگ 
می گویــد: اگــر بنــا بــر قیــاس شــخصیت 
شــرایک با کاراکترهای شکســپیری باشــد 
کدام یک را می توان برگزید که این حس و 
حال را در برداشته و انسان صرف نباشند؟ 
خودم نیز پاســخ ایــن ســؤال را نمی دانم 
امــا کنــکاش در این مــورد در تمــام زمان 
تهیــه فیلم در وجود من جریان داشــت و 
شــاید روزهایی به این نتیجه می رســیدم 
کــه شــرایط دور از برخــی خصلت هــای 
کالیبان نیســت. ایــن نزدیک ترین قیاس 
ممکــن بین شــخصیت های ایــن قصه و 

داستان های شکسپیری است.
 Film  Digest :منبع
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 براســـاس آخرین گزارش منتشـــر شـــده 
از ســـوی »ســـازمان بین المللی دیده بان 
مطبوعـــات« برخـــی از افـــراد همچـــون 
جمهـــوری  رئیـــس  ترامـــپ«  »دونالـــد 
امریکا باعث شده اســـت عرصه رسانه و 
روزنامه نـــگاری در ســـال 2018 مخدوش 
شـــود و بســـیاری از مردم اعتمـــاد خود را 
بـــه این حـــوزه از دســـت بدهنـــد. در یک 
سال گذشـــته فضای کاری روزنامه نگاران 
دشوارتر از قبل شـــد و این افراد در سراسر 
جهان مشکات بیشتری را پیش  روی خود 
دیدند و البته، رســـانه ها بـــاز هم به تاش 

خود برای جذب تعداد بیشـــتر مخاطبان 
ادامه دادند.اینها نتایج گزارش »شاخص 
آزادی مطبوعـــات جهـــان 2018« بود که 
مرکز »خبرنـــگاران بدون مـــرز« )RSF( با 
آغاز سال جدید میادی آن را منتشر کرد. 
براســـاس این گزارش فهرست کشورهای 
جهان با بااترین میزان آزادی رســـانه ها 
و فعالیت هـــای خبـــری آنها اعام شـــد 
و امریـــکا که همـــواره داعیـــه آزادی بیان 
داشـــت، بـــا ســـقوط دو پله ای نســـبت به 
سال قبل به عنوان چهل و پنجمین کشور 
مناسب برای فعالیت خبرنگاران برگزیده 

شد.
ë رسانه های آزاد

ترامپ کـــه هم اکنون حدود یک ســـال از 

دوره ریاست جمهوری او باقی مانده است 
از جمله افرادی بود که در ســـال گذشـــته 
به گسترش هرچه بیشتر »اخبار جعلی« 
دامـــن زد و در گـــزارش جدید اعام شـــد 
که »اخبار جعلـــی« پرکاربردترین عبارت 
عرصه رســـانه طی یک ســـال گذشته بود 
که تقریباً همه روزنامه هـــا و خبرگزاری ها 
به آن پرداختند. سازمان خبرنگاران بدون 
مرز در این خصوص گفت: »افرادی مانند 
ترامپ که به صورت دموکراتیک برگزیده 
می شوند، پس از انتخاب در قالب رئیس 
جمهوری پایه های اساســـی دموکراســـی 
در رســـانه ها را زیرپا می گذارنـــد و به یک 
مخالـــف کاماً آشـــکار در عرصه رســـانه 
تبدیل می شوند. رئیس جمهوری امریکا 

این روزها به یکی از مخالفان سرســـخت 
رســـانه ها تبدیل شده اســـت و 80 درصد 
روزنامه هـــای امریکایی را دشـــمن مردم 
می داند و حتی خبرنگار سی ان ان را هم از 
جلسه مطبوعاتی خود اخراج می کند. این 
رفتار در اســـتالین رهبر پیشین شوروی به 

همین صورت مشاهده شده بود.«
 2018 مطبوعـــات  آزادی  شـــاخص  در 
مشخص شـــد که مانند سال قبل، بیشتر 
کشـــورهای اروپایـــی بهترین مـــکان برای 
حضور روزنامه نـــگاران بودند. براســـاس 
این لیست نروژ عنوان بهترین کشور برای 
فعالیت خبرنگاران را به خود اختصاص 
داد و پـــس از آن ســـوئد در جایـــگاه دوم 
قرار گرفت. هلند، فناند و ســـوئیس هم 

www.iran-newspaper.com

editorial@iran-newspaper.com

 سال بیست وچهارم  شماره 6969
 سه شنبه  18 دی 1397

فضای روزنامه نگاری در کدام کشورها با سانسور همراه است
میثم لطفی

خبرنگار

به ترتیب جمع پنج کشـــور برتر جهان در 
این لیســـت را تکمیل کردنـــد. همچنین 
کانادا با صعود چهار پله ای نسبت به سال 
قبل در رتبه هجدهم ایســـتاد و توانســـت 
عنوان »کشور نسبتاً خوب« برای فعالیت 

ژورنالیست ها را به خود اختصاص دهد.
در بین 180 کشوری که مرکز خبرنگاران آزاد 
آنها را مورد بررسی قرار داد کره شمالی در 
رتبه آخر ایستاد و قبل از آن هم به ترتیب 
کشـــورهای اریتره، ترکمنســـتان، سوریه و 
چین جای گرفتند.از نظر منطقه ای، اروپا 
بهترین نقطه جهان بـــرای فعالیت های 
رسانه ای برگزیده شـــد و بیشترین میزان 
آزادی بیـــان را از آن خود کـــرد. پس از آن 
هم بـــه ترتیب مناطـــق امریـــکا، آفریقا، 
آسیا - پاســـیفیک، اروپای شرقی / آسیای 
مرکـــزی و خاورمیانه / شـــمال آفریقا قرار 
گرفتنـــد. در منطقه خاورمیانه و شـــمال 
آفریقا تنش های سیاســـی بیشترین تأثیر 
را بر آزادی بیان رســـانه ها برجا گذاشت و 
همین مســـأله باعث شد کشـــورهای این 
حوزه نتوانند شـــرایط مناســـبی در عرصه 

رسانه در اختیار داشته باشند.
ë شاخص آزادی مطبوعات

خبرنـــگاران  مرکـــز  ســـاانه  گـــزارش  در 
درگیری هـــای  شـــد  گفتـــه  مـــرز  بـــدون 
مسلحانه، فعالیت های تروریستی علیه 
رســـانه ای  گروه هـــای  و  روزنامه نـــگاران 
و افزایـــش نظـــارت و سانســـور محتـــوای 
رســـانه ای مهم ترین مشـــکاتی بـــود که 
آزادی بیـــان را در منطقـــه خاورمیانـــه و 
شمال آفریقا کاهش داد و بیشترین شدت 
این اتفاقات در کشـــورهایی نظیر ســـوریه 
و یمن مشاهده شـــد و البته فعالیت های 
سیاســـی در برخی دیگر از کشـــورها نظیر 
مصر، عربستان سعودی و بحرین هم بر 

روند فعالیت رسانه ها تأثیر گذاشت.
دموکراسی های غربی بیشترین هشدار را 
در گزارش ســـاانه مرکز خبرنگاران بدون 

مـــرز دریافت کردنـــد. از پنج کشـــوری که 
بیشـــترین نزول در رتبه ســـاانه شاخص 
آزادی مطبوعات نســـبت به ســـال قبل را 
به خود اختصاص دادنـــد، چهار مورد در 
منطقه اروپا بود. در گزارش امســـال کشور 
مالت با افت 18 پله ای نســـبت به ســـال 
قبل رتبـــه 65 را از آن خود کرد، جمهوری 
چک با 11 پله ســـقوط در رتبه 34 ایستاد، 
صربستان با سقوط 10 پله ای رتبه 76 را از 
آن خود کرد و اسلواکی با کاهش 10 پله ای 

رتبه خود توانست در پله 27 بایستد.
بیانیه هایـــی کـــه ترامـــپ طی یک ســـال 
گذشته صادر کرد از جمله موارد تأثیرگذار 
در کاهش آزادی بیان رســـانه ها در سراسر 
جهان بود. در این راستا رئیس جمهوری 
امریـــکا چنـــدی پیـــش به صـــورت کامًا 
صریـــح ســـی ان ان را یک ســـازمان نشـــر 
اخبار جعلی خواند و فعالیت رسانه های 
برخی کشورهای دیگر از جمله لیبی را هم 

جانبدارانه توصیف کرد.
در گـــزارش شـــاخص آزادی مطبوعـــات 
2018، مرکز خبرنگاران بدون مرز شرایط 
کشـــورهای جهان را از نظـــر فعالیت آزاد 
رســـانه ها در پنج دســـته زیـــر طبقه بندی 
کرد: وضعیت خوب، وضعیت مطلوب، 
مشـــکل قابل توجه، موقعیت ســـخت و 
وضعیت بسیار جدی. براساس این پنج 
دسته وضعیت فعالیت روزنامه نگاران به 
ترتیب وخیم تر اعام شد و به این ترتیب 
کشورهایی که در بخش »وضعیت بسیار 
جدی« قرار گرفتند کمترین میزان آزادی 
را برای مطبوعات خود قائل شدند و البته، 
ایران بر اســـاس این امتیازدهی در دسته 
پنجم قرار گرفت. فهرســـت 10 کشور برتر 
با بااترین میزان آزادی بیان رسانه ای طی 
ســـال 2018 میادی به ترتیب کشورهای 
نـــروژ، ســـوئد، هلنـــد، فناند، ســـوئیس، 
جامائیکا، بلژیک، نیوزیلنـــد، دانمارک و 

کاستاریکا را شامل شد.

دین
 گار

س:
عک

پایان امیر در وقایع ااتفاقیه

 »میرزا تقی خان که ســـابقا امیر نظام و شخص اول دولت بود در شب شنبه 
هجدهم ماه ربیع ااول در کاشان وفات یافته است.«

ایـــن خبر کوتاه در پایین ترین جای شـــماره 52 روزنامه وقایع ااتفاقیه که در 
روز 10 بهمن 1230 شمســـی برابر با هفتم ربیع الثانی 1268 قمری منتشـــر 
شد، به نوعی پرونده زندگی و مرگ میرزا تقی خان فراهانی را در این روزنامه 
بست. روزنامه ای که 52 شماره پیشتر شخص امیر برای دانستن مردم بنیان 
گذاشته بود حاا با خبری کوتاه و به نوعی ممیزی شده بعد از گذشت 22 روز 

خبر درگذشت او در این روزنامه انعکاس یافته است.
تا سی سال بعد از کشته شدن امیرکبیر در روزنامه وقایع ااتفاقیه که بعدها 
به دولت علیه و بعد روزنامه ایران تغییر نام داد دیگر نامی از امیرکبیر برده 

نشد و کسی جز همسرش که خواهر تنی شاه بود عارض مرگ او نشد.
البته این روزنامه دو شماره قبل یعنی در شماره 50 روزنامه که درست 8 روز 
بعد از کشـــته شـــدن امیرکبیر، در دو خبر جداگانه هم عزل و تبعید او و هم 

احتمال فوتش را زمینه سازی کرده بود.
در صفحه اول شـــماره 52 که 26 دی 1230 برابر با بیست و سوم ربیع الثانی 
1268 منتشـــر شـــد با توجیه علت برکناری امیر دســـت به تخریـــب او زده و 
نوشتند: »سابقا نوکر و رعیت ایران بواسطه سوء خلق و بدزبانی و بی حرمتی 
میرزا تقی خان در کمال دلســـردی راه می رفتند و چون به قدر امکان از حق 
نوکر کم می کرد و به طریق بدعت به رعیت می افزود و نزدیک به آن شـــده 
بـــود که اهل ایران از دولت خود مایوس شـــوند. کار به جایی رســـیده بود که 
از اعلیحضرت پادشـــاهی درباره کســـی بـــذل مرحمتـــی می فرمودند میرزا 
تقی خـــان بتدریج برای آن شـــخص بهانه جویـــی می کرد و در مقـــام آزار او 
بـــر می آمد. امـــا از روزی که اعلیحضرت قـــدر قدرت پادشـــاهی به اقتضای 
مصلحت و حکمت دولت و ماحظه حال نوکر و رعیت جناب جالت ماب 
و قواما للدوله انســـیه نظاما للســـوکه الهیه اعتمادالدوله العلیه صدراعظم 
را بـــه انتظـــام مهام دولت مأمـــور فرموده اند جمیع نوکر و رعیت از حســـن 
ســـلوک و رفتار ایشـــان راضی و خوشنود هســـتند و اعیان و اشراف در خانه و 
وایات ایران نفر به نفر و دســـته به دســـته در کمال امیدواری و خوشـــحالی 
به حضور همایون پادشـــاهی می روند کـــه.. مرحمتی از جانب اعلیحضرت 
شاهنشـــاهی می شـــود و جناب جالت ماب صدراعظم دو برابر آن شخص 
لطف و مهربانی می کنند و مردم را همه به خدمت پادشاه ترغیب می کنند 
و خدمـــت و قابلیت مردم را در پیشـــگاه حضور اقدس همایون پادشـــاهی 

تعریف و توصیف می نمایند.«
این شـــماره روزنامه همچنیـــن در مطلبی دیگر به بیمـــاری صعب العاج 

امیرکبیر اشاره می کند و احتمال فوت را حدس می زند.
در این خبر آمده:»کســـانی که با میرزا تقی خان حساب و معامله ای داشتند 
به جهت تفریغ حســـاب خود به اجازه و نوشته مرخصی اولیای دولت علیه 
روانه فین شـــده بودند. از قراری که آن  آدمهای مذکور شـــنیدند و خود میرزا 
تقی خان هم کاغذ به خط خود نوشته بود این روزها بشدت ناخوش است و 
غامی از غامان عالیجاه جلیل خان یوزباشی هم که شب یکشنبه نوزدهم 
این ماه از فین وارد دارالخافه شـــد مذکور داشـــت که احوال خوشـــی ندارد 
و صـــورت و پایش تا زانـــو ورم کرده اســـت. موافق این اخبـــار چنان معلوم 
می شـــود که خیلی ناخوش باشـــد و می گویند از زیادی جبب و احتیاطی که 

دارد قبول درمان نمی کند و هیچ طبیبی را به خود راه نمی دهد.«
آن چه در روزنامه ها نوشـــته نشـــد این بود که قلنج نبـــود که باعث خاصی 
امیرکبیر شـــد. خبر بیماری امیرکبیر در حالی منتشر می شد که او هشت روز 
پیشـــتر بعد از آنکه مخالفانش آن طور که بعدها در برخی منابع نوشتند در 
مستی از شاه حکم خاصی اش را گرفتند و شبانه به کاشان فرستادند. او که 
گمان می کرد همراه پیک شـــاه یعنی حاجی علـــی حاجب الدوله خلعت و 
نامه پایان تبعید فرستاده شـــده به حمام رفت. در حمام حاجب الدوله که 
حکم را به او داد از او خواست تا نحوه کشته شدنش را انتخاب کند. امیرکبیر 
در تصمیمی عجیب مرگی را انتخاب کرد که برای سی سال خاص کردنش 
به حکم شاه را مخفی کرد. او آن طور که در منابع تاریخی آمده است داک 
و خاصه تراش مخصوص را فراخواند و از او خواســـت تا رگ هر دو دســـتش 
را بزند. میان آغاز اعدام تا مرگ امیر نیم ساعت فاصله بود. نیم ساعتی که 
به نظر می رسد تنها ناظرانش خاصه تراش و حاجی علی و خود امیر بودند.

پارسی 
فرزانه ابراهیم زادهنــــگار

خبرنگار

 مردم کدام کشور  
روزنامه  خوان تر هستند؟ 

WAN-( »انجمن جهانی روزنامه ها و نشـــریات خبری«
IFRA( فهرستی را مشخص کرده است که نشان می دهد 
مردم کـــدام یک از کشـــورهای جهـــان روزنامـــه  خوان تر 
هستند. بر اســـاس گزارش این مرکز در سال 2018 میادی هند با تیراژ روزانه 
330 میلیون نسخه روزنامه بیشـــترین تعداد روزنامه خوان ها در جهان را به 

خود اختصاص داد.
در ســـال 2015 میادی نیز کشـــور چین با 93.5 میلیون نســـخه روزانه عنوان 
نخست فهرست کشورهای جهان با بیشترین تیراژ روزنامه را از آن خود کرده 

بود و رتبه های بعدی به ترتیب به کشورهای زیر اختصاص داشت:
هنـــد با 78.8 میلیون نســـخه، ژاپن بـــا 70.4 میلیون نســـخه، امریکا با 48.3 
میلیون نســـخه و آلمان با 22.1 میلیون نســـخه. بر اســـاس گـــزارش این مرکز 
مشـــخص شـــد حدود 75 مورد از 100 روزنامه بزرگ جهان بـــا بااترین تیراژ 
چـــاپ در آســـیا توزیع می شـــود و البتـــه جالب اســـت بدانیـــد 70 درصد این 

روزنامه ها در کشور ژاپن چاپ می شود.
روزنامه های ژاپنی »یومیوری شـــیمبون«، »آســـاهی شـــیمبون« و »ماینیچی 
شیمبون« همچنان پرتیراژترین روزنامه های جهان هستند. »تایمز آو ایندیا« 
نیز بزرگترین روزنامه انگلیســـی زبان در جهان محسوب می شود و »ریفرنس 

نیوز« هم پرتیراژترین روزنامه در کشور چین است.
بر اســـاس اطاعات منـــدرج در کتـــاب رکوردهـــای جهانی گینـــس، روزنامه 
»کومسومولسکایا پراودا« وابسته به اتحاد جماهیر شوروی سال 1990 میادی 
بـــا تیراژ 21.5 میلیون نســـخه پرتیراژترین روزنامه تاریخ بوده اســـت و در این 
میان هفته نامه »ارگومنتی ای فکتی« وابسته به شوروی که سال 1991 میادی 
با تیراژ 33.5 میلیون نسخه چاپ شد، عنوان پرتیراژترین هفته نامه جهان را 

از آن خود کرده است.
در کانـــادا محبوب تریـــن روزنامه به نـــام »تورنتو اســـتار« با تیـــراژ روزانه 436 
هزار نسخه چاپ می شـــود، در بلژیک محبوب ترین روزنامه موسوم به »ِهت 
لیتســـت نیوز« تیراژ 317 هزار نســـخه ای دارد، در ترکیه محبوب ترین روزنامه 
با نام »حریت« و با تیراژ 340 هزار نســـخه چاپ می شود و در منطقه بریتانیا 

»سان« با تیراژ 1.67 میلیون نسخه محبوب ترین روزنامه نام گرفته است.

 کـــــوتاه 
با رسانه

شـهروند 
خبــرنگار

پویش اینترنتی برای مخالفت با مشاوران جعلی 

آن سوی 
رســـانه

AFP قدیمی ترین خبرگزاری جهان

تغییرات در عصـــر حاضر شـــتاب گرفته اند 
و ما شـــهروند دورانی هســـتیم کـــه دانش و 
فنـــاوری با ســـرعت بـــاا تغییـــر می کنند. بر 
ایـــن اســـاس دور از ذهـــن به نظر نمی رســـد 
کـــه تغییر تعریف ســـواد رســـانه ای از جمله 
و  باشـــد  کنونـــی  دوران  دگرگونی هـــای 
نهادهای مختلف با اضافـــه کردن دانش ها 
و مهارت های جدید، زیســـتن در هزاره سوم 

را آسان تر کنند.
سواد عاطفی، ســـواد ارتباطی، ســـواد مالی، 

ســـواد رایانـــه ای، ســـواد بهداشـــتی، ســـواد 
انتقادی، ســـواد تلفن همراه، سواد پژوهش، 
ســـواد فرهنگـــی، ســـواد آمـــوزش و پرورش، 
ســـواد حقوقـــی، ســـواد بصـــری و... از جمله 
مهارت های مورد نیاز زندگی در عصر حاضر 
محســـوب می شـــوند و در این میان رسانه ها 
بواسطه ادغام با فناوری و پیشرفت هایی که 
پشت سر گذاشته اند، مخاطبان خود را ملزم 

کرده اند با داشتن ســـواد اختصاصی بتوانند 
بهتریـــن و مناســـب ترین پیام هـــا را دریافت 

کنند.
ســـواد رســـانه ای نخســـتین بـــار توســـط یک 
صاحبنظر کانادایی به نام »هربرت مارشـــال 
مک لوهان« در ســـال 1965 میادی مطرح 
شد و او اصطاح »سواد رسانه ای« را هنگامی 
در جریـــان یک نظریه مهم بـــه کار برد تا به 
کمـــک آن بتواند آینده را بهتر ترســـیم کند و 
فضایی به نام »دهکده جهانی« را پیش روی 

انسان قرار دهد. 
ــانه ای و  ــ ــواد رس ــ ــــرح اصطاح س ــد از ط ــ بع
ــان، از دهه  ــ ــــک لوه ــــط م ــــت آن توس اهمی
ــوع مورد  ــ ــه بعد این موض ــ ــــادی ب 1970 می
ــــی و امریکای اتین  ــورهای اروپای ــ توجه کش
ــرایط به گونه ای پیش رفت  ــ قرار گرفت و ش
ــورهای اروپایی نظیر  ــ ــون در کش ــ ــه هم اکن ــ ک
ــــی برخی  ــوئیس و حت ــ ــــش، س ــا، اتری ــ ایتالی
ــیایی نظیر چین و هند سواد  ــ ــورهای آس ــ کش
ــانه ای در مدارس آموزش داده می شود  ــ رس
ــه امریکا،  ــ ــورهای جهان از جمل ــ و دیگر کش
ــپانیا،  ــ ــتان، اس ــ ــادا، ژاپن، آلمان، انگلس ــ کان
ــانه ای را یک  ــ ــواد رس ــ آفریقای جنوبی و... س
ــــی در مقاطع مختلف تحصیلی  واحد درس
ــان می دهد که  ــ ــأله نش ــ ــد و این مس ــ می دانن
ــنین  ــ ــــث مذکور از س ــاختار مبح ــ ــــن س تعیی
ــرای یک  ــ ــدازه می تواند ب ــ ــه ان ــ ــــی تا چ کودک

جامعه اهمیت داشته باشد.

ایستگاه
آمـوزش

سواد رسانه ای در دهکده جهانی از آنگا مرکل تا  نانسی پلوسی

#GermanPoliticians
هفته گذشـــته اطاعات شـــخصی بزرگ ترین 
سیاســـتمداران آلمان از جمله »آنگا مرکل« 
صدراعظـــم این کشـــور به ســـرقت رفت و در 
شـــبکه های اجتماعی منتشر شـــد. این اتفاق 

توجـــه کاربـــران اجتماعـــی را برانگیخـــت تـــا 
عبـــارت مذکـــور در بیـــن هشـــتگ های هفته 

گذشته ترند شود.
 #BanjoMengUSA

 وزارت خارجه امریکا از شـــهروندان این کشور 
خواست برای ســـفر به چین احتیاط بیشتری 
داشـــته باشـــند. اطاعیه این ســـازمان در پی 
باا گرفتـــن تنش های میان واشـــنگتن و پکن 
پیرامون بازداشـــت »بانجو منـــگ« از مدیران 

شـــهروند  دو  دســـتگیری  و  هـــوآوی  شـــرکت 
کانادایی در چین صورت گرفت.

 #NorthKoreaUSA
 هفته گذشـــته وزیر خارجه امریـــکا اعام کرد 
احتمـــال ماقـــات »دونالد ترامـــپ« و »کیم 
جونـــگ-اون« وجـــود دارد و مذاکرات مجدد 
رئیس جمهـــوری امریکا با رهبر کره شـــمالی 
این هشـــتگ را مورد توجـــه کاربران اجتماعی 

قرار داد.
 #NancyPelosi

 »نانســـی پلوســـی« نماینده مجلس امریکا از 
ایالت کالیفرنیا به عنوان رئیس جدید مجلس 
نمایندگان این کشور انتخاب شد. او هم اکنون 
ســـومین شـــخص قدرتمنـــد ایـــاات متحده 
محسوب می شـــود و همین اتفاق موجب شد 
نـــام وی به یکی از محبوب ترین هشـــتگ های 

هفته گذشته تبدیل شود.
 #NorthKorea

 هفته گذشـــته اعام شـــد »جو سونگ-گیل« 
کاردار ســـفارت کـــره شـــمالی در رم پایتخت 
ایتالیـــا به همـــراه خانـــواده خود ناپدید شـــده 
اســـت. این اتفاق توجه کاربـــران اجتماعی را 

به خود جلب کرد.

بـــرترین 
هشتگ ها

نخستین بار عبارت »هشتگ« به منظور نامگذاری گروه ها و موضوعات در تاارهای گفت وگوی اینترنتی مورد 
استفاده قرار گرفت و سپس شبکه اجتماعی توئیتر در ســـال 2007 میادی آن را به صورت رسمی به عنوان یک 
برچســـب اینترنتی با نماد # به کار برد تا امکان جســـت وجوی سریع و آســـان کلمه و عبارات مورد نظر کاربران 
فراهم شـــود و آنها در کوتاه ترین زمان بتوانند موضوعات مورد نظر خود را دنبال کنند. هشتگ ها هم اکنون در 
زبان های مختلف در شـــبکه های اجتماعی متفاوت به کار برده می شـــوند و در اینجا محبوب ترین هشتگ های 

توئیتر طی یک هفته گذشته آورده شده است.

خبرگزاری فرانســـه که به صورت اختصاری از آن 
با نام AFP یاد می شـــود قدیمی ترین خبرگزاری 
جهان اســـت و پـــس از آسوشـــیتدپرس و رویترز 
سومین خبرگزاری بزرگ جهان به شمار می آید. 
این خبرگزاری که دفتر مرکزی آن در شهر پاریس 
واقع شـــده است، ســـال 1835 میادی فعالیت 
خـــود را آغـــاز کرد و اگرچـــه مراکز منطقـــه ای آن 

در هنگ کنـــگ، نیکوزیـــا، قبرس، مونتـــه ویدئو، 
ســـائوپائولو و واشـــنگتن فعـــال هســـتند ولی در 
بیـــش از 150 کشـــور مختلف دفتـــر اختصاصی 
دارد و مطالـــب آن به صـــورت روزانه به زبان های 
فرانسوی، انگلیســـی، عربی، پرتغالی، اسپانیایی 
و آلمانی منتشر می شـــود. نخستین بار شخصی 
به نام »چارلز هاواس« در سال 1835 میادی این 
خبرگزاری را با نام »آژانس هاواس« راه اندازی کرد 
که البته دو شـــخص دیگر با نام های رویتر و ولف 
بنیانگذاران دو خبرگـــزاری بین المللی دیگر هم 

از کارمنـــدان مرکز هاواس بودند. در ســـال 1953 
میادی با تصویب پارلمان فرانسه، AFP به عنوان 
یک ســـازمان مســـتقل از دولت با مأموریت نشر 
گزارش  رویدادهـــا به طور صحیح و بدون هرگونه 
دخالـــت، نفوذ یـــا کنتـــرل و حمایـــت گروه های 
سیاسی، اقتصادی و ایدئولوژیک فعالیت خود را 
ادامه داد. درآمد اصلی این خبرگزاری را مشترکان 
دولتی آن تشـــکیل می دهند و بر اســـاس آخرین 
گزارش رســـمی که در ســـال 2011 میادی منتشر 
شـــده بود، AFP آن زمان درآمد ساانه خود را به 
115 میلیون دار رساند. این خبرگزاری هم اکنون 
بیـــش از دو هزار و 260 کارمنـــد را در خود جا داده 
اســـت و از آن به عنوان یک شرکت سهامی تحت 
قانـــون دولت یاد می کننـــد که اســـتقال مالی از 
دولت دارد و یک هیأت مدیره 15 نفره شـــخص 
مدیرعامل را برای دوره زمانی ســـه سال انتخاب 
می کند. ترکیب هیأت مدیره این مرکز عبارتند از 
هشت نماینده مطبوعات، دو نماینده از کارکنان 
AFP، دو نماینده از رادیو و تلویزیون دولتی، ســـه 
نماینده از دولت شـــامل نماینده نخســـت وزیر، 
وزارت خارجـــه، وزارت اقتصـــاد و یـــک شـــورای 
نظارت زیر نظر هیأت مدیـــره که وظیفه نظارت 
 AFP را در اختیار دارد. سردبیری AFP بر استقال
توسط شبکه ای از خبرنگاران ارشد انجام می شود 
و هرکـــدام از دفاتر منطقـــه ای، از نظر مالی کامًا 
مستقل عمل می کنند و سردبیر ارشد و مدیرعامل 

خود را در اختیار دارند.

شـــبکه های اجتماعـــی ایـــن روزها بـــه صورت 
بـــه  مربـــوط  تبلیغاتـــی  آگهی هـــای  گســـترده 
روانشـــناس ها و مشاورانی را شامل می شوند که 
در زمینه های مختلـــف از جمله حل اختافات 
زوجین، برقـــراری ارتبـــاط با فرزنـــدان، درمان 
افســـردگی و... جمـــات زیبـــا را بـــه اشـــتراک 
می گذارنـــد و از آنهـــا درخواســـت می کننـــد بـــا 

پرداخـــت هزینه هـــای مختلـــف، در دوره هـــا و 
کارگاه های آموزشی آنها شرکت کنند. این قبیل 
آگهی ها که معمواً بدون در نظر گرفتن شرایط 
فردی هـــر کاربر ســـعی می کند خدمـــات روان 
درمانی را در اختیار او قرار دهد در بیشـــتر موارد 
کاربرد چندانی ندارند و به همین دلیل کاربران 
ایرانـــی طـــی چند هفتـــه اخیر با هشـــتگ هایی 
نظیر #مشـــاور_مجازی، #روانشناس_مجازی، 
و... سعی کرده اند مخالفت خود را با این اتفاق 

اعام کنند.

در ایـــن هشـــتگ ها کاربـــران ســـعی کرده انـــد 
تجربیـــات ناموفق خـــود را در جریان اســـتفاده 
از خدمـــات روانشناســـی مجازی بـــا یکدیگر به 
اشتراک بگذارند و آن دســـته از کاربرانی که این 
قبیل آگهی های تبلیغاتی را جدی می گیرند، آگاه 
کنند. معمواً تمام تاش آگهی های تبلیغاتی 
در شبکه های اجتماعی که با هشتگ های مشابه 
ســـعی در جذب کاربران دارند روی این مســـأله 
معطوف شده است تا محتوای ساختارشکنانه 
در مـــورد تجربیات منفی خانم ها یـــا آقایان در 
مقابل یکدیگر را پررنگ کنند و از این طریق گروه 
جنســـی مخالف را عامل اصلـــی این تجربیات 
بداننـــد. در پایان این آگهی هـــای تبلیغاتی نیز 
معمـــواً یک شـــماره تلفن یا راه دسترســـی به 
ابزارهای پیام رسان نظیر واتس اپ ارائه می شود 
تا کاربـــران از این طریق مشـــاوره های ازم را در 
اختیار بگیرند و فرآیند فروش فیلم و اسایدهای 

آموزشی به آنها آسان تر شود.
این آگهی ها بسیاری از کاربران اجتماعی را دچار 
مشـــکل کرده اســـت و در نتیجه آن هشـــتگی با 
عنوان #مشـــاغل_کثیف ارائه شـــده است که در 
آن تمامی کانال های اجتماعی که به این صورت 
قصـــد فریب کاربـــران ایرانـــی را دارند، معرفی 
می شوند و افرادی که تجربیات ناخوشایند را در 
این زمینه کسب کرده اند از طریق همین پویش 
اینترنتی می کوشند دیگران را آگاه کنند تا فریب 

این قبیل آگهی ها را نخورند.
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»ایران« به مناسبت ثبت جهانی خط بریل ، مســائل این تکنیک مطالعاتی را بررسی می کند

نقطه ها می دوند تا به صفر و یک برسند
چنـــد روز پیش، نابینایان جهان چهارم ژانویه را جشـــن گرفتنـــد؛ چون در چنین 
روزی لویی بریل فرانســـوی، مخترع خط ویژه نابینایان کـــه به نام خود او »بریل« 
ثبت شـــد، به دنیا آمد. به مناســـبت تولد او، چهارم ژانویه از ســـوی سازمان ملل 
به »روز جهانی بریل« موســـوم و امســـال به ثبت جهانی رســـید. امـــروز و بعد از 
دو قرن، بـــا وجود اختصاص روزی به نـــام بریل، خط ویژه نابینایـــان با دغدغه ها 
و چالش هایـــی بویـــژه در ایران مواجه اســـت. این گزارش چالش هـــای پیرامون 
خط بریـــل و دایل کم توجهی بـــه آن را در میان نابینایان، طـــی صحبت با چند 

کارشناس و صاحب نظر از جامعه نابینایان بررسی می کند.

مجید سرایی
خبرنگار

قدر مسلم اینکه خط بریل، نشان علمی نابینایان است، اما 
ضروری ست برای حفظ جایگاه این خط جوان، تمهیدات 

ازم به منظور همراهی با فناوری های روز و طراحی متد های 
تازه آموزشی از سوی متولیان امور آموزش و توانبخشی 

نابینایان: یعنی سازمان آموزش و پرورش استثنایی و 
سازمان بهزیستی اندیشیده شود

 سال بیست وچهارم  شماره 6969
 سه شنبه   18 دی 1397

ë اگرما بریل نداشته باشیم، سواد نداریم
نخســـتین  از  ســـتوده،  فرزیـــن  یـــد اه 
دانش آمـــوزان آموزشـــگاه نابینایـــان شـــهید 
محبی فعلی، بزرگ ترین آموزشگاه نابینایان 
در خاورمیانه اســـت. او که بعد از اخذ مدرک 
کارشناســـی ادبیات به عنوان معلم در همان 
آموزشگاه مشغول به تدریس شد، این روز ها 
دوران بازنشســـتگی را می گذرانـــد. او دربـــاره 
چالش هـــای امروز خـــط بریل، ضمـــن ابراز 
تأســـف از نبود یک موزه تجهیـــزات نابینایان 
می گوید: متأســـفانه مـــا در ایران مـــوزه ای که 
تجهیزات نابینایان از گذشته تا امروز را نشان 

دهد، نداریم.
فرزین ستوده معتقد اســـت اگر نابینایان 
بریل نداشته باشند، سواد ندارند: درست است 
که امروز رایانه کار نوشـــتن را آســـان کرده، اما 
به وضوح مشاهده می کنیم چقدر غلط های 
فاحش در نوشـــته های نابینایان و حتی افراد 
بینـــا وجود دارد. البته که خود نابینایان نســـل 
امـــروز مقصر نیســـتند، چون دولـــت از چاپ 
کتب بریل حمایـــت نمی کند. مرکـــز رودکی 
هم که ایـــن کار را انجام می داد، مدتی ســـت 

فعالیت هایش متوقف شده.
این معلم بازنشســـته معتقد است تولید 
سخت افزار هایی مثل نمایشگر بریل به تنهایی 
نمی تواند مشکات خط بریل را برطرف کند: 
اساســـاً چنین ابـــزاری صددرصـــد نمی تواند 
مشـــکاتی مثل حجیم بـــودن خـــط بریل را 
برطرف کند؛ حتی در کشور های غربی هم که 
از فناوری های نوین استفاده می شود، کار چاپ 

کتاب همچنان رونق دارد. مشکل حجیم بودن 
بریل را فقط می شـــود به روش کوتاه نویســـی 
برطرف کرد. در گذشـــته حرکت هایی در این 
زمینه صورت گرفت، اما ادامه دار نبود. ضمن 
اینکه ســـخت افزار هایی مثل نمایشـــگر بریل 
بســـیار گران است و یک دانشـــجوی نابینا در 

ایران امکان خرید آن را ندارد.
ë هنوز عده ای قدیمی فکر می کنند

این معلـــم خـــوش صحبت کـــه در بین 
بـــه »آقاســـتوده« معروف  دانش آموزانـــش 
اســـت، شـــیوه های آموزش بریل به نابینایان 
را هم قدیمی می داند: ســـال ۵۳ که من دوره 
آموزش به کودکان استثنایی را گذراندم، بریل 
را بـــه دانش آمـــوزان یاد می دادنـــد، اما نحوه 
اســـتفاده و کاربرد آن خـــط را نمی آموختند؛ 
حتی جهت یابی را به شکل اســـتاندارد که در 
دنیاست، یاد نمی دادند. متأسفانه هنوز همین 
شیوه رایج اســـت و خیلی از کسانی که مدعی 
آموزش بریل یا جهت یابی هستند، از متد های 
جدید که در دنیا استفاده می شوند، بی خبرند؛ 
چون بهـــای ازم داده نمی شـــود و کتاب های 
آموزشـــی نوین ترجمه نمی شـــود تا آنها یاد 
بگیرند. به قول یکی از اســـتادان ما: »گوشـــت 

نداده که نمی شود کوفته طلب کرد.«
ë تکنولوژی نقش بریل را کم کرده است

یکی از دانش آموخته های نابینا که به تعبیر 
دوســـتان نزدیکش، شـــب و روز خـــود را وقف 
مطالعه می کند، حســـین شیرخانی ســـت. او 
سال هاست کارشناســـی ادبیات را اخذ کرده و 
در طول این سال ها، به امر تحقیق و مطالعه 

در رشـــته های تاریخ، فلسفه و ادبیات اهتمام 
ورزیده است. شیرخانی معتقد است پیشرفت 
تکنولـــوژی نقش بریـــل را کم کـــرده: با توجه 
به اینکه تکنولوژی روش های تازه دسترســـی 
به منابع اطاعاتـــی را در اختیار نابینایان قرار 
داده، به این واسطه نقش بریل کمتر شده. او 
خط بریل را دارای نقاط قوت و ضعف زیادی 
می داند: از آنجا که بیشـــتر نابینایـــان از دوران 
کودکـــی با این خط مأنوس بودنـــد، در اموری 
مثل ویرایش متون، این خط کمک زیادی به 
ویرایشگر نابینا می کند؛ یعنی قابلیت ویرایش 
باایـــی دارد و فرد نابینا بـــه گزینه هایی که در 
خط بریل بواســـطه محتوا قابل تولید شـــدن 
هستند، دسترسی دارد. اما ضعف های بریل 
بیشتر از نقاط قوتش است. امروز تبدیل منابع 
اطاعاتی به بریل -در کشور ما- مشکل است؛ 
مگر آنکه فرمت آن منابع html باشـــد؛ حتی 
فرمتی مثـــل pdf چندان قابلیـــت ویرایش را 
به نابینایان نمی دهد. عـــاوه بر این، بازدهی 
زمانی کمتـــری دارد؛ مثاً یـــک فرد تندخوان 
اگر ظرف دو دقیقه بتواند یک صفحه بریل را 
که تقریباً معادل نصف صفحه بینایی ســـت، 
بخواند، طی زمانی کمتر از این بازه می تواند با 
استفاده از صفحه خوان ها یک صفحه بینایی 
را بخواند. مگر اینکه بریل با فناوری دیجیتال 
همراه شود.شـــیرخانی مطالعـــه را به دو نوع 
تقســـیم می کند: مـــا دو نوع مطالعـــه داریم: 
مطالعه ســـرگرم کننده و مطالعه جدی. مثًا 
مطالعه رمان جزو دسته اول است. خب چه 
ضرورتی دارد رمان به بریل تبدیل شـــود؟ در 
مطالعه جدی هم مشـــکات سختی تبدیل 

منابع اطاعاتی به بریل را داریم.
ایـــن دانش آموختـــه نابینا معتقد اســـت 
وجود فناوری هـــای نوین و ســـخت افزار های 
دارنـــد:  گزینـــه ای  نقـــش  نابینایـــان  ویـــژه 
ســـخت افزار هایی مثل نمایشگر بریل نقش 
آپشـــنال یا گزینـــه ای دارند؛ بـــه این معنی که 
اگر من از نمایشـــگر استفاده نکنم، کارم لنگ 
نمی ماند؛ چون می توانـــم از صفحه خوان ها 

اســـتفاده کنم. واقعیت این است که مطالعه 
با صفحه خوان ها، ســـرعت را جســـت و جو و 
 html دسترسی به مطلب را در صفحاتی مثل

باا می برد.
ë من با بریل ستیزه ندارم

شیرخانی هم مثل فرزین ستوده به وجود 
غلط های فاحش در نوشـــته های نسل امروز 
اعتقاد دارد، اما این معضل را ناشـــی از دوری 
نابینایان از خط بریل نمی داند: ایراد در نوشتن 
به ایـــن برمی گردد که اصواً فرهنگ مطالعه 
وجود ندارد. خود من در سال های اخیر تجربه 
بریل خوانیم کم شـــده، اما کماکان به امای 
کلمات توجـــه می کنم. یعنی در اســـتفاده از 
متن دیجیتال هم به هنگام مطالعه بر امای 
کلمات دقـــت می کنم. اطـــاع از امای یک 
واژه چـــه در بریل و چـــه در دیجیتـــال به این 
برمی گـــردد که شـــخص مطالعه کننده تا چه 

میزان به این موضوع عاقه مند باشد.
حسین شیرخانی در جمع بندی مطالبش، 
وجـــود بریل را با تمام ضعف هایی که مطرح 
می کنـــد، ضـــروری می داند: مـــواردی که من 
دربـــاره نقـــاط ضعف بریـــل مطرح کـــردم، 
دال بـــر بی فایـــده بـــودن این خط نیســـت و 
من هیچ نـــوع مخالفت یا ســـتیزه ای با بریل 
ندارم. اتفاقاً معتقـــدم وجود بریل همچنان 
یک امـــکان مطالعه اســـت؛ مخصوصاً برای 
موسیقیدان های نابینا که از این طریق بتوانند 

نت خوانی کنند، بسیار مفید است.
ë معلمانی داریم که بریل بلد نیستند

بهروز افروز از معلمان جوان نابینایی ست 
کـــه در آموزشـــگاه شـــهید محبـــی تدریـــس 
می کند. او در تشـــریح وضعیت نســـل جدید 
دانش آموزان نابینا، این دانش آموزان را به سه 
گروه دسته بندی می کند: در دهه های گذشته، 
تقریبـــاً فضای یکدســـتی در آموزشـــگاه های 
نابینایان مثل شهید محبی حاکم بود؛ یعنی 
همه کم بینا یا نابینا بودند و به همین علت، 
جدا از الزامی بودن یادگیری خط بریل، عاقه 
و اشتیاق را می شد در دانش آموزان حس کرد. 

اما امروز با سه گروه دانش آموز نابینا مواجهیم: 
نابینایـــان تـــک معلولیتـــی، دیـــر نابینایان و 
نابینایان چند معلولیتی. طبیعی ست با وجود 
این ســـه گروه، میزان اشتیاق به یادگیری بریل 
در دانش آموزان پایین بیاید. او با تأسف عنوان 
می کند که امروز معلمانی در مدارس نابینایان 
تدریس می کنند که بریل نمی دانند: متأسفانه 
امروز معلمان نابینـــا و کم بینایی داریم که در 
مدارس نابینایان تدریس می کننـــد، اما اصًا 
بریل نمی دانند و این فاجعه است. مخصوصاً 
در مقطـــع متوســـطه اول و دوم حضـــور ایـــن 
معلمان بیشـــتر اســـت. بـــاز وضعیت مقطع 

ابتدایی قابل قبول است.
این معلم ادبیات معتقد اســـت در زمینه 
آمـــوزش بریل بـــه جای پیشـــرفت، پس رفت 
شده است: ما نه تنها در آموزش بریل پیشرفت 
نکرده ایـــم، حتی از آنچـــه قباً آمـــوزش داده 
می شـــد، پس رفـــت هـــم کرده ایـــم. در دوران 
دانش آمـــوزی مـــا، طرح هایی بـــرای آموزش 
بریل بـــه والدیـــن دانش آمـــوزان نابینـــا اجرا 
می شـــد که خیلی مفید بود. اخیراً این طرح ها 

اجرا می شـــود، اما بدون خروجی مثبت؛ مثًا 
ســـال گذشـــته طرحی موســـوم به »نورا« ویژه 
والدیـــن دانش آموزان نابینا از ســـوی آموزش 
و پرورش اســـتثنایی شـــهر تهران اجرا شد، اما 
من هنوز نتیجـــه قابل قبولی ندیـــده ام. افروز 
که به عنوان مشاور مدیر استثنایی شهر تهران 
هم فعالیـــت می کند، به تجهیزات آموزشـــی 
نابینایـــان هـــم اشـــاره می کنـــد و شـــیوه های 
اختصاص این تجهیزات به دانش آموزان نابینا 
را مـــورد نقد قرار می دهد: همچنان تجهیزات 
آموزشـــی و نوشـــتاری دانش آمـــوزان نابینـــا، 
لوح و قلـــم )صفحه کوچک نوشـــتاری بریل( 
بـــرای دانش آموزان مقطع ابتدایی و ماشـــین 
تایـــپ بریل برای دانش آموزان متوســـطه اول 
و دوم اســـت. با وجودی کـــه در مدارس بزرگ 
نابینایان مثل همین آموزشگاه شهید محبی، 
تجهیزات جدیدی مثل نمایشـــگر بریل وجود 
دارد، اما میزان اشـــتیاق دانش آمـــوزان پایین 
است. این بی اشـــتیاقی هم یک علت اساسی 
دارد؛ متأســـفانه مســـئوان آمـــوزش مدارس 
ســـاعات فوق برنامه را برای فعالیت های غیر 

درســـی دانش آموزان یـــا حذف کرده انـــد یا با 
محدودیت هایـــی اختصـــاص می دهند. جدا 
از گرایش بـــه تجهیزات نوین، حتـــی در دادن 
کاغذ تحریر هم امســـاک به خـــرج می دهند. 
وقتی دانش آموزی مشتاقانه می خواهد عاوه 
بر فعالیت های درســـی قدرت نوشتن خود را 
بـــاا ببرد و مثـــًا خاطراتش را بنویســـد، با این 
محدودیت هـــا مواجه می شـــود و کاً از بریل و 
فضای نوشـــتن با خط ویـــژه نابینایان فاصله 
می گیـــرد. بهروز افروز بـــر این تأکید می کند که 
عمده مشـــکات دوری دانش آموزان از بریل، 
در مقطع متوسطه اول خود را نشان می دهد: 
اساســـاً دانش آموزان نابینـــا در مقطع ابتدایی 
مشکل چندانی در آموزش بریل ندارند؛ حتی 
می توانم ســـطح آموزش ابتدایـــی را مطلوب 
ارزیابی کنم؛ چون در تمام پایه های آن مقطع، 
با یک معلم سر و کار دارند و او خوب می داند 
چگونه دانش آمـــوزان را هدایت کند. اما وقتی 
به مقطع متوســـطه اول پـــا می گذارند، تعدد 
معلمان از یک ســـو و نادیده گرفتـــن آزمون و 
ارزشـــیابی دانش آموزان، دست به دست هم 
می دهنـــد تـــا دانش آموز کمتر به امر نوشـــتن 
عاقه نشان دهد.قدر مسلم اینکه خط بریل، 
نشان علمی نابینایان است، اما ضروری ست 
برای حفظ جایـــگاه این خط جوان، تمهیدات 
ازم به منظـــور همراهی با فناوری هـــای روز و 
طراحی متد های تازه آموزشی از سوی متولیان 
امور آمـــوزش و توانبخشـــی نابینایـــان: یعنی 
سازمان آموزش و پرورش استثنایی و سازمان 

بهزیستی اندیشیده شود.



وزیر ارتباطات و فناوری اطاعات با اشاره 
بــه ُخلف وعده همــکاری  بین المللی )از 
جمله ایتالیا( در پرتاب ماهواره »مصباح« 
گفت: نباید معطل پرتاب ماهواره هایمان 
از طریــق دیگر کشــورها باشــیم به همین 
دلیــل دو ماهواره »پیام« و »دوســتی« که 
بــرای اســتفاده صلح آمیز ســاخته شــده 
اســت با ماهواره بر »ســفیر« تســت شده 
و بــا ماهــواره بــر »ســیمرغ« در صــورت 
صاحدیــد وزارت دفــاع بــه هــوا پرتــاب 

خواهد شد.
ë »پرتاب دو ماهواره با پرتابگر»سفیر

روز  جهرمــی  آذری  جــواد  محمــد 
گذشــته در مراســم بازدیــد خبرنــگاران 
از دســتاوردهای فضایــی در پژوهشــگاه 
فضایــی ایــران با اشــاره بــه ُخلــف وعده 
عرصــه  در  بین المللــی  همکاری هــای 
فضایی گفت: با وجود اینکه ماهواره هایی 
ماننــد »مصبــاح«، »پیام« و »دوســتی«، 
اهدافی برای ارتقای زندگی بشر و استفاده 
کامًا صلح آمیز دارند، اما شــواهد نشــان 
می دهــد کــه همکاری هــای بین المللــی 
خوبــی در حــوزه فضایی با ایــران صورت 
نگرفتــه اســت. وی بــا بیان اینکــه ما یک 
ماهــواره مشــترک بــه  نــام »مصبــاح« با 
کشورهای خارجی تولید کردیم اما سال ها 
منتظــر پرتــاب آن هســتیم، افــزود: ایــن 
ماهــواره هم اکنــون در کشــوری نگهداری 
می شــود که با وجود اینکه اســتفاده کامًا 
صلح آمیــز و کاربردهــای مخابراتی برای 
آن دیــده شــده اســت، هیــچ همــکاری 
انجــام  آن  پرتــاب  بــرای  بین المللــی 
نمی گیــرد. وی در مــورد زمــان تقریبــی 
پرتــاب ماهواره های »پیام« و »دوســتی« 
گفت: ما مسئول توسعه صنعت فضایی 
هســتیم و برای قــرار دادن این ماهواره ها 

در مدار، وزارت دفاع باید پاسخگو باشد.

وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطاعــات 
گفــت: اگــر قرار باشــد ایــن دو ماهــواره با 
پرتابگر داخلی در مدار قرار گیرد، ماهواره 
دوســتی در ارتفــاع ۲۵۰کیلومتری زمین 
بــا ماهواره بــر ســفیر امتحان خواهد شــد 
که این پرتابگر در دهه ۸۰ آزمایش شــده 
اســت. همچنیــن اگــر صــاح مســئوان 
دفاعی به پرتاب ماهواره »پیام« با پرتابگر 
بومی باشــند، پرتابگر »ســیمرغ« در نظر 
گرفته شــده که قبًا نیز تست شده و جزو 

دستاوردهای قدیمی کشور است.
آذری جهرمــی بــا اشــاره بــه اینکه در 
ســال ۸۷ قــرار بــود ماهــواره ای بــا دقــت 
هــزار متــر و بــا مشــارکت برخی کشــورها 
در زمینه فناوری ســنجش از دور ســاخته 
شــود امــا کشــورها در ایــن زمینه بــا ایران 
همکاری نکردند، گفت: بر این اساس ما 
خودمان دســت به کار شدیم و با توسعه 
دانش فضایی توسط پژوهشگران فضایی 
کشــور موفــق شــدیم ماهــواره ای بــا ۲۵ 
برابــر دقت اولیه تعریف کنیــم و آن را به 
مرحله عملیاتی برسانیم. وی با اشاره به 
اینکه مذاکراتی با کشــور آذربایجان برای 
ســاخت ماهواره مشــترک صورت گرفته 
اســت، گفــت: دنبــال همکاری مشــترک 
بین المللــی در حــوزه فضایی هســتیم و 
در ایــن زمینه پیشــنهاد ما برای ســاخت 
ماهواره مشترک با کشور آذربایجان مورد 

استقبال قرار گرفت.
ë پایان پروژه ماهواره پیام امیرکبیر

وزیر ارتباطات با اشاره به آزمایش های 
موفقیت آمیــز ماهــواره پیــام امیرکبیر در 
پژوهشگاه فضایی ایران گفت: این ماهواره 
شاخص های کیفی مورد نیاز را با موفقیت 
طی کرد و تمام موارد آن صورتجلسه شد. 
به عبارتی این ماهواره سنجشی هم اکنون 
تحویل سازمان فضایی شده و قرارداد آن 
به اتمام رسیده است. وی با اشاره به اینکه 
ماهواره سنجشــی پیام می تواند در بهبود 
مدیریــت و راندمــان در حوزه کشــاورزی، 

مدیریــت منابع آب، پایش زمین و ســایر 
موضوعــات مربــوط بــه منابــع انــرژی در 
کشور مورد استفاده قرار گیرد، افزود: کسب 
و کارهــای فضاپایه می تواند با اســتفاده از 
اطاعــات آزادی که از طریق ماهواره های 
سنجشــی در اختیارشــان قــرار می گیــرد، 
استارتاپ هایی را در حوزه آب، کشاورزی و 

سایر موضوعات راه اندازی کند.
جهرمی بــا تأکیــد بر اینکه پیشــرفت 
افزایــش  موجــب  فضایــی  صنعــت 
بهــره وری و هزینــه کــرد در فضا بــرای ما 
سرمایه گذاری محسوب می شــود، افزود: 
توسعه کســب و کارهای فضاپایه از دیگر 
دولــت  کــه  اســت  مهمــی  عرصه هــای 
دوازدهم بــر آن تأکیــد دارد از آنجایی که 
هم نیــاز آن در بازار احســاس می شــود و 
هــم دراین زمینه تولید کننــده وجود دارد 
به همیــن دلیل بــا تهیه زیرســاخت ها، با 
ایجــاد دسترســی آزاد به اطاعــات )که از 
طریق سایت سازمان فضایی ممکن شده 
اســت(، ایجــاد صنــدوق ســرمایه گذاری 
خطرپذیــر و ارائــه بخشــی از منابع مالی 
وجوه اداره شــده به دنبال توســعه کسب 

و کارهای فضا پایه اســت که البته تاکنون 
1۰۰ اســتارتاپ در حــوزه کشــاورزی فعال 
شــده اند که بیشــتر آنها بر پایــه اطاعات 

فضاپایه در کشور شکل گرفته است.
ë حذف قبوض کاغذی

حــذف  دربــاره  همچنیــن  جهرمــی 
قبــوض نیــز گفــت: حــذف قبــوض آب، 
بــرق و گاز با ســازمان های مربوطه آن در 
حال پیگیری اســت و فعاً حذف قبوض 
را بــا همکاری اپراتــور اول آغــاز کرده ایم. 
البته کسانی که خواهان قبض باشند این 
امکان برای آنها نیز فراهم می شود. البته 
در زمینــه حــذف قبــوض آب، بــرق و گاز 
به دلیــل حل نشــدن بحــث مالکیت ها و 
نقل و انتقال با مشــکل مواجه شده است 
کــه بعــد از برطرف کــردن آن ایــن اتفاق 

عملیاتی خواهد شد.
از  حــال  عیــن  در  ارتباطــات  وزیــر 
در  فضاپایــه  تفاهــم  اولیــن  امضــای 
طبیعــی،  منابــع  از  حفاظــت  راســتای 
محیط زیســت با سازمان محیط زیست 
و اســتانداری گلســتان خبــر داد و گفت: 
بــزودی و در ســفر رئیــس جمهــوری به 

اســتان گلســتان این تفاهمنامه منعقد 
شــده و موضــوع حفاظت از پــارک ملی 
گلســتان با اســتفاده از داده های فضایی 
و فنــاوری اینترنــت اشــیا در دســتور کار 
قــرار می گیــرد. به گفتــه وی، بــا امضای 
فضایــی  داده هــای  تفاهمنامــه،  ایــن 
جنــگل  آتش ســوزی  میــزان  می توانــد 
ملی گلستان را کنترل کرده و در راستای 
بهبــود حفاظــت محیط زیســت در ایــن 
مــکان ملــی اقــدام کنــد. وی همچنیــن 
در مــورد پیگیری ســازمان صدا و ســیما 
بــرای خریــد ماهــواره ملی بــرای پخش 
تصاویــر تلویزیونــی گفت: ایــن موضوع 
را از طریق شورای عالی فضایی پیگیری 
می کنیم چرا که معتقدیم اقتصاد صدا 
و ســیما باید در حوزه محتوا هزینه شــود 
اما هم اکنون این ســازمان پیگیر داشتن 
ماهــواره خــود در فضــا اســت. ســازمان 
صــدا و ســیما یــک ظرفیت ماهــواره ای 
تعیین شــده می خواهد و راهی که پیش 
گرفتــه اســت این اســت که خــودش به 
تنهایــی ایــن موضــوع را پیش ببــرد. به 
همین دلیل ما این موضوع را در شورای 

عالی فضایی پیگیری خواهیم کرد.
ë  فضایــی فنــاوری  درصــدی   ۱۳۴  رشــد 

در کشور

ســازمان  رئیــس  بــراری  مرتضــی 
فضایــی ایــران نیز در این مراســم از رشــد 
1۳۴درصــدی فنــاوری فضایی کشــور خبر 
داد و گفــت: این رشــد در 1۰ ســال اخیر رخ 
داده است و این در حالی است که متوسط 
رشد این اقتصاد در دنیا 1۷.۴درصد است.  
 GDP بــراری ســهم اقتصــاد فضایــی در
)تولید ناخالص داخلــی( دنیا را ۴۵صدم 
درصــد اعــام کــرد و افــزود: ایــن عــدد تا 
 ۲۰ ســال آینــده بــه ۴ تــا ۸ درصــد خواهد 
رســید.  وی با تأکید بر ضــرورت پر رنگ تر 
شدن سهم اقتصاد فضا پایه در کل اقتصاد 
کشــور، ادامه داد: ۷۶ درصد اقتصاد امروز 
در اختیار بخش خصوصی اســت؛ چرا که 
ایــن فناوری بســتر مناســبی برای توســعه 

کشورها فراهم کرده است.
سیدجواد موسوی مشاور رئیس سازمان 
فضایــی ایــران نیز بــا بیــان اینکه ماهــواره 
»پــارس 1« آمــاده پرتــاب اســت، گفــت: 
طراحی و ســاخت ماهــواره »پــارس ۲« در 
حال برنامه ریزی است که در آینده نزدیک 
در دســتور کار قرار می گیرد. ایــن ماهواره تا 
1۴۰۴ یا پایان برنامه هفتم توسعه به پایان 
می رسد. موسوی با اشاره به اینکه طراحی و 
ساخت ماهواره  »ناهید۲« نیز در دستور کار 
اســت، افزود: ماهواره »ناهید 1« آماده قرار 
گرفتن در مدار است اما ماهواره »ناهید ۲« 
تا دو سال آینده آماده پرتاب شده و در مدار 
قــرار خواهد گرفت.  وی طراحی و ســاخت 
ماهواره های زمین آهنگ را از دیگر اقدامات 
این پژوهشــگاه عنوان کــرد و افــزود: در این 
بخش طراحی و ساخت ماهواره های ایران 

ست 1 و ۲ در دستور کار قرار دارد. 
مشاور رئیس پژوهشــگاه فضایی ایران 
ادامــه داد: برای اجرای این طرح ها شــبکه 
محوری ایجاد شــده و ۲۵۰ طــرح در قالب 

1۳ قرارداد با دانشگاه ها انجام شده است.

نظرسنجی توئیتری وزیر در خصوص 
پیامک های تبلیغاتی

وزیر ارتباطات با انتشــار سؤال نظرسنجی، برلزوم اقدام عاجل 
بــرای حل مشــکل پیامک هــای تبلیغاتی مزاحم تأکیــد کرد و 
گفت: مردم از این پیامک ها متنفرند و به زودی تصمیم نهایی 
را اخذ خواهیم کرد. به گزارش»ایران«، محمدجواد آذری جهرمی در توئیتر نوشت: 
مردم از پیامک های تبلیغاتی مزاحم متنفرند. این یک واقعیت است. وی با بیان 
اینکه ۷۰ هزار سیم کارت متخلف هم مسدود کردیم ولی بازهم هستند، ادامه داد: 
متأسفانه سرمنشأها زیاد و هزینه پیگیری قضایی نیز زیاد است؛ اما بااخره باید به 
ســرانجام برسد. وزیر ارتباطات با اعام ۴ ســؤال درمورد یکی از اقدامات برای حل 
این مشــکل، از کاربران خواســت در این نظرســنجی شــرکت کرده و بگویند با کدام 
اقــدام موافق ترند؛ در این نظرســنجی، گزینه ایجــاد امکان تبلیــغ ارزان، باابردن 
قیمت ســیم کارت، باابردن قیمت پیامک ها و محدودیت تعداد ارســال پیام در 

روز، آمده است. جهرمی تأکید کرد : به زودی تصمیم نهایی را اخذ خواهیم کرد.

 ارائه خدمات دولت الکترونیک  از سوی 

پیام رسان های داخلی

معــاون وزیــر ارتباطــات گفت: خدمــات دولت الکترونیــک طی دو هفتــه آینده از 
طریق پیام رســان های بومی قابل دســترس خواهد بود. به گزارش »ایران«، حمید 
فتاحی در شــبکه اجتماعی توئیتر نوشت: رشــد ماهانه 1۰ درصدی ترافیک یکی از 
پیام رســان های داخلی نشــان از افزایش کیفیت محصوات بومی دارد. وی ادامه 
داد: جهــت گســترش خدمات پیام رســان ها به امور شــهروندی، خدمــات دولت 
الکترونیک طی دو هفته آینده از طریق پیام رسان های بومی قابل دسترس خواهد 
بود. رئیس هیأت مدیره شــرکت ارتباطات زیرســاخت با اشــاره به انتشار ویدئویی 
در فضای مجازی مبنی بر اثرات دوگیگابایت اینترنت رایگان بر دختری نوجوان و 
تعمیم آن به کل موضوع فضای مجازی، گفت: شــاید باورش ســخت باشــد اما با 
همین تفکر، طرح حمایت از پیام رسان های اجتماعی را نوشتند و مدعی ایده برای 

اداره فضای مجازی هستند.

 ایران و کسب رتبه دوم 

در آلودگی به بدافزار استخراج رمز ارز
بررســی ها نشــان می دهد که جدیدترین نســخه بدافزار NRSMiner از اواســط ماه 
نوامبر)اوایل آذر( شروع به توزیع کرده و در کامپیوترهای آسیب پذیر در یک شبکه 
محلــی توزیع می شــود. ایــن بدافزار بیش تر در آســیا توزیع شــده و بعــد از ویتنام، 
کشــور ایــران رتبه دوم آلودگی به این بدافزار را با بیــش از 16 درصد دارد. به گزارش 
»ایران«، نسخه جدید  اکسپلویت EternalBlue در حال گسترش بوده و کارشناسان 
امنیتــی جهــان مشــاهده کرده انــد که ایــن بدافزار به نصب نســخه جدیــد بدافزار 
اســتخراج رمــزارز  NRSMiner نیــز اقــدام می کنــد. اکســپلویت EternalBlue یکی 
از ابزارهــای جاسوســی ســازمان امنیت ملی امریکا )NSA( اســت که توســط گروه 
داان ســایه افشا شــد و در حمله باج افزاری واناکرای نقش اصلی را بازی می کرد. 
این اکسپلویت پروتکل SMB نسخه یک را که نسخه پرطرفداری بین هکرهاست، 
هــدف قرار می دهد. این بدافزار نســخه های قبلی خــود را نیز با اســتفاده از دانلود 
ماژول هــای جدیــد و پاک کــردن فایل های قدیمی به روز کرده اســت. ایــن بدافزار 
به صــورت چندنخی اجرا می شــود تا بتواند همزمــان قابلیت های مختلفی مانند 
استخراج رمزارز و فشرده سازی اطاعات را انجام دهد. کاربرانی که به روزرسانی های 
مایکروسافت برای جلوگیری از حمات واناکرای را نصب کرده باشند، از این طریق 
آلــوده نمی شــوند. اگر این وصله ها را به هر دلیلــی نمی توانید نصب کنید، توصیه 

می شود که هرچه زودتر پروتکل SMB نسخه یک را غیرفعال کنید.

کسب و کارهای نوپا قربانی فیلترینگ
»فیلترینــگ بر فعالیت کســب و کارهای نوپــا تأثیر منفی دارد و فعــاان این عرصه 
تکلیف مشــخصی ندارند و هرگاه به سوی پلتفرم اینترنتی کشیده می شوند بعد از 
مدتی دسترسی به آن پلتفرم توسط مسئوان مسدود می شود«. به گزارش ایلنا رضا 
الفت نسب دبیر انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی با بیان مطلب فوق افزود: 
فعاان کســب وکار های اینترنتی تا پیش از این برای معرفی خدمات و محصوات 
خود به کاربران، از تلگرام استفاده می کردند که چند ماه پیش این شبکه اجتماعی 
فیلتر شد و حاا زمزمه های مسدودسازی اینستاگرام به گوش می رسد. به گفته دبیر 
انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی، اگر قرار بر این است که شبکه های اجتماعی 
محبوب در کشــور فیلتر شوند، قبل از فراگیر شــدن در جامعه، اقدام به این کار شود 
تــا کاربــران و کســب و کار های نوپا از این اتفاق آســیب نبینند.الفت نســب ادامه داد: 
اینستاگرام همیشه از نظر بخشی از حاکمیت، شبکه اجتماعی مضری تلقی  شده و 
از سوی بخش دیگر حاکمیت بستر مناسبی عنوان شده است که دود این اختافات 
و تضاد هــا تنها به چشــم کاربــران و کســب وکار های اینترنتی مــی رود. دبیر انجمن 
کســب و کارهای اینترنتی با اشــاره به اینکه بخشــی از محتوای اینســتاگرام مجرمانه 
است، گفت: این موضوع دلیل بر آن نمی شود که کل این شبکه از دسترس خارج و 
ماجرای فیلترینگ تلگرام بار دیگر تکرار شود و امیدوارم مسئوان برای بخش اندکی 

از اینستاگرام که دارای محتوای مجرمانه است راهی به جز فیلترینگ پیدا کنند.

انتخاب رنگ مو با آیینه واقعیت افزوده
یک شــرکت آرایشــی و بهداشــتی، یک آیینــه واقعیــت افزوده 
طراحی و ســاخته اســت که مشــتریان با قرارگیری در مقابل آن 
رنگ موی درخواستی را از میان طیف وسیعی از رنگ ها انتخاب 
کــرده و آن را در چهره خود مشــاهده می کننــد. به گزارش »ایــران آناین«، کمپانی 
امریکایــی Coty متخصــص در طراحــی محصوات بهداشــتی و زیبایی، یک آیینه 
واقعیت افزوده طراحی کرده است که مشتریان را قادر به انتخاب مناسب ترین رنگ 
مو با توجه به ســن و رنگ پوســت و... می کند. این آیینه طیف وســیعی از رنگ های 
شاداب و کاسیک را در موی مشتریان آزمایش کرده و به نمایش می گذارد. تنها کافی 
اســت کاربر در مقابل این آیینه ایســتاده و رنگ موی درخواستی را به شکل مجازی 
در چهــره خود مشــاهده کند. این فنــاوری در عین حال تصاویر متعــددی از زوایای 
۳6۰درجه موی مشــتری ثبت کرده و در آن مشتریان می توانند در هر زاویه ای رنگ 
موی موردنظر را مشاهده کرده و عکس و فیلم ضبط شده را در شبکه های اجتماعی 
به اشتراک بگذارند. گفتنی است کاربران می توانند با ثبت آدرس ایمیل خود در آیینه 
به طور ناشناس به عملکرد این آیینه واقعیت افزوده نمره داده و آن را تأیید یا رد کنند.

ا خـــــبار

آن سوی 
خبر

کمپانــی لورئــال از جدیدتریــن محصول 
 CES 2019 فناورانــه خــود در نمایشــگاه
رونمایی کرد. این محصول اولین حســگر 
هوشــمند در جهــان بشــمار مــی رود کــه 
بــا قرار گیــری بــر ســاعد کاربــران، مقــدار 
PH پوســت را در کمتریــن زمــان ممکــن 
اندازه گیــری کــرده و محصوات ســامت 
و زیبایــی متناســب بــا وضعیــت پوســت 
را بــه کاربر پیشــنهاد می دهــد. به گزارش 
ایران آناین، این سنســور هوشمند با نام 

تجــاری La Roche-Posay طراحی شــده 
و بنا بــه ادعای این کمپانی متعهد شــده 
تا پیشــرفت های علمی در حوزه سامت 
و زیبایی پوست را به طور مستقیم و بدون 
نیــاز به حضــور متخصصان پوســت و مو 
بــه کاربران ارائه دهد. این حســگر کوچک 
و منعطــف برخــاف روش هــای قبلــی 
اندازه گیــری pH پوســت که با نمونه عرق 
بسیاری مشخص می شد، کمترین میزان 
عرق را از طریق شبکه ای از میکروکانال ها 

جــذب کرده و در عــرض 15 دقیقه نتیجه 
را به کاربر اعام می کند. تنها کافی اســت 
کاربر این سنسور هوشمند را به ساعد خود 
چســبانده و آن را بیــن 5 تــا15 دقیقه نگه 

دارد تا مرکز این سنسور رنگی شود.
یــک  کمــک  بــا  هوشــمند  حســگر  ایــن 
الگوریتم پیشرفته از کمترین میزان عرق 
 pH و مقــدار کــرده  نمونه بــرداری  بــدن 
پوســت را اندازه گیری می کند. اطاعات و 
داده های ثبت شــده توسط این حسگر به 

تلفن همراه کاربران با سیستم عامل های 
ایــن  می شــود.  ارســال   iOS و   Android
حســگر همزمان بــا ارائه اطاعــات مورد 
نظر، مناســب ترین و بهترین محصوات 

سامت و زیبایی را به کاربر ارائه می کند.
به گفته محققان این کمپانی، اندازه گیری 
pH بخصــوص در فصــول مختلف برای 
کاربــران امــری ضــروری و اجتناب ناپذیر 
بشــمار مــی رود، چــرا که بــر هم خــوردن 
تعادل این فاکتور مهم، ســامت پوســت 

را به خطــر انداختــه و بــا تشــدید عوامــل 
محیطی می توانــد واکنش های التهابی از 

جمله خشکی، اگزما و... را ایجاد کند.
بسیاری از متخصصان پوست با مشاهده 
این فناوری ابراز شگفتی کرده و این حسگر 
هوشمند را ابزاری الهام بخش برای اتخاذ 
عادت های بهداشتی ســالم برای تمامی 
کاربران معرفی کردند؛ فناوری که به یقین 
دنیای مراقبت و سامت پوست را در سال 

۲۰19 به چالش خواهد کشید.

اندازه گیری pH پوست با حسگر هوشمند

دولت تایلند به منظور حفظ یکپارچگی و کاهش تقلب در 
انتخابــات ملی، به فناوری باک چیــن روی آورده و قصد 
دارد این سیستم هوشمند را در رأی گیری های الکترونیکی 
از جملــه انتخابــات ملــی، وایتــی و همچنیــن انتخابات 

هیأت مدیره در مؤسسات تجاری و اقتصادی راه اندازی کند. 
به گزارش »ایران آناین«، یکی از جنبه های مثبت فناوری باک چین شفافیت و 
امنیت داده ها و اطاعات است. این عامل اساسی باعث شده است تا بسیاری از 
صاحبنظران، این فناوری را در یکی از دموکراتیک ترین فرآیندهای جهان از جمله 
رأی گیری و انتخابات آزموده و آن را یکی از مطمئن ترین روش ها برای جلوگیری 

از تقلب و حفظ یکپارچگی میان شهروندان معرفی کنند.
دولتمــردان تایلند نیــز در پیروی از چنین ایده ای تصمیــم گرفته اند پای فناوری 
بــاک چین را به سیســتم انتخابــات ملی خود بــاز کنند. در انتخابــات مبتنی بر 
فناوری باک چین تمامی رأی دهندگان نیاز به شناســایی دیجیتالی و اتصال به 

اینترنت برای شرکت در انتخابات دارند. 
در همین راستا مرکز فناوری الکترونیک و کامپیوتر تایلند )NECTEC(، رأی گیری 
الکترونیکــی بــاک چین را توســعه داده و تاش کرده اســت تا این فنــاوری را در 
انتخابــات آتــی این کشــور آزمایش کــرده و آن را اجــرا کند.در این شــیوه دولت و 
رأی دهنــدگان نیاز به حضــور در حوزه های انتخاباتی نداشــته و همین امر تا حد 
بسیار زیادی در وضعیت مالی و وقت رأی دهندگان صرفه جویی می کند. در حال 
حاضر تایلند بر خاف همسایگان و دیگر کشورهای آسیایی، سیستم رمزنگاری 
را پذیرفته و تاش کرده اســت تا آن را در سیســتم اقتصادی و تجــاری خود رواج 
دهد. گفتنی اســت تایلند اولین کشوری نیست که بر سیستم انتخابات مبتنی بر 
فنــاوری باک چین متمرکز شــده و تــاش دارد تا این فناوری را در سیســتم های 
اقتصادی و همچنین انتخابات پیاده کند. در ماه نوامبر سال گذشته شاهد بودیم 
که ویرجینیای غربی به طور آزمایشــی از این سیســتم استفاده کرد. عاوه بر این، 
در ســال ۲۰1۷ ایــن فنــاوری در انتخابات شــهرداری »زوک« واقع در ســوئیس با 
موفقیت آزمایش شــد. شهروندان سوئیسی با استفاده از شناسه  دیجیتالی خود 
و تلفن  های همراه شان در رأی گیری شرکت کرده و به گفته بسیاری از تحلیلگران 

یکی از انتخابات مطمئن و سالم در جهان را به نام خود ثبت کردند.

سوسن صادقی
خبرنگار

www.iran-newspaper.com

editorial@iran-newspaper.com

 سال بیست وچهارم  شماره 6969
 سه شنبه  18 دی 1397

ران
ی ای

ضای
ن ف

ازما
:  س

س
عک

 ورود فناوری باک چین 

به انتخابات تایلند 

ویدئوهای خود را حرفه ای ویرایش کنید

 ایــن روزهــا بخــش عظیمــی از محتوای 
فضــای مجازی را فیلم و عکس تشــکیل 
مــی دهــد. بســیاری از کاربــران بــه جــای 
ترجیــح  مختلــف  مطالــب  خوانــدن 
می دهنــد اطاعــات مورد نیاز خــود را در 
قالب فایل های تصویــری دریافت کنند. 
بــرای تولیــد عکس و فایل هــای ویدئویی 
هم اپلیکیشــن های مختلفی وجــود دارد 
که می تواند به شما کمک کند تا عکس و 

فیلم باکیفیت و حرفه ای ثبت یا بسازید. 
اگر از فایل ویدئویــی برای ثبت اطاعات 
یا انجــام کار خود اســتفاده می کنید بهتر 
اســت قبل ازهر چیز راهی بــرای ویرایش 
حرفــه ای فایل هــای ویدئویــی خــود پیدا 

کنید. یکی از بهترین روش ها در این زمینه 
اســتفاده از اپلیکیشــن Filmora9 اســت. 
این برنامه یکی از بهترین برنامه ها برای 

ویرایش فایل های ویدئویی است. 
در واقع این برنامه یک ویرایشــگر آســان 
ابزارهــای  ارائــه  بــا  کــه  اســت  ویدئویــی 
در  را  ویدئــو  ویرایــش  امــکان  حرفــه ای 
ســریع ترین شــرایط ممکن برای کاربران 
فراهــم می کند. از نکات مثبــت و در واقع 
مزیــت اصلــی این برنامــه ،راحتــی کار با 
آن اســت. ایــن برنامــه حتــی به صــورت 
پیشــفرض فایل هایی برای ویرایش فایل 

ویدئویی در اختیار شما می گذارد. 
در واقع بیش از 1۰۰ ترک صوتی و ویدئویی 
در این برنامه به صورت آماده وجود دارد 
کــه می توانیــد از آنهــا بــرای اســتفاده در 
فایل هــای ویدئویی و تبدیــل آنها به یک 

ویدئــوی حرفــه ای بهــره بــرداری کنیــد. 
ایجاد چند تصویر در یک تصویر، ساخت 
ایه  هــای متعــدد تصویری با اســتفاده از 
 Green تکنیــک ســینمایی پــرده ســبز یــا
Screen و ترکیــب ویدئو ها به ســاده ترین 
شــکل ممکن از دیگر ویژگی هایی اســت 

که می توانیــد به کمــک Filmora9 به آن 
دسترسی داشته باشــید. اما امکانات این 

برنامه به همینجا ختم نمی شود. 
امــکان  تصاویــر،  ویرایــش  امــکان 
تغییــرات روی بخــش صوتــی  اعمــال 
ویدئو هــا نیــز از دیگــر قابلیت هــای این 
اپلیکیشــن پرکاربرد است. از سوی دیگر 
بــا اســتفاده از ایــن ویرایشــگر ویدئویــی 
می توانیــد موج صدای موجــود در فایل 
ویدئویــی را نیــز تغییــر دهیــد یــا انتقال 
صــدا را کنتــرل کنیــد و حتــی صداهــای 
پس زمینــه  و اضافــی را نیز حــذف کنید. 
افکت هایی ویدئویــی هم در این برنامه 
کلیــک  چنــد  بــا  تنهــا  کــه  دارد  وجــود 
ســاده می توانیــد بــه فایــل خــود اضافه 
 کنیــد. بــرای اســتفاده از ایــن برنامــه به
 filmora.wondershare.com سر بزنید.

روی وب

فناوری هــای پوشــیدنی و ردیاب هــای ســامت بویژه ســاعت های هوشــمند امروزه طرفــداران زیــادی دارنــد و به همین دلیل 
هم بســیاری از شــرکت های بزرگ به تولید چنین محصواتی روی آورده اند. کمپانی Bellabeat که تاکنون در حوزه ســامت و 
فناوری هــای پوشــیدنی مرتبط بــا آن فعالیت داشــت نیز برای نخســتین بار 
 Time ســاعت های هوشــمند خود را روانه بازار کرد. این ســاعت هوشمند که
نام دارد همچون ســایر ردیاب های ســامت می تواند میزان قدم های کاربر را 
بشمارد و الگوی خواب وی را بررسی کند یا اینکه به وی یادآوری کند که وقت 
نوشیدن آب یا حرکات ورزشی سبک فرا رسیده است. در این ساعت هوشمند 
زیبــا که می تــوان آن را جزو جواهــرات و زیورآات نیز به حســاب آورد، عقربه 
ثانیه شمار دیده نمی شود و ضد آب و ضد حساسیت است.باتری سکه ای این 
ســاعت شــیک و زیبا تا 6ماه کار می کند.ازسوی دیگر این ساعت با اپلیکیشن 
Bellabeat سازگار است و برای سینک شدن آن با اپلیکیشن باید ابتدا بر دکمه 
ســینک اپلیکیشــن ضربه بزنید و سپس دو ضربه بر صفحه ساعت هوشمند 
بزنید تا به این ترتیب اطاعاتی  راکه توسط ساعت جمع آوری می شود بتوانید 
از طریق یک اپلیکیشن روی گوشی هوشمند خود ببینید، اما چگونه؟ این ساعت هوشمند به عنوان مثال با توجه به فاکتورهایی 
مانند سطح فعالیت بدن، کیفیت خواب، مدیتیشن و... در طول هفته می تواند سطح استرس بدن را از طریق اپ به کاربر اطاع 
دهد. این ساعت همچنین ازطریق ویبره های آرام و بدون ایجاد سر و صدا می تواند به عنوان مثال به کار یادآوری کند که زمان 
مصرف دارو فرا رسیده یا اینکه وی را از خواب بیدار کند. گفتنی است این ساعت هوشمند با بهای 1۷9دار در بازار موجود است.

 شناسایی استرس با ساعت هوشمند چندکاره
میترا جلیلی
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 وزیر ارتباطات: 

 اروپایی ها در پرتاب ماهواره »مصباح« خلف وعده کردند
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مرگ کارگران طا یاب در افغانستان 
ریــزش تونلــی در یــک معــدن طا، جان دســت کــم ۳۰ کارگر روســتایی را در وایت بدخشــان 

افغانستان گرفت.

برخی منابع محلی به نقل از مسئوان این وایت شمالی اعام کرده اند که تعدادی از کارگران 
نیز در زیر خاک گرفتار شده اند.

نیک محمد نظری سخنگوی والی بدخشان این خبر را تأیید کرد.

برخــی از رســانه ها اعــام کرده اند کــه در جریان ریــزش تونل نزدیــک به 1۰ کارگــر نیز مصدوم 
شــده اند. بدخشــان واقع در شمال شــرق افغانســتان یک منطقه کوهســتانی اســت که کارگران 
طایاب موســوم به »زرشــورها« برای کشــف ذرات طا اقــدام به حفر تونــل در تپه ها و کوه های 
مشرف به آن می کنند. لغزش تپه های خاکی و برف کوچ ها در این منطقه همه ساله با حوادثی 

مشابه همراه بوده است.

زوج امریکایی در حرکتی انسان دوستانه پول شام مراسم عروسی شان را برای 
کودکان گرسنه فرستادند.

به گزارش گوود نیوز، این زوج مهربان از سال 2۰17 میادی تصمیم داشتند تا 
پول شام عروسی شان را برای تهیه غذای کودکان گرسنه به یک خیریه مسیحی 

بین المللی اهدا کنند.
»کلود« ۳7 ســاله و »ژوئن« ۳5 ساله معتقدند که همواره دلشان می خواسته 
کاری کنند تا نشــان دهنده دیدگاه و ارزش های مشترکشــان به زندگی باشد و با 
این کار می توانند حرکتی برای مبارزه با سوء تغذیه کودکان گرسنه انجام دهند.

کودکان گرسنه میهمان شام عروسی

طاق به خاطر انتخاب اسم فرزند

زن باردار انگلیسی قصد دارد به  خاطر نامی که شوهرش 
برای فرزندشان انتخاب کرده از وی طاق بگیرد.

به گــزارش گــوود نیوز، این زن به قاضــی گفته که 7 ماهه 
بــاردار اســت و شــوهرش قصد دارد تــا نام نامزد ســابق 
خود را روی فرزندشان بگذارد و این یعنی وی به او هنوز 
عاقه مند اســت و هر بار با صدا کردن نام فرزندمان یاد 

نامزد سابقش برای او تازه خواهد شد.
شــوهر ایــن زن نیز که هویتــش فاش نشــده ادعا می کند 
که این حس تنها به خاطر تغییرات هورمونی همســرش 
بوده و ربطی به اســم نامزد ســابقش نــدارد با وجود این 
وی ادعا کرده در صورت پافشــاری شــوهرش بر این اسم 

برگه طاق را امضا خواهد کرد. 

 دوستی 
سگ با جغد

و  عجیــب  دوســتی 
باورنکردنی یک ســگ 
بــا جغد خانگی ســوژه 

رسانه های اجتماعی شد. به  گزارش سان، این دو یک صاحب 
مشترک دارند که از دوستی شان عکسی به یاد ماندنی گرفته و 

در فضای مجازی منتشر کرده است.

 اقدام جالب 
 دختر کوچولو 

برای کمک به حیوانات
دختــر 1۰ ســاله امریکایــی بــا فــروش 
لیمونــاد موفــق شــد تــا بــه حیوانــات 

بی پناه کمک کند.
به گــزارش گــوود نیــوز، »فراننی« پس 
از طوفــان هــاروی و تخریــب خانه هــا 
تصمیــم گرفت کاری کنــد تا حیوانات 

زخمی و بی پناه را نجات دهد.
وی بــا کمک مــادرش و چند دوســت 
از  کــرده و در آن  دیگــر کلیپــی تهیــه 
مــردم نیکــوکار خواســتند تــا در ایــن 
نهایــت  در  کننــد  کمــک  را  آنهــا  راه 
»فراننی« موفق شــد پس از یک هفته 
مبلــغ ۳5۰۰ دار از فــروش لیمونــاد 

جمع کند.
بــه حیوانــات عاقه منــد  او می گویــد 
اســت و با این کار توانســته به پناهگاه 
حیات وحــش کلیولند و بــه گونه های 

مختلف کمک رسانی کنند.

 حوادث 
جهان

آرزو کیهان
مترجم

یوز
ود ن

گو

یل
ی م

دیل

    

 قتل عام خانوادگی 

در هرات

مرد افغان در شــهرهرات شــش عضــو خانــواده اش را با 
اسلحه کاشنیکف به گلوله بست. در این حادثه چهار نفر 
کشته و دو نفر زخمی شدند. پلیس شهر هرات یکشنبه شب 
این قاتل را که نادرشــاه نام دارد، دســتگیر کرد. وی هنگام 
دستگیری اصرار داشت که فیلمش در فیس بوک منتشر 
شود تا جهان ببیند که او بی غیرت نبوده است. هنوز انگیزه 

اصلی وی از این جنایت مشخص نشده است.

مرگ نوه به خاطر بوی 
غذای مادربزرگ

پســر بچه امریکایــی به علت استشــمام بــوی غذای 
مادربزرگش جان باخت.

به گزارش اســپوتنیک ، این پسر 11 ساله میهمان خانه 
مادربزرگش در نیویورک شــده بود اما مادربزرگ که از 
آلرژی نوه اش به ماهی خبر نداشت برای ناهار ماهی 
سرخ کرده بود. پیچیدن بوی ماهی در آشپزخانه باعث 
شد پســرک به محض استشــمام بوی ماهی بیهوش 
شود.  مشخص نیست که پســر بچه در آشپزخانه چه 
کار می کــرد اما او حتــی این غذا را امتحــان هم نکرده 
بود، برای آنکه بوی ماهی در فضا آنقدر پیچیده بود که 
پســر بچه آن را تنفس کرد و از هوش رفت. خانواده با 
آمبوانس تماس گرفتند اما وی در بیمارســتان جان 
باخــت. دلیل واقعی مــرگ وی پس از کالبدشــکافی 
مشخص خواهد شــد، اما والدین مطمئن هستند که 

بوی ماهی علت این حادثه است.

حمله پرنده خشمگین 
در  خیابانــی  رهگــذران  بــه  کــه  عصبانــی  پرنــده 
»نورفولــک« انگلیــس حملــه کــرده بود با اســپری از 

مردم دور شد.
به گزارش میرر، »مت سیتم« 42 ساله که موفق شده 
با اسپری این پرنده خشمگین را از رهگذران دور کند، 
می گویــد: »اســپری حامل آب و ســرکه بــوده که برای 

مقابله با مهاجمان خیابانی نیز مؤثر است. 
این پرنــده گمان می کرد که بــه حریم خصوصی اش 
وارد و به همین دلیل خشمگین شده و به همه حمله 
می کــرد و مــا بــرای دور کــردن ایــن حیــوان عصبانی 

چاره ای بجز استفاده از اسپری نداشتیم.«

مــرد خــوش ذوق چینی 
برای پیشــنهاد ازدواج به 
دختــر مورد عاقــه اش از 
یک دلفین کمک گرفت. 
به گزارش گوود نیوز، او به 

دختر مورد عاقه اش پیشنهاد داد تا از پارک آبی فلوریدا دیدن کنند و از قبل 
هماهنگ کرده بود تا یک دلفین روی توپی پاســتیکی پیشنهاد ازدواجش را 

به دست دختر مورد عاقه اش برساند. 
»لیــز« دختر جــوان امریکایی نیز با دیدن این صحنه شــگفت زده شــده و به 

درخواست همسر آینده اش پاسخ مثبت داد.

 خواستگاری 

با دلفین

یرر
م

 دستگیری عامل آزار و اذیت 

دختر سیرجانی 
گروه حوادث/ با دســتور رئیس کل دادگســتری اســتان 
کرمــان، پرونــده متهمــان آزار و اذیت دختــر جوان در 
ســیرجان به صــورت ویــژه و خــارج از نوبــت رســیدگی 

خواهد شد.
 محسن نیک ورز - دادستان عمومی و انقاب شهرستان سیرجان- با اعام 
این خبر گفت: پسر شروری دختر جوانی را در یکی از باغ های سیرجان مورد 
آزار و اذیت قرار داده و همدســتش که از ایــن صحنه فیلمبرداری کرده بود 

دستگیر شده و پرونده شان بزودی رسیدگی خواهد شد.
وی بــا اشــاره بــه اینکه در حال حاضــر متهم اصلی)ضارب( بــا صدور قرار 
بازداشــت از ســوی معــاون دادســتان)قاضی ویــژه رســیدگی بــه جرایــم 
ســایبری( روانه زندان شــده است، افزود: 
در ایــن رابطــه شــخصی هــم کــه اقــدام 
بــه فیلمبــرداری کــرده بــود شناســایی و 
بــه همــراه ضــارب اصلی دســتگیر شــده 
اســت. ایــن مقــام قضایــی گفــت: روز 14 
دی کارگــروه رصــد امــور فضای ســایبری 
در دادسرای ســیرجان با مشاهده فیلمی 
در فضــای مجازی دریافتنــد در این فیلم 
پســری جــوان اقــدام بــه حبــس دختری 
در یــک خانه بــاغ کرده و پــس از ضرب و 
جــرح وی او را مورد آزار و اذیت قرار داده 
اســت. متهــم این فیلم ضبط شــده را در 
STORY اینســتاگرام خودش به اشتراک 

گذاشته بود.
اینکــه   و  موضــوع  اهمیــت  بــه  توجــه  بــا 

احتمال انتشــار و ارســال آن به شبکه های 
خــارج از کشــور وجــود داشــت بافاصلــه 
ازم  قضایــی  دســتورات  صــدور  ضمــن 

متهم شناسایی شد.
وی گفت: بافاصله با رئیس پلیس آگاهی شهرستان هماهنگی ازم انجام 
و متهم در مخفیگاهش شناسایی و دستگیر شدند و ابزار و ادوات دیجیتالی 

آنها نیز توقیف شد. تحقیقات بیشتر در این پرونده ادامه دارد.

واژگونی مرگبار پژو
بــر اثر واژگونی یک دســتگاه خودرو ســواری پــژو در آزاد راه کربا یک نفر جان 

باخت و چهار سرنشین خودرو نیز مصدوم شدند.
جال بیگ محمدی - مســئول مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشــکی 
فامنین - به ایرنا گفت: این حادثه ساعت 1۰ صبح دیروز رخ داد و بافاصله سه 
دســتگاه آمبوانس به همراه یک دستگاه خودرو از هال احمر و آتش نشانی 

برای امدادرسانی به مصدومان در محل حضور یافتند.
 در ایــن ســانحه یــک نفــر جان باخت و ســه تن بشــدت مصدوم شــدند که 
مجروحــان پــس از اقدامــات درمانــی اولیــه توســط نیرو هــای اورژانــس به 
بیمارستان امام حسن)ع( فامنین منتقل شدند. علت این حادثه در دست 

بررسی است.

اخــــــبار
گروه حوادث/ مادر و دختر زاهدانی 
با همدستی سه عضو دیگر خانواده 
طراحان سناریوی سرقت مسلحانه 

از آرایشگاه های زنانه بودند.
از چنــد هفتــه قبــل پلیــس زاهدان 
مســلحانه  ســرقت های  جریــان  در 
ســریالی از آرایشــگاه های زنانــه در 
این شــهر قرار گرفــت. در تحقیقات 
اولیه مشخص شد که این سرقت ها 

با شگردی یکسان و توسط یک باند 
انجام شده اند.

جانشــین   - طاهــری  ســردار 
و  سیســتان  انتظامــی  فرماندهــی 
بلوچســتان - در تشــریح ایــن خبــر 
بیان کرد: مأموران پلیس با استفاده 
و  اطاعاتــی  و  فنــی  اقدامــات  از 
بهره گیری از فناوری ها و شــیوه های 
نوین پلیســی موفق شــدند اعضای 

ایــن بانــد 5 نفــره را کــه ۳ مــرد و 2 
هفتــه  یــک  از  کمتــر  در  بودنــد  زن 

شناسایی کنند.
مأموران پلیس با کنترل نامحسوس 
پس از شناســایی مخفیگاه این باند 
در یــک عملیــات غافلگیرانــه همه 
آنهــا را دســتگیر کردند. در بازرســی 
از مخفیگاه این متهمان یک قبضه 
تپانچه دولول و مقدار 2 کیلو و ۳۰۰ 

گرم مواد مخدر از نوع تریاک کشف 
شد.

 ســارقان در ابتدا منکر هرگونه جرم 
ارتکابــی شــدند امــا بــا ارائه اســناد 
و ادلــه بــه ناچــار لــب بــه اعتــراف 

گشودند.
وی دربــاره نحــوه ســرقت این باند 
گفــت: ســارقان کــه اعضــای یــک 
خانــواده بودند بــا اســتفاده از یک 

پژوپــارس،  خــودروی  دســتگاه 
را  نظــر  مــورد  آرایشــگاه های 
شناسایی می کردند سپس 2 خانم 
کــه مــادر و دختــر بودنــد بــه بهانه 
گرفتن نوبت وارد آرایشگاه ها شده 
و در موقعیتــی مناســب بــه ســایر 
اعضــای بانــد کــه دو پســر و داماد 
خانــواده بودنــد خبــر داده تــا آنها 
و ســپس همگــی  وارد شــوند  نیــز 

اقدام به سرقت طا، پول های نقد 
وامــوال بــاارزش داخــل آرایشــگاه 

می کردند.
با توجه بــه اینکه پــول های حاصل 
از فروش اموال مســروقه به حساب 
مادر خانواده واریز می شــد حســاب 
وی مسدود و مالخری هم که اقدام 
به خرید طاهای ســرقتی کرده بود 

شناسایی و دستگیر شد.  

زنانه آرایشگاه های  از  برای سرقت مسلحانه  باند خانوادگی 

ران
ای

به گــزارش خبرنگار حــوادث »ایــران«، 
چهار ســال قبل »ســیما« به فکر ترمیم 
دندان هایش افتاد. در تبلیغات اینترنتی 
و از دوســتان و آشــنایان می شــنید کــه 
می شود دندان ها را مانند هنرپیشه های 

هالیوودی سفید و مرتب کرد...
او هــم عزمــش را جــزم کــرده بــود تا 
دندان هایــش را مرتب کنــد اما وقتی 
برای مشــاوره پیش چند دندانپزشک 
رفــت، بــا شــنیدن قیمت هــا نظرش 
تغییــر کرد تا اینکه یکی از دوســتانش 
آدرس مطــب دندانســازی را در یکی 

از خیابان های مرکزی تهران به او داد.
آنطور که دوســت »ســیما« به او گفته 
بود دندانساز عاوه بر کارهای ترمیمی 
دنــدان، کار روکش هم انجــام می داد 
و قیمتــش هــم مناســب بــود. وقتــی 
»ســیما« بــه مطب رفــت، دندانســاز 
پــس از معاینــه دندان هایــش گفــت 

باید عاوه بر ترمیم 12 دندانی که قرار 
است روکش شوند، یکی از دندان های 

عقبی اش را نیز بکشد.
دختــر جــوان کــه متقاعــد شــده بود، 
وقــت گرفــت و قــرار شــد یــک هفتــه 
بعــد درمانش را شــروع کنــد. ترمیم 
دندان ها بیش از دو ماه طول کشید اما 

پــس از هــر جلســه درد دندان هــای 
»سیما« بیشتر می شد. گرچه دندانساز 
ایــن شــرایط را طبیعــی می دانســت 
اما او بــرای تســکین دردهایش پیش 
دکتر دندانپزشــکی رفت. دکتر پس از 
معاینــه از او خواســت عکــس کاملی 
برایــش  و  بینــدازد  دندان هایــش  از 

دختر جوان که برای صرفه جویی در 
هزینه درمان دندان هایش، به جای 
رفته  دندانســاز  پیش  دندانپزشــک 

بود، 12 دندانش را از دست داد.

آرزوی ناکام برای  داشتن دندان های هالیوودی 

گروه 
حوادث

 زهره صفاری
خبرنگار

بیاورد. آنجا بود که فهمید دندانســاز 
چــه بایی ســرش آورده اســت. روند 
درمــان او پیــش دکتــر دندانپزشــک 
چند هفته ای طول کشید. »سیما« در 
این مــدت آنقدر درگیر درمان بود که 
فرصت نکرد پیــش دندانســاز برود. 
در ایــن مدت هم او مطبش را بســته 
بــود امــا دختر جوان پس از جســت و 
جوهای فراوان توانست آدرس جدید 

را پیدا و از او شکایت کند.
ë شکایت از دندانساز

»ســیما« پس از شــکایت در کانتری 
بــرای تشــکیل پرونــده به دادســرای 
پزشــکی  تهران)جرایــم   19 ناحیــه 
دارویی( رفت. بازپرس شــعبه ســوم 
پس از بررسی اظهارات دختر جوان، 
پزشــکی  کمیســیون  بــه  را  پرونــده 
فرســتاد. در ایــن جلســه اعضــا پس 
از معاینــه، بررســی مــدارک قبلــی و 
شنیدن صحبت های »سیما«، اعام 
کردنــد درمان انجام شــده براســاس 
موازین علمی نبوده است. همچنین 

درمــان ریشــه ناقــص بــوده و پروتــز 
ثابت تعویض نشده است. همچنین 
ضرورتــی بــر کشــیدن دنــدان عقبی 
نبوده و باید دیه اش محاسبه  شود. به 
این ترتیب دندانســاز عاوه بر دندان 
مذکور، باید ارش آســیب و خســارت 
وارده را به میزان سه درصد دیه کامل 

انسان پرداخت کند.
با اباغ ایــن رأی، پرونــده با اعتراض 
طرفین به کمیسیون 5 نفره فرستاده 
شــد و آنها نیــز حکم کمیســیون اول 
را تأیید کردنــد. به این ترتیب پرونده 
بــا کیفرخواســت ایراد صدمــه بدنی 
غیرعمدی ناشــی از قصور پزشــکی، 
برای رسیدگی به شعبه 1۰4۳ دادگاه 
کیفــری 2)مجتمع شــهید قدوســی( 
به ریاســت قاضی محبوب افراسیاب 
فرســتاده شــد. قاضــی پرونــده پــس 
از بررســی مــدارک، نظریــه پزشــکی 
قانونی و شــنیدن اظهارات »سیما« و 
وکیل مرد دندانساز، متهم را به اتهام 
وارد کــردن آســیب بدنی غیرعمدی 
ناشــی از قصور پزشــکی بــه پرداخت 
یــک ســوم از یــک چهلم دیــه کامل 
انســان و همچنیــن ســه درصــد دیه 
کامــل از بابــت ارش قصــور پزشــکی 

محکوم کرد.
پرونده با اعتراض وکیل دندانساز بار 

دیگر بررسی و رأی پرونده تأیید شد.
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پایان 14 سال زندگی مخفیانه قاتل

گروه حوادث/ عامل قتل افســر نیروی انتظامی پس از 14 سال 
فرار در یکی از شهرستان های غرب کشور دستگیر شد.

 سردار محسن خانچرلی، فرمانده نیروی انتظامی غرب استان 
تهران در تشــریح این خبر گفت: شهید ســیروس فوادوند از افسران نیروی انتظامی 
14 ســال قبل در حین انجام وظیفه در جاده شــهریار به مارد به یک خودرو مشکوک 
شــده و دســتور ایست داد اما متهم با اســتفاده از کلت کمری این افسر وظیفه شناس 
را به شــهادت رســانده ومتواری شــد. اما در تمام این ســال ها تاش برای شناســایی و 
دســتگیری قاتل فراری ادامه داشــت تا اینکه با پیگیری های شــبانه روزی و شگرد های 
پلیسی کارآگاهان پلیس آگاهی، قاتل در یکی از شهرستان های غرب کشور دستگیر شد.
وی افزود: متهم پس از دســتگیری به جرم خود اعتراف کرده اســت و اکنون در اختیار 
پلیس آگاهی برای تحقیقات تکمیلی است. سردار خانچرلی با اشاره به اینکه یک پسر 
نوجوان تنها یادگار این افسر شهید است گفت: هم اکنون فرزند شهید فوادوند با عمو 

و مادربزرگ خود زندگی می کند.

کاهبرداری 4 میلیارد تومانی به بهانه فروش سکه و ارز
گروه حوادث/ مرد کاهبردار با جعل عنوان کارگزار بانک مرکزی و با وعده پرداخت وام 

و فروش سکه و ارز به قیمت ارز دولتی، چهار میلیارد تومان از مردم کاهبرداری کرد.
چنــدی قبل عده ای از مالباختگان این پرونــده با مراجعه به اداره چهاردهم پلیس 
آگاهی مدعی شــدند با شــخصی به نام »ولی« )32 ســاله(، که در یک شرکت مالی 
خصوصی فعالیت می کرد آشــنا شــدند؛ این شخص ضمن معرفی خود به عنوان 
کارگزار بانک مرکزی، حواله های مختلف خرید سکه و ارز های دولتی برای آنها صادر 
کرده و در ادامه با معرفی خود به عنوان رابط یکی از بانک های تازه تأسیس مدعی 
شده است که قادر است وام هایی تا مبلغ 60 میلیون تومان در اختیار آنها قرار دهد و 

با این ترفند و حیله از آنها کاهبرداری کرده است. 
تحقیقات از ســوی کارآگاهان ادامه داشــت که کارآگاهان اطاع پیدا کردند متهم از 
تهران به جزیره کیش متواری شده و با هویت جعلی در آن جزیره سکونت دارد، با 
هماهنگی  با بازپرس دادسرای ناحیه هشت تهران، متهم در خانه استیجاری اش در 
کیش دستگیر شد. وی در اعترافاتش به کارآگاهان گفت: از بهمن سال 96 با جعل 
حواله های بانک مرکزی اقدام به فروش ارز به قیمت چهار هزار و 200 تومان و حواله 
سکه به ارزش یک میلیون و 200 هزار تومان می کردم و به این طریق به مشتریانی که 

به دفتر خصوصی ام مراجعه می کردند، می فروختم. 
در بررسی های تکمیلی مشخص شد این متهم اقدام به جعل و کاهبرداری به مبلغ 
چهار میلیارد تومان از شــهروندان کرده است.سرهنگ کارآگاه »جهانگیر تقی پور«، 
معــاون مبــارزه با جعل و کاهبــرداری پلیس آگاهی تهــران بزرگ، با اشــاره به این 
مطلب که متهم هیچ گونه وابســتگی حقوقی و اداری به بانک مرکزی ندارد، اظهار 
داشت: شهروندانی که بدین شیوه و شگرد از آنها کاهبرداری شده است می توانند به 

اداره 14 پلیس آگاهی تهران بزرگ مراجعه کنند. 

سفارش سه و نیم تن آجیل با جیب خالی
مرد بی سوادی که با استفاده از عناوین جعلی مهندس، دکتر و خیر مدرسه ساز از مردم 
کاهبرداری می کرد در دام پلیس افتاد. ســردار عبدالرضا آقاخانی- فرمانده انتظامی 
استان قم - در این باره به پایگاه پلیس گفت: چندی قبل مردی به پلیس آگاهی استان 
قم شــکایت کرد که یک مهندس از قم با وی تماس گرفته و ســفارش خرید سه و نیم 
تن انواع خشکبار شامل پسته درجه یک، بادام و... به ارزش 2 میلیارد ریال داده است. 
سپس با دادن نشانی مغازه اش خواسته تا محموله به آدرس وی در قم ارسال و سپس 
پــول آن واریز شــود.  شــاکی ادامه داد: بــار را به باربری دادم تا بــه آدرس اعامی در قم 
ارسال شود اما کسی برای تحویل بار مراجعه نکرد با او تماس تلفنی گرفتیم که گفت 
به دلیل مشغله نتوانسته در محل حاضر شود و خواست که محموله تحویل 2 دستگاه 
نیسان کرایه ای شود و پول آن نیز از طریق ساتنا به حسابم واریز خواهد شد. اما با اقدامی 
فریبکارانه پس از تحویل محموله هیچ پولی را پرداخت نکرد و ناپدید شده است. بدین 
ترتیب موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس آگاهی استان قم قرار گرفت. 
در ادامه مشــخص شد متهم با سوء استفاده از مدارک هویتی شخص دیگری اقدام به 
ارتکاب این گونه جرائم می کند.   با شناسایی رانندگان خودروهای نیسان، آنها به پلیس 
آگاهی استان احضار و بیان داشتند محموله را در ابتدای جاده قدیم قم - تهران به یک 
دستگاه خودرو کامیون منتقل کرده اند که راننده کامیون نیز احضار شد و گفت محموله 

با انتقال به شهرستان ارومیه به رانندگان دو دستگاه خودروی نیسان دیگر تحویل شد. 
ســردار آقاخانی افزود: ســرانجام با اقدامات پلیســی، متهم به همراه دو همدســتش 
شناســایی و با دریافت نیابت قضایی در شــهر تبریز دســتگیر شدند. فرمانده انتظامی 
اســتان قم با بیان اینکه ســطح ســواد متهم کاس اول راهنمایی بــوده ولی با عناوین 
مهندس، دکتر، خیر مدرسه ساز شناخته می شد، گفت: متهم عاوه بر جرائم ارتکابی، 
دارای 2 فقــره ســابقه محکومیــت قطعــی هر کــدام به مدت ۷ ســال حبس بــه اتهام 
کاهبرداری بوده و تحت تعقیب پلیس آگاهی چندین اســتان قرار داشــته است که با 

دستور مقام قضایی به زندان معرفی شد.

اخــــــبار

زنــگ خانه هــا را مــی زدم و اگــر بچه هــا 
آیفــون را جواب می دادند از آنها ســراغ 
وقتــی  می گرفتــم،  را  خانواده شــان 
می گفتنــد کــه در خانه تنها هســتند به 
بهانه اینکه برای پدرشــان پول آورده ام 
از آنهــا می خواســتم در را برایم باز کنند 
تا پول را تحویلشان دهم. در خانه ها که 
باز می شــد وارد شــده و نقشــه ام را اجرا 

می کردم.
ë عکس العمل بچه ها چه بود؟

زمانی که می فهمیدنــد دروغ گفته ام و 
قصدم دزدی است مقاومت می کردند 

و من با تهدید چاقو دســت و پای آنها را 
با طناب یا روسری داخل خانه می بستم 
و در اتــاق خــواب یا حمام زندانی شــان 

می کردم.
ë  در این مدت به خانــه ای رفته بودی که

نتوانی به هدفت برسی؟
بله بارها. در روز 2 هزار تا 3 هزار تا زنگ 

خانه را می زدم تا یک بچه تنها در خانه 
پیدا کنم.

ë بچه ها را مورد آزار و اذیت قرار دادی؟
دســت و پای بچه ها را می بســتم و آنها 
را مــورد آزار و اذیت قــرار می دادم. بعد 
پــول و طاهــای داخل خانه را ســرقت 

می کردم.

پلیس  الکترونیک  در  مرکز هشدار  با عضویت  اصناف  امنیت  تیبا و کامیون  3 کشته در تصادف 
واحدهــای  حوادث/عضویــت  گــروه 
هشــدار  مرکــز  بــا  مشــترک  صنفــی 
الکترونیک)مها( پلیس پایتخت باعث 
شــده که در 2 ســال گذشــته، هیچگونه 

سرقتی از این واحدها رخ ندهد.
 سردار حسین رحیمی -رئیس پلیس 
پایتخــت - ضمــن اعــام ایــن خبــر 
گفت: تا کنون بیش از چهار هزار و ۵00 
واحد صنفــی و تجاری بویــژه از صنف 

طافروشــی ها و صرافی هــای ســطح 
شهر تهران، عضو این سامانه شده اند.

ســردار رحیمــی، در خصــوص نحــوه 
الکترونیــک  عملکــرد مرکــز هشــدار 
داشــت:  عنــوان  پایتخــت،  پلیــس 
عملکرد این مرکز به گونه ای است که 
با حضور ســارق در محــل، بافاصله 
هشــدار الکترونیکــی بــه نزدیک ترین 
در  مســتقر  انتظامــی  گشــت  واحــد 

محل اعام شده و پلیس می تواند در 
کمترین زمان ممکــن در محل وقوع 

سرقت حضور یابند.
 مالکان واحدهای صنفی و شهروندان، 
به منظور بهره برداری هرچه بیشــتر از 
خدمــات انتظامی با عضویــت در این 
مرکز، می تواننــد امکان وقــوع هرگونه 
ســرقت و دســتبرد به محل سکونت و 

واحد صنفی خود را کاهش دهند. 

برخــورد خــودرو تیبا بــا کامیون در 
ســه  باشــت«  »گچســاران-  محــور 

کشته برجا گذاشت.
ویسی پور-فرمانده  بهنام  سرهنگ 
و  کهگیلویــه  اســتان  راه  پلیــس 
بویراحمــد- دربــاره ایــن تصــادف 
رانندگی به ایســنا گفت: این حادثه 
ســاعت 12 و 45 دقیقــه دوشــنبه، 
1۷دی مــاه در محــدوده پیچ هــای 

محور»گچســاران-  عبدالخانــی 
باشت« رخ داد. 

بــه علــت بارندگی و لغزنــده بودن 
ســمت  از  کــه  تیبــا  خــودرو  جــاده 
باشــت به گچساران در حرکت بود، 
کنتــرل خــود را از دســت داده و بــا 
کامیون باری کشنده »اف اچ« که از 
ســمت گچساران به باشت در حال 
حرکت بود، بشدت برخورد کرد که 

در این حادثه ســه تن از سرنشینان 
ایــن خــودرو جانشــان را از دســت 

دادند.
فرمانده پلیس راه استان کهگیلویه 
و بویراحمد در خصوص علت این 
حادثــه بیــان کــرد: ناتوانــی راننده 
در کنتــرل وســیله نقلیــه ناشــی از 
تخطی از سرعت مطمئنه در جاده 

لغزنده علت حادثه بوده است. 

زان
می

مقتول

در روز زنگ 2هزار خانه را می زدم
گفت و گو با متهمی که 20 کودک را آزار داد

گروه حــوادث - مرجــان همایونی/ 
شــرور ســابقه دار که بــه اتهــام آزار و 
اذیــت 20 پســر و دختر بچــه تنها در 
خانــه و تعــرض بــه دو زن جــوان از 
سوی پلیس دستگیر شده در تازه ترین 
اعترافــات خــود جزئیات بیشــتری 
 از ایــن جرایــم را فاش کــرد. این مرد
 32 ساله سوابق زیادی در زندان های 
تهران دارد وی درباره شــگرد خود به 

خبرنگار »ایران« چنین می گوید: 

ë دختر بودن یا پسر؟
بیشــتر پســر بچه بودند. البته دختر هم 
بودند. برای من جنســیت بچه ها فرقی 
نمی کرد فقط می خواستم از خانه آنها 

سرقت کنم.
ë خودرو داری؟

نه با دوچرخه و موتورســیکلت در شهر 
می گشــتم. دوچرخــه ام را مأموران پیدا 
کردنــد. موتورســیکلتم را هــم کــه 150 
هــزار تومــان خریــده بــودم در یکــی از 
ســرقت هایم وقتی دیدم کســی به من 

مشکوک شده است ترسیدم  رها کردم.
ë  چه ساعت هایی برای اجرای نقشه ات

می رفتی؟
فرقی نمی کرد. ۷ و نیم صبح  یا ۷ بعد 
از ظهر هم رفته ام. برایم ساعت خاصی 

مهم نبود.
ë گاهی اوقات با کاه گیس می رفتی؟

متهم سرش را پایین می اندازد و سکوت 
می کند.

ë شاکی خانم هم داری؟
بله زنگ یکی از خانه ها را که زدم خانمی 
خودش گفت تعمیرکار شوفاژ هستی؟ 
منم حرفش را تأیید کردم. زنگ یکی از 

خانه ها را هم که زدم صدای آن خانم 
را با دختر بچه اشتباه گرفتم وقتی وارد 
خانــه شــدم دیدم یــک خانــم جوان 
اســت اما وارد شــدم و سرقت را انجام 

دادم.
ë ماجرای ورود به مهدکودک چه بود؟

نمی دانســتم آنجا مهدکودک است. 
وارد مهد که شدم یک خانم مرا کتک 
زد من هم با میله آهنی که آنجا بود به 
ســرش زدم. ظاهراً حالش بد شــده و 

تحت مداوا قرار گرفته است.
ë  در کودکــی مــورد آزار و اذیــت قــرار

نگرفته بودی؟
نه، هیچ وقت. با اینکه بچگی ســختی 
داشتم اما کســی مرا مورد آزار و اذیت 

قرار نداد.
ë چرا بچگی سختی داشتی؟

دو ســالم بــود که مــادرم فوت کرد 
ســالم  چهــار  وقتــی  نیــز  پــدرم  و 
بــود در یــک درگیــری خیابانــی به 
قتــل رســید. مــن بــا پــدر بــزرگ و 
مادربزرگــم زندگــی می کــردم و با 
اینکــه رفتــار آنها با من خــوب بود 
ولی زندگی بدون پدر و مادر خیلی 

سخت بود.
ë خواهر و برادر نداری؟

دوتــا خواهــر دارم کــه آنهــا در ترکیــه 
زندگی می کنند.

ë اولین بار چه شد که شیشه کشیدی؟
بــار  اولیــن  کــه  داشــتم  ســال   15

بــرای  زمــان  آن  کشــیدم.  شیشــه 
اولیــن بــار بــه خاطر دعــوا بازداشــت 
 شــدم و بــه کانــون اصــاح و تربیــت 

رفتم.
ë  زن هــا از  چــرا  کــه  گفتــه ای  جایــی 

متنفری؟
من عاشــق یــک دختر بــودم امــا او با 
شخص دیگری ازدواج کرد. به همین 

دلیل از زن ها متنفر شدم.
ë فقط پول و طا سرقت می کردی؟

بله.
ë با اموال سرقتی چکار می کردی؟

همه را در قمار باختم.
ë بزرگترین آرزویت چیست؟

ازدواج بــا همان دختر، اگــر پدر و مادر 
داشتم شاید به او می رسیدم.

ë آخرین بار کی از زندان آزاد شدی؟
سه ماه قبل بود.

ë چند بار رفتی زندان؟
زیاد رفتم، همه اش به خاطر صدایی 
بــود کــه به من دســتور مــی داد. هر بار 
که شیشه می کشــیدم صدای یک نفر 
را می شنیدم که به من می گفت بروم 

دزدی.
ë تحصیاتت چقدر است؟

دوم دبستان.
ë شغلت چه بود؟

هیچ وقت شــغلی نداشــتم. 15 سال 
اســت که معتادم و خرجم را از طریق 

دزدی به دست می آوردم.

نزاع مرگبار به خاطر گذرنامه
گــروه حــوادث- معصومــه مرادپور/ مــرد افغــان که بــرای بازپس گرفتــن مدارک 

هویتی اش دست به جنایت زده بود در دادگاه کیفری به قصاص محکوم شد.
بــه گــزارش خبرنــگار حــوادث »ایــران«، چهــارم خــرداد ســال گذشــته مأموران 
کانتــری 144 جوادیــه، در جریــان قتــل مــرد جوانــی در یک نــزاع خیابانــی قرار 
گرفتنــد. تیــم جنایــی بافاصله راهی محل شــده و عامــان این نزاع را دســتگیر 
بعــدی  تحقیقــات  در  کردنــد. 
مشــخص شــد مــرد افغــان به 
نام غــام مدتــی قبــل مدارک 
را به شــخصی به نام دایی داده 
بــود تــا بــرای او گذرنامــه تهیه 
کنــد. بعد از مدتی غام ســراغ 
گذرنامه اش را می گیرد و زمانی 
کــه بــا جواب های ســر بــاای او 
مواجه می شــود به همراه دوســتانش به ســراغ دایی می رود. همین مسأله باعث 
درگیری بین آنها شده و در این میان دایی به قتل می رسد. با مشخص شدن این 
موضوع غام دســتگیر شد و با تکمیل تحقیقات، پرونده برای محاکمه به شعبه 

چهارم دادگاه کیفری استان تهران ارجاع شد.
صبــح روز گذشــته – 1۷ دی- مــرد جوان در جایگاه ویژه قــرار گرفت ودادگاه به 
ریاســت قاضی اصغر عبداللهی آغاز شــد. در ابتدای جلسه اولیای دم خواستار 
قصــاص متهم شــدند. متهم نیــز در دفاع از خــود گفت: قبــول دارم که در این 
نــزاع شــرکت کردم اما هرگز به قصد کشــتن مقتــول به آنجا نرفتــه بودیم. من 
فقط می خواســتم مدارکم را از او بگیرم. به دنبال دفاع متهم، همدستان دیگر 
او نیــز بــه اتهام شــرکت در نزاع دســته جمعی در جایــگاه ویژه قــرار گرفته و به 
دفاع از خود پرداختند. پس از پایان جلسه قضات وارد شور شده ومتهم اصلی 
پرونــده را بــه اتهام قتــل عمد به قصاص محکــوم کرده وســایر متهمان هم به 

حبس محکوم شدند.

 تصویر چهره نگاری متهم



منطقــه ای  آب  شــرکت  مدیرعامــل  خــرم«،  »کامــران    
کردستان گفت: میزان بارندگی های این استان در سال زراعی 
جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته 170 درصد افزایش 

یافته است.
  به گفتــه »ابوالفضــل فرجی«، رئیس مرکز تحقیقات ســازمان جهاد کشــاورزی 
گلســتان، 20 گونــه گیــاه دارویــی در اســتان دارای اولویــت برای کشــت صنعتی و 

سرمایه گذاری و ایجاد فرصت های شغلی موجود است.
  »منصور ایرانمنش« شــهردار کرمان گفت: 3 هزار و ۸00 واحد پارکینگ توســط 

بخش خصوصی در این شهر در حال ساخت است.
  نمایشگاه جشــنواره زمســتانه همدان عرضه خوراکی ها و سوغاتی های بومی و 
محلی شهرهای مختلف تا 21 دی ماه از ساعت 1۶ تا 21 پذیرای عاقه مندان است.

  »کمال دهقان منشــادی«، مدیرکل فرودگاه های اســتان بوشهر گفت: به دنبال 
درخواست های مردمی و برای تکریم ارباب رجوع، ۸ پرواز جدید در مسیر تهران - 

بوشهر و بالعکس به شمار پروازهای این مسیر افزوده شد.
  »مرجان اکبری«سرپرست معاونت میراث فرهنگی خراسان رضوی اعام کرد: 
به زودی تیم تخصصی میراث فرهنگی تشــکیل و ماهیت اثر تازه کشــف شده در 

حوالی کوچه باغ مشهد را روشن خواهد کرد.
  »ابراهیم کوهکن«،  معاون نظارت، مسئول بانک خون رویان هرمزگان گفت: از 
ابتدای امسال تاکنون 233 قرارداد نمونه برداری خون بندناف در این مرکز بسته 

شده است.

 تک سرنشینی 

بای جان خیابان های شهر مشهد
درصــد   ۶0 می دهــد،  نشــان  کارشناســی  بررســی های 
خودروهای مشــهد تک سرنشــین هســتند و این مســأله از 

منابع مهم آلودگی هوا در این شهر محسوب می شود. 
بــه گزارش مهر، »محمد عرفانــی« معاون پایش و نظــارت اداره کل حفاظت 
محیط  زیســت خراســان رضوی در این باره گفت: حتی اگر تمام این خودروها 
اســتاندارد باشــند و بنزیــن با کیفیت باایــی را هم مصرف کنند، بــاز هم تولید 
آلودگی می کنند. وی افزود: مشهد در سال ۹7، سی روز هوای پاک، 211 روز هوای 
سالم و 32 روز هوای ناسالم برای گروه های حساس و سه روز هم هوای ناسالم 
برای تمام گروه ها داشــته  اســت. یکی از منابع آلوده ســاز بخصوص در مشــهد 
منابع متحرک است که در این راستا اقداماتی انجام شده که می تواند در کاهش 

آلودگی هوا این شهر مفید باشد.

هشدار نسبت به بروز آتش سوزی در جنگل های گیان
گروه ایران زمین/   به دنبال پیش بینی های هواشناسی مبنی بر وزش بادهای گرم 
مدیترانه ای موســمی )پدیده فون( در گیان، منابع طبیعی این اســتان نسبت به 

احتمال بروز آتش سوزی در جنگل ها هشدار داد. 
»محسن یوسف پور« مدیر کل منابع طبیعی گیان در گفت و گو با »ایران« در این 
باره تصریح کرد: از آنجا که وزش باد گرم احتمال بروز آتش ســوزی را باا می برد 
از مســافران و طبیعت دوستان درخواســت می کنیم از برپا کردن آتش در اراضی 
جنگلی و مرتعی خودداری کنند یا حتماً پس از استفاده از آن نسبت به خاموش 
شدن آتش اطمینان حاصل کنند. وی افزود:جنگل ها میراثی گرانبها و متعلق به 
خود مردم اســت و باید خودشــان در حفظ و حراســت از آن کوشــا باشند. به گفته 
یوســف پور گیان 565 هزار هکتــار جنگل و 245 هزار هکتار مرتــع دارد. از ابتدای 
امسال 11۹ فقره آتش سوزی در جنگل ها و مراتع استان رخ داده که وسعت آن 300 

هکتار بوده است.

طوفان شدید مدارس فهرج را تعطیل کرد
هجوم ریزگردها و طوفان شدید در بخش فهرج کرمان مدارس تمامی مقاطع 
تحصیلی این بخش را دیروز )دوشــنبه( به تعطیلی کشــاند. به گزارش تسنیم، 
»مجتبی شــهمراد زاده«، مدیر آموزش و پرورش فهــرج این اقدام را در جهت 
حفــظ ســامت دانش آمــوزان عنــوان کرد و افزود: شــرایط در ســایر نقــاط این 

شهرستان عادی بوده و مدارس طبق روال همیشگی برگزار شد.

 افزایش حقوق فرهنگیان مناطق مرزی 

در آذربایجان غربی
افزایــش 20 و 25 درصدی حقوق فرهنگیان مناطق مرزی آذربایجان غربی در 
برخی از شهرســتان های مشــمول این طرح که پیش از این فرهنگیان آنها این 

افزایش را دریافت نکرده بودند، نیز اعمال می شود. 
»بهــرام صمــدی«، معــاون توســعه مدیریــت و پشــتیبانی اداره کل آموزش و 
پــرورش آذربایجان غربــی در گفت و گو با ایرنا با بیان اینکه پیش از این افزایش 
20 و 25 درصدی دریافتی در حقوق فرهنگیان شهرستان های سردشت، خوی، 
سلماس، چالدران، اشنویه و پیرانشهر و مناطق چهارگانه ارومیه اعمال می شد، 
ادامــه داد: از این پس فرهنگیان شهرســتان های ارومیه، نقــده، مهاباد، تکاب، 
شــاهین دژ و بــوکان نیز مشــمول دریافت ایــن افزایش به میــزان 20 درصد در 
مقطع کارشناســی و 25  درصد در مقطع کارشناســی ارشــد می شوند. صمدی 
افزایــش حقوق فرهنگیان ویــژه مناطق مرزی را یک حق برای آنان دانســت و 
اظهار داشــت: این احکام بر اســاس ماده 112 قانون برنامه ششم توسعه صادر 

شده است.

کاهش مصرف و قاچاق سوخت در کرمان
بــا توجــه به گزارش های دریافت شــده، از ابتــدای آبان ماه و پــس از اجرای طرح 
جلوگیری از قاچاق سوخت در استان کرمان، روزانه مصرف 430 هزار لیتر بنزین 
در این استان کاهش داشته که این آمارها نشان می دهد، به همین میزان قاچاق 

آن نیز کاهش یافته است. 
به گزارش ایرنا، »محمدجواد فدائی«، استاندار کرمان در کمیسیون برنامه ریزی، 
هماهنگــی و نظــارت بر مبارزه با قاچاق کاا و ارز اســتان، افزود: مصرف نفت گاز 
هــم در آذرماه، 7.۸ درصد کاهش داشــته که نشــان می دهد بــه همین میزان از 

خروج این فرآورده از استان جلوگیری شده است.

ارائه تسهیات به چایکاران شمال
تاکنون ۹7 میلیارد ریال تسهیات ارزانقیمت بابت تغذیه و نگهداری باغ های 
چای، از ســوی صندوق حمایت از توســعه صنعت چای کشــور بــه چایکاران 

گیان و مازندران پرداخت شده است.
به گزارش ایرنا، »حبیب جهانساز«، رئیس سازمان چای کشور با اشاره به اینکه 
ایــن پرداخت ها تا پایان امســال ادامه دارد، خاطرنشــان کرد: این تســهیات 
برای تغذیه و نگهداری باغ های چای به کشاورزانی که عضو صندوق حمایت 
از توسعه صنعت چای باشند، پرداخت می شود تا به آنان در انجام عملیات 
بهزراعی، تهیه نهاده های کشــاورزی و آماده کردن باغ ها برای برداشــت سال 
آینده کمک کنند. به گفته جهانســاز، پرداخت این تســهیات تا 25 اسفندماه 
امســال ادامــه دارد و چایکاران در شهرســتان ها می توانند بــه اداره های چای 

مراجعه و با ارائه درخواست، نسبت به دریافت این تسهیات اقدام کنند.
وی تصریــح کــرد: بــه هرهکتار باغ چــای، 20 میلیــون ریال تســهیات تعلق 
می گیــرد و به آســان ترین شــیوه نیــز پرداخت می شــود و چایــکاران در قالب 
زنجیره ای شدن با هم، می توانند از این وام استفاده کنند و مبلغ پرداخت شده 
در فصل برداشت چای از محل قیمت برگ سبز چایکاران وصول خواهد شد.

رئیــس ســازمان چــای یــادآور شــد: تاکنــون 2 هــزار و 171 میلیــارد ریــال از 
مطالبــات چایکاران بابت برگ ســبز چای فصل زراعی گذشــته به حســاب 
آنــان واریــز شــده و بــا پرداخــت 2۸ میلیــارد ریــال از باقیمانده قدرالســهم 
کارخانه های چایســازی، تمامی بدهی کشــاورزان پرداخت و به طور کامل با 

آنان تسویه حساب می شود.
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اخبـــار

نوسازی بافت های فرسوده قم نیازمند نگاه ملی

درشــهرهای  فرســوده  بافــت  نوســازی 
مختلــف ایــران ســال هاســت به یکــی از 
دغدغه هــای اصلــی مســئوان عمرانــی 
تبدیــل شــده اســت. البته مشــکات این 
طــرح در شــهرهای مذهبــی که بــه گفته 
مســئوان اغلب بافت هــای ناکارآمد آن 
در مناطقــی قــرار گرفته که وقفــی بوده و 
نوســازی آن وابســته به همکاری مردم و 
مالکان است، شــرایط پیچیده تری دارد. 
شــهرقم یکــی از همیــن شهرهاســت که 
سالهاســت بحــث بازآفرینــی بافت های 
فرسوده آن مطرح بوده اما آن طور که باید 
این طرح پیشرفت چندانی نداشته است. 
براســاس آمارهــا در حــال حاضــر 4 هزار 
و 100 هکتــار بافــت ناکارآمد در این شــهر 
وجــود دارد که نوســازی و بازآفرینی آن از 
یک ســو نیازمنــد نگاه ملی مســئوان و از 
سوی دیگرهمکاری مردم است. به گفته 
مســئوان عمرانی استان قم، 315 هکتار 
از این میزان بافت فرسوده در بافت های 
تاریخی شــهر قم قرار گرفتــه که اهمیت 
بهســازی آن را چنــد برابــر می کنــد. البته 
مهم تریــن نکته ای که در خصوص شــهر 
قم مطرح است، وجود 24 میلیون زائری 
اســت که ســاانه به زیارت حرم حضرت 
معصومه)س( می آیند. در واقع می توان 
ایــن طور گفت که با بازســازی و نوســازی 
بافت های فرســوده اطراف حرم می توان 
عــاوه بــر توســعه گردشــگری مذهبی با 
افزایــش زمــان توقــف مســافران، چهره 

جدیدی را به این شهر داد.
»فهیمــه فتاحــی زاده«، رئیــس اداره 
هماهنگی ســتاد بازآفرینی شــهری اداره 
کل راه و شهرسازی استان قم در گفت و گو 
با »ایران« اظهار داشت: شهر قم 12  هزار 
ایــن  از  کــه  دارد  وســعت  هکتــار   ۹00 و 
میزان 4 هــزار و 100 هکتار بافت ناکارآمد 
محســوب می شــود. بافت ناکارآمد شهر 
قم شــامل بافت های تاریخــی، ناکارآمد 
میانی )فرســوده(، ســکونتگاه غیررسمی 

)حاشــیه شهر(، بافت با پیشینه روستایی 
)روستاهایی که پیرامون شهر بوده و کم کم 
به شهر ملحق شده اند(، بافت ناهمگن 
)مانند قبرســتان یا زمین های نامناســب 
برای ساخت و ساز در مرکز شهر( می شود 
که همگــی نیازمند برنامه ریزی هســتند. 
وی افزود: وســعت بافــت تاریخی قم که 
همان بافت پیرامون حرم مطهر حضرت 
معصومه)س( اســت، حدود 315 هکتار 
اســت که بازآفرینی آن برای ما از اهمیت 

ویژه ای برخوردار است.
ë چالش های بازسازی بافت های قدیمی

فتاحــی زاده با اشــاره به اینکــه یکی از 
چالش های بازســازی بافت تاریخی و در 
کل مرکز قم تراکم باا در آن است، افزود: 
ایــن منطقه بشــدت کمبود فضای ســبز 
دارد و فضــای پاتوق گونه نــدارد لذا یکی 
از کارهایی که دنبال می کنیم ایجاد پاتوق 
برای گردشــگران اســت. وی در پاســخ به 
ایــن پرســش که چــرا بــا وجــود اقدامات 
انجــام شــده پیشــرفت قابــل لمســی در 
بحث نوســازی بافت اطراف حرم مطهر 
حضرت معصومه)س( دیده نمی شود، 
توضیح داد: شــرایط بافــت ناکارآمد قم 
با دیگر کانشــهرها متفاوت اســت و جدا 
از بحث کمبود اعتبــارات، عقب ماندگی 
بیشــتری در بافت های ناکارآمد داشــته و 
در این میان نفوذ ناپذیری و کمبود زمین، 
وجود موقوفات زیــاد و مهاجر پذیربودن 

شهر، کار را برای ما سخت تر کرده است.
ë قرارداد بازآفرینی در 14 محله

رئیس اداره هماهنگی ستاد بازآفرینی 
شــهری اداره کل راه و شهرســازی اســتان 
قم افزود: وســعت بافت ناکارآمد میانی 
یا به اصطاح فرســوده قم نیــز یک هزار 
و 600 هکتــار و ناهمگــن یک هــزار هکتار 
است؛ بررســی های ما نشــان می دهد که 
حدود 65 درصد از جمعیت شهر قم در 
بافت های ناکارآمد شهری ساکن هستند 
کــه مشــکاتی را بــرای آنهــا ایجــاد کرده 

است.
فتاحی زاده خاطرنشــان کرد: از ســال 
گذشــته تاکنون حدود 10 میلیــارد تومان 

در 14 محلــه شــهر قــم از جملــه بــازار، 
خیابــان آذر، چهارمــردان، شــاه حمــزه، 
بــاغ پنبــه، دروازه ری، نوبهــار، امامــزاده 
ابراهیم)ع(، شــهرک ناظمیه، شــاهقلی 
خان و شــیخ  آباد برای بازآفرینی قرارداد 
بســته شــده اســت. در همیــن حــال، از 
محل صندوق توســعه ملــی 43 میلیارد 
و ۸00  میلیون تومان به ســتاد بازآفرینی 
داده شــده که از این طریق نیز 21 طرح در 

دست اقدام است.
ë بازآفرینی بافت های ناکارآمد

در همین حال، »محســن بهشــتی«، 
معاون امور عمرانی استانداری قم نیز در 
گفت و گو با »ایران« اظهار داشت: با توجه 
به ضرورت بازآفرینی بافت های ناکارآمد 
شهری، ستاد بازآفرینی استان به صورت 
ماهانه جلســاتی برگــزار می کنــد و در آن 
مطالعــات انجام شــده در این خصوص 

مورد بررسی قرار می گیرد.
بهشــتی میزان بافت ناکارآمد شهری 
قــم را حــدود 4 هــزار هکتــار اعــام کــرد 
و گفــت: یــک هــزار و 600 هکتــار از ایــن 
میــزان بافــت فرســوده اســت که نیــاز به 
بازســازی و بهســازی دارد. همچنیــن از 
ایــن یک هزار و 600 هکتــار 315 هکتار در 
بافت تاریخی)اطراف حرم( قرار دارد که 

بهسازی آن ضروری است.
ë  طرح هــای اعتبــارات  نبــودن  کافــی   

بازآفرینی
وی در خصــوص اعتبارات تخصیص 
داده شــده بــه طــرح بازآفرینــی شــهری 
قــم، اظهــار داشــت: بــا توجــه بــه میزان 
بافت ناکارآمد، اعتباراتی که به این شــهر 
تخصیــص داده می شــود بــرای اجــرای 
کامل طرح بازآفرینی کافی نیســت. البته 
اســتانداری تــاش کرده با همیــن میزان 
اعتبار طرح هایی را متناسب با ظرفیت هر 
محلــه اجرا کند. به طور مثال، با ســاخت 
درمانگاه، مدرســه، پاســگاه و فضای سبز 
در محــات مختلــف تــاش کرده ایــم با 
رفع نیازهای مردم فضای متناسب تری 
را بــرای زندگی آماده و انگیزه نوســازی را 
در آنان تقویت کنیم. در واقع معتقدیم تا 

بخش خصوصی به این قضیه وارد نشود 
و مردم انگیزه ای برای نوسازی خانه های 
خود نداشــته باشــند این طرح پیشــرفت 

چشمگیری نخواهد داشت.
ë  وجــود موقوفات رونــد بازآفرینی را کند

کرده است
معاون امــور عمرانی اســتانداری قم 
از خریــد و تملک چند خانه تاریخی خبر 
داد و افزود: با خرید این خانه ها و استفاده 
از آنها به عنوان دفاتر تســهیلگری تاش 
شده با راهنمایی مردم و معرفی خدمات 
و تســهیات در نظــر گرفته شــده به آنان 
روند بازآفرینی بافت های ناکارآمد شــهر 
قم را سرعت ببخشیم. البته قبول داریم 
روند نوســازی بافت هــای ناکارآمد در قم 
روند کندی نســبت به ســایر شــهرها دارد 
امــا باید به این نکته توجــه کرد که عمده 
امــوال این شــهر موقوفه اســت. درســت 
اســت که این اموال در اختیــار مردم قرار 
دارد امــا مالکیــت آنهــا بــا اداراتــی چون 
ایــن رو ســاکنان در  از  اســت.  و...  اوقــاف 
صورتــی که بخواهند تغییــری در خانه ها 
ایجاد کنند حتمــاً باید با اطاع و رضایت 
مالک باشد که آن هم روند طوانی دارد. 
نکته دیگر اینکه افراد ساکن این موقوفات 

در ســال های دور، ایــن خانه هــا را با مبلغ 
ناچیزی اجاره کرده اند و اگر در حال حاضر 
بخواهند نسبت به نوسازی آن اقدام کنند 
باید قرارداد جدیدی با مالک منعقد کنند 
که آن هم مســتلزم پرداخت اجاره بهای 
بیشــتری اســت. از این رو انگیــزه و رغبت 
کافی بــرای اجرای طرح های نوســازی در 

میان ساکنان این مناطق وجود ندارد.
ë  محدودیت بلند مرتبه سازی در اطراف

حرم
ایــن مقام مســئول با اشــاره بــه اینکه 
بحــث تراکــم نیــز یکــی از چالش هــای 
پیــش روی ســرمایه گذاران اســت، گفت: 
در  بلنــد  ســاختمان های  معتقدیــم 
نــدارد. در  اطــراف حــرم منظــر خوبــی 
واقــع درســاختمان ســازی های جدید در 
اطــراف حــرم مطهر بایــد حتماً شــرایط 
بلندمرتبه ســازی و تراکــم رعایــت شــود 
تــا جلوی دیــد گنبد حــرم گرفته نشــود و 
سیمای شهری هم آسیبی نبیند. از این رو 
مجوز بلندمرتبه ســازی تنهــا در 3 رینگ 
صــادر می شــود. در رینــگ اول 7.5 متر، 
رینــگ دوم 10.5 متر و رینگ ســوم 13.5 
متر مجوز ارتفاع ســاخت داده می شــود. 
همین موضوع سبب شده انگیزه و توجیه 

بــرای ســرمایه گذاران وجــود  اقتصــادی 
نداشــته و آنــان رغبتی بــرای ورود به این 

بحث نداشته باشند.
ë توسعه اراضی اطراف شهر

بهشــتی نکتــه مهــم دیگر را توســعه 
اراضــی اطــراف شــهر دانســت و افــزود: 
در ســال های اخیــر خانه هــای زیــادی در 
زمین هــای اطراف شــهر ســاخته شــده و 
مردم ســاکن این نقاط شده اند. در حالی 
که اگر این ساخت و سازها انجام نمی شد 
مــردم انگیــزه بیشــتری بــرای نوســازی 
فضاهای موجود شهری داشتند. در واقع 
ایــن ســاخت و ســازها و الصــاق آنهــا به 
فضای شهری ســبب شده مردم تمایلی 
برای نوســازی نداشته باشند. وی اقتصاد 
ضعیــف مردم را دلیــل اصلی مهاجرت 
ســاکنان بافت هــای تاریخــی و فرســوده 
عنوان کرد و گفت: قم به لحاظ توپوگرافی 
در مســیر قــرار دارد، از ایــن رو مانــدگاری 
مســافران در این شهر کم اســت. در نظر 
داریم با توســعه اقامتگاه های بومگردی، 
ماندگاری مسافران را در این شهر افزایش 
دهیم تا کســب و کار در این مناطق رونق 
گیرد و انگیزه ساکنان برای ماندن و زائران 

برای سفر به این بافت ها افزایش یابد.  

بــا هماهنگــی صــورت گرفتــه بــا ســتاد 
بازسازی مناطق زلزله زده استان کرمانشاه 
و استان های معین مستقر در این مناطق، 
کار ارزیابــی خســارت های ناشــی از زلزله 
5.۹ ریشــتری عصر یکشنبه )16 دی ماه( 
ساعت 17 و 11 دقیقه و 5۹ ثانیه شهرستان 
قصرشــیرین از دیروز )دوشنبه( آغاز شد. 
به گزارش ایرنا، »کــوروش محمودیان«، 
ســتاد  جلســه  در  گیانغــرب  فرمانــدار 
مدیریــت بحــران ایــن شهرســتان افزود: 

خســارت هایی بــه واحدهــای مســکونی 
غیرمقــاوم ایــن شهرســتان و واحدهــای 
دامــی وارد شــده اســت. از ابتــدای وقــوع 
زلزلــه 27 مراجعه کننــده به بیمارســتان 
داشتیم که بیشتر آنان به صورت سرپایی 
مــداوا شــدند. مصدومــان بجــز دو مورد 
ارجاعی به علت شکستگی دست و بینی، 

از مراکز درمانی مرخص شدند.
محمودیان ادامه داد: براســاس تصمیم 
دانشــگاه های  و  مــدارس  شــده  اتخــاذ 

شهرســتان گیانغرب جــز دانش آموزان 
و دانشــجویانی که امتحان نهایی کشوری 
دارند، دیروز تعطیل اعام شــد. به گفته 
وی کار بررســی خســارت وارده بــه برخی 
مــدارس هــم دیــروز بــا حضــور مدیرکل 
آموزش و پرورش و مدیر سازمان توسعه 
و تجهیــز مــدارس اســتان کرمانشــاه در 

گیانغرب انجام شد.
فرمانــدار گیانغرب درباره کــدورت آب 
شرب شهر، گفت: آب شرب این شهرکه 

دچــار کدورت باا شــده در حــال تصفیه 
اســت تــا مشــکلی بــرای شــهروندان به 
وجود نیایــد و در روســتاهای کانون زلزله 
نیــز فعــًا از آب ذخیــره شــده مخــازن 
اســتفاده می شــود و تمهیدات ازم برای 
رفــع کدورت و آبرســانی به روســتاها هم 
مشــکلی  هم اکنــون  و  شــده  اندیشــیده 
وجود ندارد. در همین حال، گزارش های 
رســمی حاکی اســت به دنبال این زلزله، 
توزیع ســوخت و شــبکه های گاز و برق با 

مشــکل چندانی روبه رو نشــد و گروه های 
کارشناســی نیــز در منطقــه حضــور پیدا 
کردنــد. »مجیــد بوجارزاده«، ســخنگوی 
شــرکت ملــی گاز ایــران نیــز اعــام کرد: 
تأسیســات گازی و شــبکه های تغذیــه و 
توزیع در پی وقوع این زمین لرزه آســیبی 
ندیده و گازرسانی در این منطقه بی  وقفه 
ادامــه دارد. بوجــارزاده  از مشــترکان گاز 
و  گازســوز  وســایل  خواســت،  کرمانشــاه 

دودکش های خود را کنترل کنند.

زلزله اخیر به واحدهای غیر مقاوم قصرشیرین خسارت وارد کرد

دو خط 
خـــبر
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س: ا
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س: 
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شهر قم 12  هزار و 900 هکتار وسعت دارد که از این میزان 4 هزار و 100 هکتار بافت ناکارآمد محسوب می شود

زهره افشار - شیما جهانبخش
خبرنگار 

 200 خانوار روستای کمندان ازنا 
در انتظار سکونتگاه جدید

عملیات احداث ســد »کمندان« ازنا ســال ۸3 در حالی آغاز 
شد که پس از مدتی کارشناسان پیش بینی کردند که با آبگیری 
این ســد، خانه های روســتاییان ایــن منطقه زیــرآب می رود. 
ساخت این سد با هدف تأمین آب آشامیدنی شهرهای ازنا و الیگودرز و آبی کردن 

4  هزار و 200 هکتار زمین کشاورزی آغاز شد.
بــه گــزارش ایرنا، بنــا بر اعــام آب منطقه ای لرســتان، اکنون ســاختمان این ســد 
76 درصــد و شــبکه یــک و 2 تحــت پوشــش آن ۸5 درصــد پیشــرفت دارد و برای 
تکمیل نیازمند3 میلیارد و 500میلیون ریال اعتبار اســت. هر چند که اعام شــده 
این سد سال آینده آبگیری می شود اما به نظر می رسد با توجه به باتکلیف بودن 
200 خانوار روستای کمندان، این وعده نیز در زمان مشخص محقق نشود، چراکه با 
آبگیری کامل سد دست کم ۸5 درصد روستا و زمین های کشاورزی زیر آب می رود 
که برای جابه جایی آن اعتبار بســیاری نیاز اســت. سال ۹5 استاندار وقت لرستان با 
حضور در روســتا و دیدار با اهالی گفته بود: با توجه به مشــکاتی که بیش از 10 سال 
برای روســتاییان حاشــیه سد کمندان ازنا ایجاد شده و با پیگیری های انجام شده با 
درخواست اهالی روستا برای جابه جایی به باادست سد موافقت شده است.اما با 
گذشت بیش از 2 سال، وعده استاندار وقت برای تعیین تکلیف وضعیت روستا در 
45 روز همچنان در پشت سد مشکات عملیاتی نشده و باتکلیفی مردم روستای 
کمنــدان پس از 15 ســال و پرداخت نکردن مطالبات آنان همچنــان روی میز و در 
بازدیدهای میدانی بررسی می شود اما درعمل تاکنون جابه جایی روستا آغاز نشده 
اســت.  »هادی جعفری«، معاون عمرانی بنیاد مســکن انقاب اســامی لرستان 
در این خصوص اظهار داشــت: روســتای کمندان از نظــر موقعیت جغرافیایی در 
حوزه آبگیری ســد قرار گرفته و خواســته اهالی این روستا ایجاد سکونتگاه جدید در 
باادســت سد اســت. با توجه به برگزاری جلســات متعدد در این خصوص، مقرر 
شده آب منطقه ای مطالعات امکان سنجی سایت باادست سد را انجام داده و تا 
پایان امسال نتایج آن را اعام کند که در صورت بامانع بودن این امر، بنیاد مسکن 
نســبت به تهیه طرح روســتا با رویکرد گردشــگری اقدام خواهد کرد. وی ادامه داد: 
بر اســاس آمار سال ۹5، جمعیت روســتای کمندان 6۸5 نفر در قالب 200 خانوار 
است و بنیاد مسکن آمادگی دارد تسهیات 250 میلیون ریالی بهسازی و همچنین 
تســهیات مسافرکاشانه برای اهداف گردشــگری را به اهالی این منطقه پرداخت 
کند. معاون عمرانی بنیاد مسکن انقاب اسامی لرستان ادامه داد: بخشی از سایت 
باادســت سد که اهالی خواســتار ایجاد روستای جدید در آن هستند جزو محدوده 
محیط زیســت اســت که باید پس از مطالعات امکان سنجی، مجوزهای این نهاد 
نیز صادر شود. پس از صدور مجوزهای ازم، طرح روستا کمتر از 2 ماه توسط بنیاد 
مسکن آماده خواهد شد و پس از آن در خصوص نحوه ساخت واحدهای مسکونی 
تصمیم گیری و پیش بینی می شــود ساخت روســتای جدید حدود یکسال به طول 

بینجامد. 

گزارش 
خبری

هنوز می توان حجره هایی را در چهارسوق بازار همدان یافت که به سبک 
قدیم مانده و همان طراوت و شادمانی را دارد
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فعالیت های آموزشی نابینایان در شیراز

نوازندگان خیابانی شهر رشت

گزارش 
مـــصور

فصل اول یکــی از بزرگترین مطالعات 
باســتان شناســی کشور توســط ۹ هیأت 
باســتان شناســی بــه صــورت همزمان 
»کانــی  ســد  باســتانی  محوطــه  در 
ســیو« شهرســتان پیرانشــهر در جنوب 
آذربایجــان غربــی پایــان یافــت و آثــار 
۸هــزار ســاله در ایــن حفاری ها کشــف 

شد.

»سلیمان بشیری«، رئیس اداره میراث 
فرهنگــی، گردشــگری و صنایع دســتی 
پیرانشــهر درگفت و گو با ایرنا افزود: در 
این کاوش ها آثاری از دوران کالکولتیک 
)فرهنــگ دالمــا(، آثــار متنــوع عصــر 
مفــرغ، ســازه های عظیــم دوران عصر 
آهــن، محوطــه هــای متعدد بــا تاریخ 
گــذاری اشــکانی و ساســانی و اســامی 

کشف شد که همگی موید وجود شرایط 
اقلیمی مناســب بــرای حیات بشــر در 
طول ۸ هزار ســال گذشــته بوده اســت. 
وی با تأکید بر اینکه در صورت مســاعد 
شــدن شرایط جوی منطقه، فصل دوم 
این کاوش ها در مقیاســی وسیع تر و با 
حضــور تعداد بیشــتری از کارشناســان 
 32 کــرد:  بیــان  شــود،  مــی  انجــام 

کارشــناس بومی، اســتانی و کشوری در 
این مطالعات حضور داشــتند. بشیری 
اظهــار داشــت: اشــیای قابــل نمایــش 
در مــوزه ها، جهــت نگهداری بــه موزه 
ارومیــه انتقال داده شــد امــا در صورت 
تأســیس موزه در پیرانشــهر، این اشیا و 
سایر اشیای مربوط به شهرستان به این 

موزه عودت داده می شود.

کشف آثار 8 هزار ساله در »کانی سیو« پیرانشهر
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چنــد روزی از هشــتگ پر ســرو صدای 
وزیر آموزش و پــرورش درباره حذف 
کنکور می گذرد. ســیدمحمد بطحایی 
اعــام  خــودش  کاربــری  حســاب  در 
کــرده بود کــه جلســه تعییــن تکلیف 
نهایی کنکور سال 98 برگزار شد. ورود 
دانشــگاه ها  ظرفیــت  8۵درصــد  بــه 
نیــازی بــه شــرکت در کنکــور و تحمل 
نــدارد  فرســا  طاقــت  اضطراب هــای 
مــاک  تحصیلــی  ســوابق  صرفــاً  و 
عمــل اســت. همیــن توئیــت موجب 
شــد دانش آمــوزان به صفحــه توئیتر 
کننــد،  حملــه  بطحایــی  ســیدمحمد 
برخــی دانش آموزان نوشــتند که شــر 
کــم  دانش آمــوزان  ســر  از  را  کنکــور 
کردنــد  عنــوان  هــم  برخی هــا  کنیــد، 
کــه مــا از وقتــی وارد مدرســه شــدیم 
درس  بــزرگ  آزمــون  ایــن  بــرای 
خواندیــم چطور حاا اعــام می کنید 
کــه می خواهیــد کنکور را حــذف کنید 
و آیــا در رشــته پزشــکی و مهندســی 
هم کنکــور حــذف می شــود. برخی از 
کارشناســان تعلیــم و تربیــت گفتنــد 
کــه وزیــر آمــوزش و پــرورش شــفاف 
اعــام کنــد کــه بــرای دانشــگاه هــای 
مــادر کــه رشــته های خــاص دارد چه 
برنامــه ای دارند؟ موضوعــی که البته 
مسئوان سازمان ســنجش هم تأکید 
کرده انــد کــه داوطلبان در رشــته های 
کنکــور  بایــد  همچنــان   پرطرفــدار 

بدهند. 
ســازمان  معــاون  توکلــی  حســین 
گفتگــو  در  کشــور  آمــوزش  ســنجش 
بــا »ایــران« می گویــد: اگــر داوطلبــی 
پرطرفــدار  رشــته های  در  بخواهــد 
قبــول شــود باید خیلی ســخت درس 
بخوانــد. بــه گفتــه توکلــی، داوطلبان 
رقابــت  رشــته   13 بــرای  معمــوًا 
می کننــد و هنــوز صندلــی خالی برای 
این رشته ها در دانشگاه های باکیفیت 
و مطرح کشور وجود ندارد. داوطلبان 
شــرکت کننده در رشــته ریاضی و فنی 
بیشــترعاقه مند نشســتن بر صندلی 
مهندســی  همچــون  رشــته هایی 
بــرق، مهندســی مکانیک، مهندســی 
عمران، مهندسی صنایع، معماری و 
کامپیوتر و در رشــته تجربی رشته های 
و  دامپزشــکی  داروســازی،  پزشــکی، 
هســتند،  پرطرفــدار  دندانپزشــکی 
رشــته های  داوطلبــان  همچنیــن 
علــوم انســانی معموًا روان شناســی، 
انتخــاب  را  حقــوق  و  حســابداری 
از  حالــی  در  رشــته ها  ایــن  می کننــد. 
عنــوان  بــه  ســنجش  ســازمان  ســوی 
رشــته های پرطرفدار مطرح اســت که 
رقابت برای نشســتن بــر صندلی های 
ایــن 13 رشــته و البتــه دانشــگاه های 

خاص بااست.
هامــون ســبطی کارشــناس تعلیــم و 
تربیت درباره حذف کنکور دانشگاه ها 
در ســال 98 این چنیــن بــه خبرنــگار 
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هدی هاشمی
خبرنگار

ابهام در حذف کنکور برای 13 رشته پر طرفدار دانشگاه
 سخنی در باب ضرورت برنامه مداریگزارش »ایران« از  واکنش کارشناسان آموزشی  به  حذف کنکور در سال آینده

نظام آموزش عالی
ذهنــی  افق هــای  گاه  هــر  کــه  اســت  داده  نشــان  تجربــه 
مجموعه هــا هم تــراز بــوده و بــه فهــم مشــترک نزدیــک 
موفقیت هــای  کســب  و  تنگناهــا  از  امکاِن گــذار  شــده اند 
بیشــتر آسان تر بوده است. پیداســت که اقتضای برنامه مداری داشتن شیوه 
عمل گرایانه اســت؛ شــیوه ای که بر فعالیت  و رصد اقدامات در حال اجرا یا 

انجام استوار است.
در یــک ســال و چند ماه مســئولیت خود ســعی کرده ام بیــش از حرف زدن 
عمل کنم. اخیراً، طی دو جلســه در کمیســیون محترم آموزش و تحقیقات 
مجلــس، فرصــت یافتم در پاســخ به دغدغه هــا و پرســش های نمایندگان 
محترم مجلس شــورای اســامی در خصــوص اقدامات اجرا یا انجام شــده 
توضیحاتــی بدهــم. نکتــه حائز اهمیــت قــرار دادن مســائل و مطالبه ها در 
منظومه ای است که منافع محلی، استانی و ملی را مورد ماحظه قرار دهد، 
و این از داشــتن چارچــوب و برنامه ای برمی آید که بــه هریک از عرصه های 
یادشــده معنــای واقعی بدهد. بدیهی اســت برای عمــل در چارچوب ملی 
منافــع ملــی، کــه متضمن منافــع منطقه ای و محلی اســت، رجحــان دارد. 
منافــع محلــی و حتی منطقه ای تعارض یا تقابلی بــا منافع ملی ندارند. در 
هر سطح از منافع، استمرار و پایداری آنها و نیز آثار و پیامدهای تصمیمات 
صورت هــای پیــدا و ناپیدایــی دارد. به هر حال، رســیدن بــه نکاتی که نقش 
کانونــی مشــترک دارنــد گاهــی موجــب می شــود در دیدگاه هــای متفــاوت 
بــه ذهنیت مشــترک و اجماع برســیم. وقتــی با چنین رویکــردی به بحث و 
تبادل نظــر بنشــینیم بــه اشــتراکات بیشــتری دســت می یابیم. امیــدوارم با 
عمــل بر مــدار قانون و برنامه شــاهد هم افزایی بیشــتر در بیــن مجموعه ها 
باشیم، چرا که فهم مشترک ضرورتی برای رسیدن به قله های بااتر است. 
انتظار می رود همکاران عزیز دانشــگاهی با درایت و اســتفاده از دیدگاه های 
صاحبنظران و سیاســتگذاران به تشکیل نظام آموزشی و پژوهشی توانمند، 

کارا، مولد، هوشمند و اقتدار اهتمام ورزند.
آنچــه مهــم اســت تعامــل نظام منــد، قانونــی و ناظــر بــر اهــداف واایــی 
اســت کــه هــم مجلــس محتــرم و هــم دولــت )وزارت علــوم، تحقیقــات و 
فنــاوری( بــه اقتضائــات آن واقــف و عامل انــد. تعامــل همــراه بــا الهــام از 
تعالیــم اصیــل دینــی و تقید و تعهــد به مکارم اخاقی و شــئونات انســانی 
تصویــری مطبــوع و در تــراز نظــام مقــدس جمهــوری اســامی بــه افــکار 
 عمومــی ارائــه می کنــد، کــه افــکار، اعمــال و مناســبات مــا را هوشــمندانه 

رصد و تحلیل می کنند.
نقد هــای منصفانــه در چارچــوب حفظ منافــع ملی فرصتی بــرای اصاح، 
توســعه و ترقــی ســاختار علم و آمــوزش عالی اســت. خود را کارگــزار نظام 
جمهوری اســامی و خادم نظام علم و آمــوزش عالی می دانم. از آموختن 
و خدمت خســته نمی شوم و ســختی های مســیر را به دلیل شیرینی اهداف 
فــراروی خود بــه چیزی نمی گیــرم بلکه به اســتقبال آنها مــی روم. خدمت 
بــه دانشــگاه فرآیندی بی انتهاســت که پیــش رفتن در امتــداد آن  افق هایی 
تــازه و بدیــع ترســیم می کنــد کــه ضامن پویایــی و تــاش پیاپی اســت. این 
همان داســتان بالندگی علم و آگاهی در طول تاریخ اســت که همچنان ســر 
ایســتادن ندارد. بیایید بخشــی از این فرآیند باشیم و امکانات، ظرفیت ها و 
قابلیت های اقیانوس آســای خــود را به پای بالیدن علــم، زیباترین مخلوق 

الهی، بریزیم.

ادامه از 
صفحه اول

اگــر  البتــه  می دهــد:  ادامــه  عمــادی 
ســطح رقابــت پائیــن بیایــد در ایــن 
رشــته ها هــم می تــوان بــدون کنکــور 
دانشــجو جــذب کــرد. مبنــای بــدون 
ایــن  رشــته محل ها  شــدن  آزمــون 
اســت که هــر رشــته محلی اگــر تعداد 
داوطلبانــش از چهــار برابــر ظرفیــت 
کمتــر شــود، یک رشــته بــدون آزمون 
دولتــی  دانشــگاه های  در  و  می شــود 
هــم بــه تشــخیص شــورا هفــت برابر 
متقاضیــان اگــر  بنابرایــن   اســت. 
1۵ درصد رشته های باقیمانده کاهش 
یابد و یا افزایش ظرفیت ایجاد شــود، 
پذیــرش در ایــن رشــته ها هــم بــدون 
 آزمون شــده و بطور کلی کنکور حذف

 می شود.
وی دربــاره امتحانات نهایی می گوید: 
امتحانــات نهایــی الکترونیکــی شــده 
ارســال  کــه  اســت  یک ســال  و  اســت 
ســؤاات امتحــان نهایــی بــدون هیچ 
حوزه هــای  بــه  مســتقیماً  واســطه ای 
امتحانــی ارســال می شــود و شــرایط 
ایمنــی باایــی دارد. فرآینــد تصحیح 
الکترونیکــی هــم دو ســه دوره اســت 
تکمیــل  بــزودی  و  شــده  پایلــوت 
می شود. به این ترتیب دخالت عامل 
انســانی که از دقت کار می کاهد بسیار 

کاهش می یابد.
ë  »نحــوه »ترمیــم ســوابق تحصیلی

بــرای ورود به رشــته های بــدون کنکور 
دانشگاه

دوم  دوره  آمــوزش  دفتــر  مدیــرکل 
و  آمــوزش  وزارت  نظــری  متوســطه 
تحصیلــی  ســوابق  ترمیــم  پــرورش 
برای ورود به رشــته های بــدون کنکور 

دانشگاهی را تشریح کرد.
عباس ســلطانیان، با اشاره به مصوبه 
شــورای ســنجش و پذیــرش دانشــجو 
مبنی بــر ورود به 8۵ درصد کد رشــته 
محل هــای دانشــگاهی بــدون نیــاز به 
شــرکت در کنکــور سراســری و شــرایط 

ترمیــم ســوابق تحصیلــی اظهــار کرد: 
ایــن  رســمی  جلســه  صــورت  هنــوز 
مصوبه به دســت ما نرسیده است؛ اما 
ترمیــم معدل یکــی از بخشــنامه های 
آمــوزش و پــرورش اســت که در ســال 
9۴ به تصویب شــورای عالــی آموزش 
و پرورش رســید. تمامــی دیپلمه های 
ســال 8۴ بــه بعــد می تواننــد ترمیــم 
انجــام  تمایــل  را در صــورت  نمــرات 
دهنــد. مدیــرکل دفتــر آمــوزش دوره 
دوم متوســطه نظــری وزارت آموزش 
و پــرورش با بیــان این که هر شــخصی 
را مجــدد  یــا دروســی  بخواهــد درس 
امتحان بدهد و نمره خودش را ترمیم 
کند می تواند درخواست شرکت مجدد 
در امتحانــات نهایــی را بدهــد گفــت: 
به ایــن ترتیــب متقاضیان بــه منطقه 
آموزش و پرورش خود که دیپلمشــان 
و  کــرده  مراجعــه  گرفته انــد  آنجــا  را 
می کننــد.  ثبــت  را  خــود  درخواســت 
اکنــون  کــه  دانش آمــوزی  بنابرایــن 
نمی توانــد  اســت  تحصیــل  حــال  در 

درخواست ترمیم نمره بدهد.
وی با بیــان این که هــر دانش آموخته 
ایــن  از  مرتبــه  یــک  تنهــا  می توانــد 
کــرد:  تأکیــد  کنــد  اســتفاده  امــکان 
نمرات ترمیم شده فقط برای اعمال 
ســوابق تحصیلی در کنکور سراســری 
به ســازمان ســنجش ارســال می شود 
و تأثیــری در معــدل و نمــره دیپلــم 
افــراد ندارد. هــر دانش آمــوزی بنا به 
تشخیص خود و در صورت نیاز در هر 
تعــداد درس که امتحانش به صورت 
می توانــد  می شــود  برگــزار  نهایــی 
شرکت کند و این ســوابق ترمیم شده 
در گزینــش نهایی در کنکــور تأثیرگذار 
اســت. تمــام دیپلمه هــای ســال 8۴ 
به بعــد می توانند درخواســت ترمیم 
نمــره بدهنــد و ربطی به نظــام قدیم 
و یــا جدیــد بــودن دانــش آموختگان 

ندارد.

 

 

می تــوان  را  بودجــه  ایحــه 
همواره به عنوان ســند دخل 
و خرج یک ســال کشور تلقی 
کرد. در واقع در اقتصاد هایی 
مشابه اقتصاد ایران که سهم 
معــادل  کشــور  کل  بودجــه 
تولیــد ناخالــص ملی اســت 
اثــر بودجه در شــاخص های 
کان اقتصــادی نیــز مؤثرتــر 
است. چراکه در اقتصاد ایران هم صنعت نفت 
مؤثــر بــر شــاخص های کان اقتصــادی اســت و 
هــم ســهم بودجــه در اقتصــاد ایــران تأثیر گذار 

می باشد.
بودجــه  نیزمنابــع   98 ســال  بودجــه  ایحــه  در 
عمومی کشور 477 هزار میلیارد تومان و بودجه 
شرکت ها و بانک ها و مؤسسات وابسته به دولت 
یک میلیون و 200 هزار میلیارد تومان پیش بینی 
شــده اســت. البتــه در اینجــا ذکــر دو نکتــه مهم 
اســت و آن اینکــه منابــع عمومی کشــور نســبت 
بــه قانــون بودجــه ســال 97، ٥ درصــد افزایش 
داشــته ولی بودجه شرکت ها در سال 98 نسبت 
بــه ســال 97 از رشــد ٥0 درصد رشــد برخــوردار 
بوده اســت. امروزه در مفاهیــم اقتصادی هرگاه 
»رشــد بودجــه کمتــر از نرخ تــورم باشــد بودجه 
به صورت انقباضی و هرگاه رشــد بودجه بیش از 
نرخ تورم باشــد بودجه به شــکل انبســاطی ارائه 
داده می شــود.« بنابرایــن بــا توجه بــه ارقام ذکر 
شده، می توان بودجه عمومی کشور را به صورت 

انقباضی و بودجه کل کشور را انبساطی دانست. 
با این مقدمه می توان به سهم بودجه رفاهی در 
بودجه عمومی کشــور اشاره و آن را مورد بررسی 
قــرار داد. از طرفــی در ایحه بودجه ســال آینده 
هــر مبلغــی کــه بــه صندوق هــای بازنشســتگی 
کشــوری و لشــکری، ســازمان بیمــه ســامت و 
همچنیــن حق بیمه ای که دولت برای شــاغلین 
پرداخــت می کند و در نهایــت پرداخت یارانه ها 
همــه به عنــوان هزینه هــای رفاهی دولــت تلقی 
می شــود. می دانیــد کــه در قانــون بودجــه ســال 
97 رقم بودجه رفــاه اجتماعی 98 هزار میلیارد 
تومــان بود ولی ایــن رقم در ایحه بودجه ســال 
تومــان  میلیــارد  هــزار   122 از  بیــش  بــه  آینــده 
افزایش یافته اســت، همچنیــن یارانه نقدی 30 
هــزار میلیارد تومانی ســال جاری در ســال آینده 
بــه بیش از 42 هزار میلیارد تومــان افزایش پیدا 
کرده اســت. به معنای دیگر مجموع هزینه های 
رفاهــی و یارانه نقدی از حدود 130 هزار میلیارد 
تومــان  میلیــارد  هــزار   16٥ حــدود  بــه  تومــان 
افزایش یافته اســت یعنی از رشــد 28 درصدی 
برخوردار بوده است. در این خصوص یک سؤال 
ســاده مطرح می شــود، چــرا ارقامی که ذکر شــد 
منهای بودجه ای اســت که به وزارت بهداشــت، 
درمان و آموزش پزشــکی تخصیص داده شــده 
اســت؟ در واقع می تــوان گفت کــه در این حوزه 
حــدود 70 هــزار میلیــارد تومان هزینه می شــود 
که نیمــی از آن از محل درآمد هــای اختصاصی 
و نیمی دیگر از محل طرح تحول سامت است. 

اگر ارقامی که در اعتبارات ســازمان بهزیســتی یا 
کمیته امداد آمده است »البته باید گفت امسال 
از رشد خوبی برخوردار بوده« و همچنین اجرای 
ماده 79 قانون برنامه ششم و اجرای بندهایی از 
قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت و 
یــا اعتبارات برخی  نهاد های عمومی دیگر برای 
موضوعــات امدادی، حمایتی یــا بیمه ای هزینه 
می کننــد را بــه ارقام مذکــور اضافه کنیــم هزینه 
انجام شــده در بخش رفاهی کشور بیش از ارقام 
ذکــر شــده در ایحه بودجه اســت. یعنی به نظر 
می رســد دولت در این بخــش هزینه های کانی 
را انجــام می دهــد و در واقــع توجــه خاصــی بــه 
اقشار کم درآمد دارد و سعی می کند فقر مطلق 
را کاهــش دهــد. همچنیــن افزایــش مســتمری 
مددجویــان تحت پوشــش دو نهــاد حمایتی به 
نسبت 3 تا ٥ برابر در این سال ها، افزایش تحت 
پوشــش گرفتن مســتمری بگیران به تعداد یک 
میلیــون نفــر خانوار، حذف ســه دهــک از یارانه 
بگیرهــاى بــا درآمــد بــاا و اختصاص بخشــی از 
آن بــه افزایش مســتمری و تحت پوشــش ها در 
بودجــه 98 نشــان دهنــده توجه ویــژه دولت به 
اقشــار آســیب پذیر می باشــد. گرچــه دولــت بــه 
دنبال کســب رضایت حداکثری با ارائه خدمات 
رفــاه اجتماعــی اســت بنابرایــن بــرای رســیدن 
ایــن مقصــود منابــع ازم را نیز تأمیــن می کند و 
از ایــن رو ما شــاهد تاش های خوبــی نیز در این 
چند سال از سوی دولت های یازدهم و دوازدهم 

بوده و هستیم.

یادداشت

انوشیروان 
محسنی بندپی
استاندار تهران

ایحه بودجه 98 و توجه دولت به خدمات رفاه اجتماعی

ســال  در  می دهــد:  پاســخ  »ایــران« 
97 حــدود 87 درصــد صندلی هــای 
دانشــگاه ها بدون توجه به رتبه کنکور 
ایــن  داشــتند  دانشــگاه  در  پذیــرش 
اتفــاق هــم بــه دلیــل گســترش کمی 
جــرأت  بــا  اســت.  بــوده  دانشــگاه ها 
می توان گفــت این توئیــت وزیر هیچ 
اتفــاق جدیــدی نیســت و حــذف در 
رشــته های پرمتقاضی اتفــاق نیفتاده 

است.
آن  شــاهد  می کند:اکنــون  تأکیــد  وی 
هســتیم که 6٥0 هــزار داوطلب برای 
ورود بــه رشــته های علــوم پزشــکی با 
هــم رقابت می کنند و تنها 8 هزار نفر 
به رشــته های پرطرفدار دانشگاه های 
علــوم پزشــکی راه پیــدا می کنند که با 
در نظــر گرفتن ســهمیه های گوناگون 
کمتــر از 4 هزار صندلی بــرای جوانان 

بدون سهمیه باقی می ماند.
وزیــر  این کــه  بــر  تأکیــد  بــا  ســبطی 
دهــد  توضیــح  پــرورش  و  آمــوزش 
چــه  پرمتقاضــی  رشــته های  بــرای 
می گویــد:  اســت،  داده  انجــام  کاری 
در فقــط  کنکــور  گذشــته  ســال   در 
13 درصد رشــته محل ها برگزار شــد و 
87 درصد رشته محل ها بدون کنکور 
دانشــجو گرفتنــد. ایــن صحبت هایی 
کــه وزیــر آمــوزش و پــرورش انجــام 

از ســال گذشــته  و  تــازه نیســت  داده 
انجام شده است. در حقیقت هشتگ 
خداحافظ کنکور برای سردرگم کردن 

خانواده هاست.
ë  پذیرش مــاک  نهایــی؛  امتحانــات 

بدون کنکور
رئیس مرکزســنجش آمــوزش وزارت 
آموزش و پرورش با اشاره به پذیرش 
بــدون کنکــور دانشــجو در 8۵ درصد 
دانشــگاهی  محل هــای  کدرشــته  
ســوابق  مبنــای  و  مــاک  می گویــد: 
نهایــی  پایــه  امتحانــات  تحصیلــی، 
بــه  آن  معــدل  کــه  اســت  دوازدهــم 
دانشــگاه های مجــری پذیــرش بدون 

آزمون اعام خواهد شد.
بــه  پاســخ  در  عمــادی  عبدالرســول 
این کــه چرا اعمــال ســوابق تحصیلی 
می شــود؟  انجــام  تأخیــر  بــا  کنکــور 
اظهــار می کنــد: قــرار بــود بــر مبنــای 
قانون مصوب ســال 1392 ســنجش و 
پذیــرش دانشــجو، طی پنج ســال و از 
ابتدای امســال درصــد پذیرش بدون 
کنکور در دانشــگاه ها بر مبنای سوابق 
تحصیلی مشــخص شــود و در نهایت 
بعد از پنج سال حداقل به 8۵ درصد 
برســد. در واقــع ایــن رونــد می توانــد 
ادامه یابد و به صد درصد هم برســد 
و در نهایــت بــه حــذف کامــل کنکــور 

بینجامــد. بنــده هــم موافقم کــه این 
کار دارد بــا تأخیــر صــورت می گیرد و 
باید از ســال های اول یعنی 92 و 93 و 
بتدریج شروع می شــد؛ اما تصمیمی 
بــود که آن شــورا گرفت و ماک عمل 
اســت. اگــر ایــن حــذف کنکــور از 8۵ 
درصد رشــته های دانشــگاهی ساانه 
و بتدریــج رخ مــی داد و فرآینــد بدون 
آزمــون ورود بــه دانشــگاه ، از فرآینــد 
کنکور سراســری جدا می شــد هم یک 
و  می گرفــت  صــورت  فرهنگ ســازی 
هم از بار اضطراب خانواده ها کاســته 

می شد.
رئیــس مرکز ســنجش آموزش وزارت 
آموزش و پرورش با بیان این که به هر 
صورت این تأخیر بر اساس تشخیص 
آن شــورا اتفــاق افتــاده اســت، اظهار 
می کنــد: اما اکنــون هم که ایــن اتفاق 
رخ داده اقــدام مبــارک و ارزشــمندی 
 8۵ از  بیــش  خوشــبختانه  و  اســت 
از  دانشــگاهی مان  ظرفیــت  درصــد 
کنکــور آزاد شــده و اگــر ظرفیت هــای 
فنــی و حرفــه ای را هــم اضافــه کنیم 
شــاید از 90 درصــد هــم بااتــر بــرود. 
بنابرایــن درصــد اندکی بــرای رقابت 
کنکــوری باقــی می مانــد کــه مربــوط 
به چند رشــته خــاص چون پزشــکی، 

دندانپزشکی و داروسازی است.

بـــــرش

پیاده سازی نظام ترازگونه در بررسی سوابق تحصیلی 
گفــت:  علــوم  وزیــر  آموزشــی  معــاون 
وزارت آمــوزش و پــرورش متعهــد شــد 
که یک نظام تراز گونه در بررســی سوابق 
تحصیلــی پیــاده کنــد و نتایــج آن را در اختیــار ســازمان 

سنجش آموزش کشور قرار دهد.
مجتبی شــریعتی نیاســر در نشســت خبری که در سالن 
همایش های وزارت علوم تحقیقات و فناوری برگزار شد 
در پاسخ به سؤال خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما درباره 
حذف کنکور و ارتباط آن با لو رفتن سؤاات دانش آموزان 
در دبیرســتان و اجرای طرح سوابق تحصیلی گفت: قرار 
نیســت تخلــف و تقلــب در هر مــدل و شــکلی رخ دهد، 

آموزش و پرورش متعهد شــده اســت کــه یک نظام تراز 
گونــه ای در بررســی ســوابق تحصیلی پیاده کنــد و نتایج 
دانــش آموختــگان را در ســامانه و در اختیــار ســازمان 
ســنجش قــرار دهــد. وی افــزود: موضــوع تأثیــر ســوابق 
تحصیلی، جدید نیست، زیرا فرآیند این طرح از سال 92 
در حال اجرایی شدن است. معاون آموزشی وزیر علوم، 
تحقیقــات و فناوری گفت: در کنکور 98 که در 13 و 1۴ تیر 
برگزار می شــود محدود به رشــته محل هــای پرمتقاضی 
اســت کــه 10 تــا 1۵ درصــد پذیــرش دانشــگاه ها بــه آن 
اختصاص پیدا می کند و بقیه از طریق ســوابق تحصیلی 

داوطلبان وارد دانشگاه می شوند.

مهر
س : 

عک



www.iran-newspaper.com

editorial@iran-newspaper.com

دورنـــما

ااخبار )مصر(:
مصــر به طــور همزمــان یــک مســجد 
و یــک کلیســا را افتتــاح کــرد. مســجد 
الفتاح العلیم به لحاظ معماری قابل 
توجه است و کلیسای میاد مسیح نیز 

بزرگترین کلیسای خاورمیانه است.

نیویورک تایمز )امریکا(:
همــه متمرکــز روی مســأله تعطیلی 
دولــت هســتند امــا غافــل از آن کــه 
بــه  ترامــپ  کــه  تعرفه هایــی  جنــگ 
راه انداختــه آســیب های فراوانــی بــه 
کارخانه ها و به تبع آن اقتصاد امریکا 

زده است.

دیلی صباح )ترکیه(:
نبــرد  محــل  در  ترکیــه  ارتــش 
ســاری قمیش در جنــگ جهانــی اول، 
جایــی کــه 90 هــزار ســرباز یــخ زدند و 
و  گرفــت  یادبــودی  مراســم  مردنــد، 
نــواری چند صد متــری از پرچم ترکیه 

را به نمایش گذاشت.

 سال بیست و چهارم  شماره 6969
 سه شنبه   18 دی 1397

پکــن، پایتخت چین دیروز دوشــنبه میزبــان هیأتی از مقامات 
امریکایی در ســطح معاون وزیر بود که برای نخستین بار پس 
از آتش بس تجاری 90 روزه دو کشــور؛ با همتاهای چینی خود 
بر ســر میــز مذاکره نشســتند تا هرچنــد انــدک، از نگرانی های 
بازارهــای جهانی درباره پیامدهــای این جنگ تجاری بکاهند. 
ایــن مذاکــرات کــه امــروز سه شــنبه نیــز ادامــه دارد بــا دقت و 
اقتصــادی جهــان بویــژه وال  بازارهــای  از ســوی  حساســیت 
اســتریت دنبال می شــود هرچند که بســیاری از تحلیلگران بر 
این باورند، این مذاکرات دستاورد ملموس و چندانی نخواهد 

داشت.
به گزارش ســی ان بی سی، روز جمعه گذشته وزیر بازرگانی 
چین اعام کرد، طی روزهای دوشنبه و سه شنبه )دیروز و امروز( 
یک تیم کاری به رهبری جفری گریش، معاون نماینده تجاری 
امریــکا بــه پکن می آینــد تا مذاکــرات »مثبت و ســازنده ای« را 
بــا همتاهای چینی خود داشــته باشــند. پس از اعــام این خبر 
بازارهای جهانی به جنب و جوش افتاد که بخشی از این تحرک 
بــه خاطر افزایــش امیدها به کاهش تنش های تجــاری بین دو 
کشــور بود. از جمله این تحرک ها مربوط به شــاخص داو جونز 
بود که از روز جمعه 0.45 درصد رشــد داشــته اما این رشــد در 
مقابل ســقوط 8.2 درصدی این شــاخص از اول دسامبر 2018 

به این سو رقم قابل توجهی نیست.
ë مذاکره اقتصادی با چاشنی دغدغه سیاسی

همچنیــن بســیاری از تحلیلگــران معتقدند، بــازار جهانی 
نباید خیلی به دستاورد مذاکرات در کوتاه مدت امیدوار باشد. 
پوشــان دوت، اســتاد علــوم سیاســی و اقتصــادی در مدرســه 
اقتصاد اینســدا به ســی ان بی سی گفت، بعید است که چین و 
امریکا در پایان این نشست دو روزه و حتی در انتهای آتش بس 
تجــاری 90 روزه به یــک توافق کامل برســند هرچند که دونالد 
ترامپ به خاطر کاستن از فشارهای بازار امریکا مجبور خواهد 
شــد خود را عاقه مند به توافق نشــان دهد و به توافق نزدیک 
شود. وی افزود، ترامپ شانس موفقیت سیاسی خود را در گرو 
شاخص داو جونز می داند و از این رو بهترین امید برای نتیجه 

بخش بودن مذاکرات این است که شاخص داو جونز همچنان 
در سراشــیبی اســت و همین مســأله انگیزه های سیاسی برای 

ترامپ ایجاد می کند.
با این وجود، دولت معتقد اســت، دو کشــور در پایان آتش 
بــس 90 روزه بــه یک توافق همه جانبه نمی رســند اما احتماًا 
توافق هــای کوچکتری حاصل خواهد شــد. »مذاکــرات آنها بر 
سر موضوعات بسیار پیچیده و دشوار است. این مذاکرات تنها 
بر ســر این نیســت که مــن می خواهم دانه ســویا و گاز طبیعی 

بیشتری بخرم و تو دسترسی به بازار و خودرو به من بده.«
ســایت روزنامــه امریکایی نیویــورک تایمز نیز در گزارشــی 
نوشــت، به نظر می رســد، مقامات چینی قصد دارند یکســری 
امتیازهــا از جملــه کــم کــردن برخــی تعرفه هــا بــه کااهــای 
امریکایــی را در ایــن مذاکــرات بــه امریــکا بدهند زیــرا آنها در 
تاش برای کاستن از تنش ها تا قبل از رسیدن به ضرب ااجل 
دوم مارس هستند. قرار اســت در دوم مارس تعرفه های 200 
میلیــارد دار کاای وارداتــی از 10 درصد به 25 درصد افزایش 
یابــد. اگر این مذاکرات ســازنده باشــد ظرف چنــد هفته آینده 
نمایندگانی در ســطح ارشــد از چین به واشنگتن سفر می کنند 
تــا با روبــرت ایتیــزر، مذاکره کننده ارشــد اقتصــادی ترامپ و 

استیون منوچین، وزیر دارایی دیدار کنند.
مقامات ارشــد دولتی امریکا مطمئن هستند که در مذاکره 
بــا چین به اندازه کافی در موضع قدرت قرار دارند و می توانند 
امتیازهــای خوبــی از جمله حذف فشــار چین بر شــرکت های 
امریکایــی را کســب کننــد و همچنیــن با چیــن توافــق کنند که 
محصوات کشــاورزی و انرژی بیشــتری از امریکا بخرد. اگرچه 
گرفتن چنین امتیازهایی از چین محتمل است اما کارشناسان 
اقتصادی و تجاری چین می گویند، این اتفاق ها به راحتی یا به 
ســرعت نمی افتد و نیازمند تغییرات قانونی و ساختاری است 
و در نتیجه ممکن اســت جنگ تجاری دو کشــور حتی فراتر از 
ضــرب ااجــل دوم مارس هم برود و رشــد اقتصــادی امریکا، 

سود شرکت ها و هزینه های مصرف کننده را باا ببرد.
ایسور پراســاد، کارشناس بازرگانی در دانشگاه کرنل با بیان 
ایــن مطلب که هنوز خیلی زود اســت چیــن و امریکا به توافق 
مطلــوب دو طرف برســند، گفت: بهترین اتفاقــی که می تواند 
در مذاکرات دوشــنبه و سه شــنبه بیفتد این اســت که دو طرف 

توافق کنند دشــمنی های تجاری بیشــتر را متوقــف کنند حتی 
اگــر تحریم های تجاری موجود از ســوی دو طرف به قوت خود 

باقی باشد.
ë پیشنهاد تفرقه افکنانه چین برای کاخ سفید

بــه گــزارش ایران آناین بــه نقل از نیویــورک تایمز، مایک 
پیلســبری، کارشناس مسائل چین در انســتیتو هودسون که به 
دولــت ترامپ هم مشــاوره می دهــد درباره مذاکــرات دیروز و 
امروز در پکن گفت، مذاکرات آســان نخواهد بود. او پیش بینی 
کــرد، بــه احتمــال بســیار قــوی چینی هــا ســعی خواهنــد کرد 
پیشــنهادی بدهند که بین مقامات کاخ سفید شکاف به وجود 
آید و مشاوران اقتصادی معتدل تر نظیر منوچین و لری کودلو، 
رئیس شورای ملی اقتصاد راضی شوند اما ایتیزر و پیتر ناوارو، 
یکــی دیگر از مقامات ارشــد اقتصادی مخالف آن باشــند. وی 
افزود: اگر چینی ها طبق سنت تاریخی خود مذاکره کنند، پس 

یک پیشنهاد معتبر اما کوچک را مطرح خواهند کرد.
ســال گذشــته دو کشــور چین و امریکا یکســری تعرفه های 
تنبیهــی علیــه کااهــای یکدیگر اعمــال کردنــد و باعــث بروز 
نگرانی هایــی درباره کند شــدن رشــد اقتصادی جهان شــدند. 
امریــکا در حال حاضر روی 250 میلیارد دار از کااهای چینی 
تعرفه گذاشته و تهدید کرده تعرفه های گمرکی اضافی تا حد 

دو برابــر ارزش محصوات اعمال کند. چین هم به این اعام 
جنــگ تعرفه ای پاســخ داده و روی 110 میلیارد دار از کااهای 
امریکایی تعرفه گذاشــته و صنایع مهمی نظیر کشاورزی را که 
از منظر سیاســی نیز جزو صنایع مهم هستند، هدف قرار داده 
اســت. در ماه دسامبر 2018 و پس از دیدار ترامپ با شی جین 
پینگ، رئیس جمهوری چین در حاشــیه نشســت گــروه 20 در 
بوینــس آیرس آرژانتین دو رهبر توافــق کردند به مدت 90 روز 
جنگ تعرفه ای را متوقف و مذاکره برای یک توافق دوجانبه را 

در این فاصله زمانی آغاز کنند.
ë اعزام همزمان ناو جنگی و هیأت مذاکره کننده امریکایی به چین

دیروز دوشــنبه اولین دور از ایــن مذاکرات در حالی در پکن 
آغاز شــد که واشــنگتن در اقدامی تحریک آمیز یــک فروند ناو 
جنگــی به حوالی جزایر مورد مناقشــه پاراســل در دریای چین 
جنوبــی اعزام کرد و مدعی شــد، مأموریت ایــن ناو حمایت از 
»کشــتیرانی آزاد« در منطقــه بوده اســت. وزارت خارجه چین 
امــا ایــن اقــدام را مداخلــه توصیــف کرد و نســبت بــه آن ابراز 
ناخرســندی کرد. به گفته ســخنگوی ناوگان پاســیفیک، راشل 
مــک مــار، ناو یــو اس اس مک کمپــل با حرکــت در عرض 12 
مایل دریایی جزایر پاراســل، ادعاهای زیاده خواهانه دریایی را 

به چالش کشیده است.

خیلی دور خیلی نزدیک
چشم انداز مبهم پایان جنگ تجاری چین – امریکا؛ 

پــاورقـی
جیمزکومی
 مترجمان: مسعود میرزایی 

و بهجت عباسی
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وفاداری وااتر

حفظ اعتماد مردم
مأمــوران ما همچنین ســراغ کســانی رفتند که سیســتم های شــخصی کلینتون 
را راه انــدازی کــرده بودنــد یــا تعمیر و نگهــداری رایانه هــا و ســرورها را برعهده 
داشــتند و خدمات موبایلی به وزیرخارجه ارائه می کردند. همه کســانی که دور 
و بــِر کلینتون بودند یا در وزارت خارجه برای او کار می کردند، مصاحبه شــدند. 
ناظران و سرپرستان تحقیق و تحلیل هر دو هفته یک بار با من دیدار می کردند 
تــا ضمــن ارائه آخرین گزارش ها از عملکرد تیم هایشــان، اطاعــات مرا نیز به 
روز کننــد. بخش عمده کار آنها شــامل عملیات ســخت و ُپرزحمــِت بازیابی و 
بازســازی بایگانی های الکترونیک بــود. به عنوان مثال مأمــوران اف بی آی یک 
ِسرور خارج از رده پیدا کردند که در یک دوره ای سیستم ایمیل خانم کلینتون را 
میزبانی کرده بود، اما نرم افزارهای مربوطه هنگام جایگزین کردن این ِســرور، 
توسط نیروهای فنی به عنوان یک اقدام معمول حذف شده بود. این اقدام فنی 
در واقــع ایمیل هــا را به میلیون ها قطعه ریز تقســیم کرده و به َتِه ســرور پرتاب 
کــرده بــود. تیم متخصصان اف بی آی بــا مهارتی باورنکردنی و کاری ســخت و 

عذاب آور، اکثر قطعات این پازِل به هم ریخته را دوباره احیا کردند.
تــا اوایل ســال 2016 وضعیت به گونه ای بود که ما از تصاویر به دســت آمده 
متوجه می شــدیم که هنوز پرونده ای برای پیگرد قضایی در دست نداریم. هنوز 
کار زیادی باید انجام می دادیم و ازم بود با خود هیاری کلینتون مصاحبه کنیم 
– بازجویــان ما طبق روال معمول در چنین پرونده هایی، انجام این مصاحبه را 
برای مراحل آخر تحقیق نگه داشته بودند تا قبل از آن بتوانند همه اطاعات در 
دسترس و قابل بازیابی را جمع آوری کنند. اما تا آن لحظه ما هنوز شواهدی که 
بتواند یک پرونده قابل پیگرد قضایی را شکل دهد، نیافته بودیم. ما می دانستیم 
کــه وزارت دادگســتری نیــز در چنیــن وضعیتــی هرگــز اتهامات جنایــی را علیه 
کســی مطرح نمی کنــد – و تاکنون نیز چنین کاری نکرده بود. هنوز شــواهد قوی 
و محکمی نداشــتیم که نشان بدهد ســوژه تحقیق ما )هیاری کلینتون( هنگام 
استفاده از ایمیل های شخصی می دانسته کاری را انجام می دهد که نباید انجام 
بدهد. اتفاقات تصادفی، لغزش و سهل انگاری و حتی بی دقتی شدید هنگام کار 
با اسناد و مدارک طبقه بندی شده، مواردی نبودند که بتوان بر اساس آنها کسی 
را تحت پیگرد قضایی قرار داد یا اتهام جنایی را پیش کشید. حتی برای کارکنان 
دولت فعلی نیز چنین بی دقتی هایی می تواند عواقب سختی نظیر جلوگیری از 
دسترســی به اطاعات محرمانه یا حتی از دســت دادن شغل را به دنبال داشته 

باشد، اما مطمئناً طرح اتهامات جنایی در میان نخواهد بود.
اگــر تحقیقات به همین شــکل ادامــه پیدا می کرد، چالش پیــش رو این بود 
که پرونده را به گونه ای ببندیم که اعتماد مردم امریکا را نســبت به اینکه نظام 
قضایی شــان به شکل شایســته، صادقانه و غیرسیاسی کار می کند، حفظ کنیم. 
البته ما هرگز نمی توانستیم کسانی را که به طور افراطی از کلینتون متنفر بودند 
و تنفر خودشــان را در رســانه ها نشــان می دادند، قانع کنیم. اما خوشبختانه ما 

قادر بودیم اکثر امریکایی های منصف، بی غرض و روشنفکر را متقاعد سازیم.

ندا آکیش
خبرنگار

A
P

رســانه های  برخــی  ااخباریــه:   ■
عراقــی از قصد نیروهــای  امریکایی 
برای ســاخت ســه پایگاه نظامی در 

دو استان صاح الدین و کرکوک خبر دادند. 
■ روزنامه رودونگ ســینمون: کره شــمالی از کره جنوبی 
خواست تا رزمایش های مشترک با امریکا را متوقف کند.

■ الجزیــره: همزمان بــا ادامــه تظاهرات ضــد دولتی در 
ســودان، مســئوان امنیتی این کشــور تعدادی از اســاتید 
دانشــگاه خارطوم را بازداشــت کردند امــا منابع به آرتی 

گفتند، این اساتید آزاد شده اند. 
■ هاآرتص: رژیم صهیونیستی به بهانه دارایی های به جا 
مانده از یهودیان در چند کشــور عربــی پس از انتقال این 

افراد به اراضی اشغالی درخواست غرامت کرده است. 
■ راشــا تودی: وزارت دفاع روسیه اعام کرد: ناو گشتزنی 
پیتلیوی روسیه بر اقدامات ناو امریکایی یو اس اس مک 

هنری در دریای سیاه نظارت می کند.

دو خط 
خبــــر

 
پس از هشت سال جنگ و نابسامانی، با طلوع آفتاب صلح و 
از پای درآمدن تروریسم، حاا نوبت به ساخت و ساز و توسعه 
اقتصادی سوریه رسیده است. مردم که از گوشه گوشه این کشور 
گریخته بودند، اندک اندک به خانه هایشــان باز می گردند تا با 
زدودن غبار اندوه و از دســت رفتن عزیزانشــان، خود را مهیای 
کســب و کار و ســاخت و ســاز کشورشــان کننــد. آمارهــا نشــان 

می دهد، سال 2019، سال رونق و توسعه سوریه است.
بــه گــزارش واحــد اطاعات مجلــه اکونومیســت، در میانه 
کشــورهایی کــه در ســال جدیــد میــادی در عرصــه اقتصادی 
عملکــردی قابــل قبــول خواهنــد داشــت، بااترین رکــورد در 
اختیار ســوریه اســت. پیش بینی می شــود نرخ رشــد اقتصادی 
ســوریه بــه 9.9 درصد برســد تا بااترین نــرخ رشــد را در میان 
کشــورهای جهان داشــته باشــد. ســامر خلیــل، وزیــر اقتصاد و 
تجارت خارجی ســوریه با تأکید بر گزارش این مجله انگلیسی 
گفت: »چنین گزارش هایی با چشــم انداز اقتصادی ســوریه که 
برای آینده ترسیم شده است، تطابق دارد زیرا دولت اقدامات 
ازم را برای بازگرداندن شکوفایی به اقتصاد سوریه اتخاذ کرده 
اســت. آنچه در انتشــار چنین گزارش هایی اهمیــت دارد، این 
است که نوع نگاه جهان به اقتصاد سوریه متحول خواهد شد و 

واقعیت های این کشور مجال ابراز پیدا می کنند«.
ë هموار کردن مسیر روابط دیپلماتیک جهان با سوریه

از ســوی دیگر، آثار توســعه و رونق را در عرصه دیگری هم 
به وضوح می توان جســت. طوانی تر شــدن صف کشــورهایی 
که درصدد بازگشــایی سفارتخانه هایشــان در ســوریه هســتند. 
گزارش ها نشان می دهند، انگلیس با ترمیم ساختمان سفارت 
خود، می خواهد بزودی ســفارتش را در دمشق بازگشایی کند. 
منابعی می گویند، ســفیر انگلیس قصد دارد به سوریه برگردد 
و مأموریــت دیپلماتیک خود را از ســر بگیرد. پیتر فورد ســفیر 
ســابق انگلیس در ســوریه، گفته بود امریــکا نمی تواند مانع از 
ســر گیری روابط دیپلماتیک میان کشورهای اروپایی و عربی با 
ســوریه شود و کشــورهای اروپایی روابط خود با دمشق را بدون 

پیش شرط از سر می گیرند.
پــس از ایــن کشــور، هــم ایتالیایی هــا در راســتای بازســازی 
ســاختمان سفارت خود وارد عمل شدند تا روابط دیپلماتیک 
دو کشــور دوبــاره آغاز شــود. اما پیــش از این دو کشــور اروپایی، 
بســیاری از کشــورهای عربی اقدامــات ازم را برای بازگشــایی 
سفارت های خود در سوریه انجام داده بودند تا بر عقب نشینی 
از مواضع پیشین خود مهر تأییدی بزنند. کویت خبر داده بود، 
پس از هفت ســال مجدداً سفارت خود را در دمشق راه اندازی 

خواهد کرد. بحرین هم 28 دســامبر 2018، با انتشــار بیانیه ای 
خبر داد فعالیت های ســفارتخانه این کشــور آغاز شــده است. 
اما امارات متحده عربی پیش از این کشــورها، در 27 دســامبر 
ســفارت خود در دمشــق را بازگشــایی کرد. وئــام وهاب رئیس 
حــزب توحیــد عربــی با اشــاره به میل کشــورهای عربــی برای 
بازگشــت دیپلماتیــک به ســوریه گفــت: »همه ســفارتخانه ها 

بزودی به سوریه بازخواهند گشت«.
ضمــن  یکشــنبه،  روز  نیــز  اردن  مجلــس  نماینــدگان 
هشــدار دربــاره پیامدهــای بی توجهــی بــه اهمیــت روابــط 
دیپلماتیک با ســوریه، از دولت خواستند سفارت این کشور 
را در بااترین ســطح دیپلماتیک در دمشــق بازگشایی کند. 
خبرنــگار روســیاالیوم در امان گــزارش داد محافل مردمی 
و نیمه رســمی اردن به ســرعت خواستار از ســرگیری روابط 
با دمشــق شــدند. از نشــانه های این تمایل می تــوان به این 
اشاره کرد که بافاصله پس از بازگشایی گذرگاه مرزی میان 
اردن و ســوریه، این گذرگاه ُپر از شــهروندان اردنی و ســوری 
شــد و به دنبال آن هیأت رسمی از پارلمان اردن به دمشق 

سفر و با بشار اسد دیدار کرد.
امــا این بازار داغ مخالفانی هــم دارد؛ نصرالحریری رئیس 
هیــأت مخالفان ســوری که در ریــاض اقامــت دارد، گفت: »از 
آشــتی دیگر کشــورها با دولت سوریه و بازگشــایی سفارت های 
خارجــی در دمشــق غافلگیــر شــدیم. امیــدوارم آنهــا در ایــن 

تصمیم بازنگری کنند«.

زیرســاخت های  تــا  اســت  تــاش  در  نیــز  ســوریه  دولــت 
ازم را بــرای بازگشــت کشــورش بــه عرصه هــای جهانــی بــه 
ســرعت فراهم کنــد. در همین راســتا، وزارت حمل و نقل این 
کشــور اعــام کرد که تمــام اقدامــات ازم را برای آماده ســازی 
فرودگاه های این کشــور با هدف میزبانــی از پروازهای خارجی 
فراهم کرده اســت. به گزارش رسانه های سوری، فرودگاه های 
این کشــور یک به یک آمــاده میزبانــی از هواپیماهای خارجی 
می شــوند و حتــی مســئوان ســوری از تــاش بــرای احــداث 
فرودگاه های جدید در این کشور و توسعه ناوگان هوایی سوریه 
خبــر داده اند. اما روزنامه قطری العربی الجدید به نقل از یک 
منبع مصری نیز اعام کرد که شرط عربستان، امارات، بحرین 
و مصر برای بازگشــت ســوریه به اتحادیه عــرب پایان دادن به 
نفوذ ایران در این کشــور اســت. این منبع افزود: »اگر بشار اسد 
این شرط را بپذیرد، پایتخت های تمام کشورهای عربی بر روی 
او باز خواهد شد، و رهبران کشورهای عربی به طور رسمی وارد 

دمشق خواهند شد«.
ë سوءاستفاده رژیم صهیونیستی از فرصت تازه

با سفر جان بولتون، مشاور امنیت ملی امریکا به بلندی های 
جــوان، بنیامیــن نتانیاهو نخســت وزیر رژیم صهیونیســتی از 
او خواســت تــا به عنــوان بخشــی از معاملــه خــروج نیروهای 
امریکایــی از ســوریه حــق حاکمیت این رژیم را بــر بلندی های 
جوان اشــغالی به رســمیت بشناســد و امنیت این رژیم بیش 

از پیش تأمین شود.

 سیسی لب به اعتراف همکاری 
با اسرائیل گشود

ســرانجام عبدالفتاح سیســی، رئیس جمهــوری مصر در 
مصاحبــه  بــا شــبکه تلویزیونــی امریکایــی ســی بی اس از 
همکاری کشــورش با رژیم صهیونیســتی پرده برداشــت 
و صراحتــاً اعام کرد که کشــورش برای مبــارزه با به زعم 
او»تروریســت ها« در صحــرای ســینا در حــال همکاری با 
اســرائیل اســت. به گزارش ایران آناین به نقل از سایت 
شــبکه خبری روزنامــه نیویورک تایمــز، او در ایــن برنامه 
پربیننده به نام »60 دقیقــه«، اعام کرد که گزارش هایی 
کــه نشــان می داد میــان مصــر و اســرائیل همکاری هایی 
صورت گرفته، درســت اســت و رابطه میــان مصر و رژیم 
صهیونیستی »در بهترین شکل خود طی تاریخ روابط آن 
دو است«. دولت مصر در صحرای سینا در حال مبارزه با 
شبه نظامیانی اســت که با گروه داعش در ارتباط هستند. 
از زمان تأســیس رژیم صهیونیستی در سال 1948، روابط 
میان مصر و این رژیم بشــدت تاریک بوده اســت و بارها 
با یکدیگر جنگیده اند. اما با وســاطت و پادرمیانی برخی 
کشورهای غربی، سرانجام در سال 1979 به شکل رسمی 
میــان آن دو پیمــان صلحــی امضــا شــد و از ســال 1980 
میادی، روابط دیپلماتیک میان آنها آغاز شد اما دولت 
مصر به تبعیــت از افکار عمومی رابطــه چندان گرمی با 
رژیم اشــغالگر نداشــت. اما سیســی در این برنامه خیال 
مــردم کشــور خــود را راحت کــرد و گفت: »بله... درســت 
اســت. نیــروی هوایــی ما بــرای انجــام عملیــات گاهی از 
مواضــع اســرائیل اســتفاده می کنــد و مــا با اســرائیلی ها 

همکاری های گسترده ای داریم«.

افق روشن دمشق
سوریه کشوری با بیشترین رشد اقتصادی در سال 2019 شد

گیلبرت کاپان رئیس هیأت امریکایی

فرحناز دهقی
خبرنگار
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کودتای گابن شکست خورد

 
ســربازان در کشــور گابن، در غرب آفریقــا، تاش کردند علیه دولت این کشــور 
کودتا کنند اما گای- برتراند ماپانگو، سخنگوی دولت گابن به خبرگزاری رویترز 
گفــت: »چهار نفر از پنج نظامی ارتش که ســاعات اولیه روز دوشــنبه تاش به 

کودتا کرده بودند، بازداشت شدند و اکنون اوضاع در کنترل است«.
او در مصاحبــه با این خبرگزاری افزود: این افراد در مرکز رادیویی دولت که 
برای مدت کوتاهی به تصرف آنها درآمده بود بازداشــت شــدند اما نفر پنجم 
که موفق به فرار شــده تحت تعقیب اســت. پس از اعام پیــام کودتا از رادیوی 
گابن، حدود 300 نفر برای حمایت از آن جلوی ساختمان رادیویی گابن تجمع 
کرده بودند اما نیروهای امنیتی تجمع کنندگان را با گاز اشک آور متفرق کردند.

عامان کوتا، عدم توانایی علی بنگو رئیس جمهوری 59 ســاله این کشــور را 
برای اداره کشورشان مهمترین انگیزه شان برای کودتا می دانند. اوندو اوبی یانگ 
یکــی از کســانی که در ایــن کودتا نقش داشــت و خودش را به عنــوان رهبر گروه 
موسوم به »جنبش وطن پرست« نیروهای امنیتی و نظامی گابن معرفی کرده، 
می گوید: »سخنرانی بنگو به مناسبت سال نوی میادی تردیدها درباره قابلیت 
رئیس جمهــوری برای تــداوم اجرای مســئولیت هایش در ریاســت جمهوری را 
تشــدید کرد«. به گــزارش یورونیوز، او پس از یک ماه پنهان ماندن از رســانه ها و 
مردم، سرانجام در پیام سال نوی خود که از بیمارستانی در مراکش پخش شد، 
گفــت که احســاس می کند حــال بهتــری دارد. اگرچه او بدون مشــکل صحبت 
می کرد اما از آنجا که تصویری کامل از او نمایش داده نشــد، برخی می گویند به 
دلیل ســکته دیگر توانایی اداره این کشــور را ندارد. بنگو از 24 اکتبر 2018 ابتدا در 
عربســتان و ســپس در مراکش تحت درمان اســت و ظاهراً طی روزهای اخیر به 
مراکش منتقل شــده اســت. علی بنگو از ســال 2009 قدرت را در گابن در دست 
دارد. انتخاب مجدد او در سال 2016 باعث تشدید اعتراض ها به نحوه برگزاری 

انتخابات شد. خاندان بنگو 50 سال است حاکمیت این کشور را در دست دارد.

پونه مجلسی
خبرنگار افریــقا
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دیلی تلگراف )انگلیس(
رویارویی دو غول ورزش چوگان انگلیس 
بــه نام هــای هیو بومن و بیلی اســلیتر که 
البتــه تخصــص اول شــان در ســوارکاری 
اســت، صفحــه اول دیلــی تلگــراف را به 
تســخیر خود درآورده اســت و این دوئلی 
بود که برنده نداشت و یک تساوی به نام 
آنها به ثبت رسید. تلگراف به جدیدترین 
رویدادهــای جام حذفی فوتبال انگلیس 
مقتدرانــه  صعــود  از  و  پرداختــه  هــم 

منچسترسیتی سخن گفته است.

مترو )انگلیس(
بــه اتهــام  خبــر بازداشــت ویــن رونــی 
رانندگــی در حالت مســتی و با ســرعت 
بیــش از حــد مجــاز در امریــکا و توســط 
پلیس های گشــتی این کشور، به گزارش 
اول این نشــریه تبدیل شــده اســت. این 
در حالــی اســت کــه رونــی در بــدو ورود 
بــه امریکا نیــز به خاطر برخــورد تندش 
با مأمــوران و کارمندان فــرودگاه، تحت 
پیگرد قضایی قرار گرفته و پیشینه روشن 
خود به لحاظ فنی را زیر سؤال برده بود.

کارین )آرژانتین(
این روزنامه برد 1-2 یکشنبه شب بارسلونا 
مقابــل ختافه در لیــگ فوتبال اســپانیا را 
کــه با گلزنی تازه ای از ســوی لیونل مســی 
همــراه شــد، بــه یکــی از خبرهــای اصلی 
خود و تصویر نخستش تبدیل کرده است. 
کارین همچنین از شکست تکان دهنده 
تازه رئال مادرید مقابل رئال سوســیه داد 
بــه عنــوان عاملی بــرای تحریــک هر چه 
بیشــتر مســی و رهنمون کردن تیمش به 

سوی فتوحات بیشتر یاد کرده است.

تیم هــای ملی فوتبــال ایران و یمن 
بــازی  نخســتین  در   1۹:۳۰ ســاعت  از 
خــود در گــروه D جام ملت های آســیا 
2۰1۹ امــارات در ورزشــگاه محمــد بن 
زایــد ابوظبــی بــه مصــاف هــم رفتند. 
بــازی،  چنــد ســاعت پیــش از شــروع 
در  حضــور  بــا  عابــدزاده  احمدرضــا 
اردوی تیــم ملــی، بــه پســرش امیــر و 
ســایر ملی پوشــان روحیــه داد و مــورد 
اســتقبال کادر فنــی قرار گرفــت. برای 
دیدارهــا،  دیگــر  مطابــق  بــازی  ایــن 
اقدامات امنیتی شدیدی در نظر گرفته 
شــده بود و عوامل برگزاری مسابقه، با 
دســتگاه های چک و خنثی و سگ های 
آمــوزش داده شــده، اقــدام به گشــتن 
کردنــد  عکاســان  کیــف  و  خبرنــگاران 
ورودی  در  هــم  بمب یــاب  دســتگاه  و 
ورزشــگاه قرار داده شــده بــود تا به این 
صــورت  ویــژه ای  اقدامــات  ترتیــب، 
مرتضــی  بیرانونــد،  بگیرد.علیرضــا 
پورعلــی گنجی، احســان حــاج صفی، 
سید مجید حســینی، رامین رضاییان، 
امید ابراهیمی، اشــکان دژاگه، مهدی 
ترابــی، وحیــد امیری، مهــدی طارمی 
و ســردار آزمــون 11 بازیکــن منتخــب 
کــی روش برای آغــاز بازی بودنــد و در 
ایــن میــان حضــور ترابــی و دژاگــه در 
ترکیب اصلی جالــب توجه و برخاف 

پیش بینی ها بود.
بازی با ســوت ریوجی ســاتو از ژاپن 
آغاز شد و حمله ایران در همان دقیقه 
یــک با چنــد حملــه نصفــه و نیمــه از 

ســوی یمنی هــا پاســخ داده شــد که در 
یکــی از ایــن حمــات شــوت بازیکــن 
حریــف در دقیقه 8 از بــاای دروازه به 
بیرون رفت. در دقیقه 12 شوت آزمون 
با واکنــش ناقص الســوادی دروازه بان 
یمــن همراه بــود و طارمی موفق شــد 
توپ برگشتی را وارد دروازه حریف کند 
تا ایران در این تورنمنت برای رســیدن 
بــه گل خیلــی انتظــار نکشــد. حمات 
سفیدپوشــان کشــورمان ادامه یافت و 
در دقیقــه 2۳، یــک ضربه ایســتگاهی 
بــه ســود ایــران اعــام شــد. دژاگــه که 
بازوبنــد  در غیــاب مســعود شــجاعی 
کاپیتانــی را بــه بــازو بســته بود، پشــت 
توپ ایستاد و با شوتی دقیق، تیم ملی 
را صاحب دومین گل کرد. شوت دژاگه 
بعــد از برخورد به تیر عمــودی دروازه 
یمــن، بــه پشــت ســعود الســوادی که 
شــیرجه ناموفقی برای مهــار توپ زده 
بود برخورد کرد و وارد دروازه شد. البته 
ســایت ای اف ســی، آن را گل به خودی 
دانســت و به نــام دروازه بان یمن ثبت 
کــرد. در دقیقــه 2۵ هــم ســانتر زیبای 
رضاییان از ســمت راســت با ضربه سر 
دقیــق و زیبــای طارمــی همراه شــد تا 
گل ســوم ایــران و گل دوم ایــن بازیکن 
ثبت شود. بعد از گل سوم ایران، بازی 
آرام تر و در میانه های میدان دنبال شد 

تا یوزها با ۳ گل به رختکن بروند.
نیمه دوم را ایران با یک تغییر آغاز 
کرد و پژمان منتظری به جای حسینی 
وارد بازی شــد. در ایــن نیمه هم ایران 

یک بازی هجومی را از خود به نمایش 
در  آزمــون   47 دقیقــه  در  گذاشــت. 
برخــورد با محمد عبدربــه در محوطه 
جریمــه یمــن نقش بر زمین شــد ولی 
داور ژاپنی اعتقادی به پنالتی نداشت. 
بــا این حــال، ســردار در دقیقه 5۳ گل 
چهارم را به ثمر رساند. ارسال دژاگه از 
روی کرنــر را ترابی در تیر اول قطع کرد 

که سعد السوادی با شیرجه نه چندان 
موفــق آن را دفع کرد تــا در ادامه توپ 
بعــد از برخــورد بــه بــدن طارمــی، در 
داخــل محوطــه 6 قــدم مقابــل پــای 
آزمــون بیفتد و او با ضربــه بغل پا گل 
چهــارم ایــران را بزنــد. در ایــن صحنه 
نعمــان از پشــت خــط دروازه تــوپ را 
برگشــت داد ولــی کمــک داور پشــت 

دروازه تأییــد کــرد کــه تــوپ گل شــده 
اســت. در دقیقــه 61 دومیــن تعویض 
قــدوس  و ســامان  انجــام شــد  ایــران 
دقیقــه  در  و  گرفــت  را  امیــری  جــای 
71 هــم کریم انصــاری فــرد جایگزین 
طارمی شــد. در دقیقــه 78 خطایی که 
ســمت چپ زمین و در کنــار خط کرنر 
روی ترابی اعام شــده بــود را دژاگه به 

مقابــل تیــر اول ارســال کرد کــه ضربه 
ســر پورعلی گنجــی بــه پشــت محوطه 
جریمــه را ســامان قــدوس بــا شــوت 
روی پای تماشــایی به تــور دروازه یمن 
چسباند تا پنجمین گل ایران به زیبایی 
به ثمر برســد. با ایــن نتیجه مقتدرانه، 
دیگــر  بــرای  شــاگردانش  و  کــی روش 

مدعیان جام خط و نشان کشیدند.

فغانی داور دیدار ژاپن و ترکمنستان
الــکاس قطــر خبــر داد کــه علیرضــا فغانــی، داور  شــبکه 
بین المللی کشورمان قضاوت دیدار ژاپن با ترکمنستان را در 
جام ملت های آسیا 2۰1۹ برعهده خواهد داشت. این اولین 
قضاوت فغانی در این دوره از رقابت ها است که فردا چهارشنبه برگزار می شود.

تجلیل شیخ سلمان از کودکان محبوس تایلندی
شیخ سلمان، رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا از کودکان تایلندی مشهور به 
»کــودکان غار« تجلیــل کرد و به آنها لوح یادبودی داد. این کودکان از ســوی 
فدراســیون فوتبال تایلند برای تماشای بازی تیم شان مقابل هند به امارات 
رفتــه بودنــد. ایــن 12 نوجــوان تایلنــدی و مربی آنان بیــش از 2 هفتــه براثر 

سیاب موسمی در غاری در تایلند محبوس شده  بودند.

هافبک سوریه رباط صلیبی پاره کرد
فدراســیون فوتبال ســوریه اعام کرد اســامه اومــری، هافبک تیــم ملی این 
کشــور کــه در بــازی بــا فلســطین در دقیقه 4۰ دچــار مصدومیت شــد، دچار 

پارگی رباط صلیبی شده و نمی تواند در ادامه رقابت ها باشد.

عربستان هافبک طراحش را از دست داد
فدراسیون فوتبال عربستان اعام کرد خوان آنتونیو پیزی، سرمربی این تیم 
به خاطر مصدومیت، سلمان الفرج هافبک طراح تیم خود و باشگاه الهال 
را از لیســت خــارج کــرد. بنا به تصمیم پیــزی، نوح الموســی هافبک ااهلی 

جانشین الفرج می شود.

سرمربی تایلند برکنار شد!
تایلنــد در اولیــن دیــدارش مقابل هنــد با نتیجــه تحقیرآمیز 4 بر یک شکســت 
خورد. این نتیجه باعث شــد فدراســیون فوتبال تایلند میلوان رایواچ، ســرمربی 
صربســتانی خــود را برکنار کنــد تا به این ترتیــب این مربی اولیــن اخراجی جام 
آن هــم در روز دوم رقابت هــا لقب بگیرد! با تصمیم فدراســیون فوتبال تایلند، 
سیریساک یودرایتای به طور موقت مسئولیت فنی تیم ملی این کشور را برعهده 

دارد و در دومین دیدار مرحله گروهی مقابل بحرین، روی نیمکت می نشیند.

پیروزی چین و کره جنوبی
دیروز چین و قرقیزستان از گروه C جام ملت های آسیا در شهر العین رودرروی 
هم قرار گرفتند که این بازی با نتیجه 2 بر یک به سود چینی ها به پایان رسید. در 
این بازی قرقیزها با گل اسراییلف )41( پیش افتادند اما در نیمه دوم و با اشتباه 
پاول ماتیاچ دروازه بان قرقیزســتان )5۰( توپ به اشتباه وارد دروازه این تیم شد 
تایک گل به خودی شکل بگیرد. یودابائو )78( هم گل دوم چین را به ثمر رساند تا 
شاگردان مارچلو لیپی صاحب ۳ امتیاز این بازی شوند. در دیگر دیدار گروه C ،کره 
جنوبــی بــا برتری یک بر صفر برابر فیلیپیــن ۳ امتیاز را به دســت آورد. اوی جو 

هوانگ )۶7( توانست دروازه فیلیپین را باز کند.

جام ملت ها

مجیدی وارد تهران شد
فرهاد مجیدی که در تصمیم گیری اخیر ســران استقال به 
کادر فنــی ایــن تیم اضافه شــده و باید به وینفرد شــفر یاری 
برساند، دیروز وارد تهران شد تا مأموریت جدید خود را آغاز 
کنــد. وی که برای انجام برخی کارهای شــخصی اش به امــارات رفته بود، ظاهراً 
در ســال های اخیر چند کاس مربیگری را پشــت ســر گذاشته اســت. همزمانی 
بازگشت مجیدی با تحریم تمرینات استقال توسط نفرات این تیم بر ابهام های 

موجود در این باشگاه افزوده است.

ترکیبی جوان تر برای هیأت مدیره سرخ ها
در حالــی کــه زمان معرفی اعضــای جدید هیــأت مدیره پرســپولیس نزدیک تر 
شــده اســت، دیــروز گفته شــد ترکیب مورد نظــر ســران ورزش برای این باشــگاه 
تلفیقی از نفرات جوان و یکی دو پیشکســوت سرخ ها و پایین آوردن معدل سنی 
این هیأت اســت. با این حال گفته می شــود جعفر کاشــانی، رئیس هیأت مدیره 
قرمزها احتمااً در پست خود ابقا خواهد شد زیرا بازنشسته نیست. ایرج عرب در 
هفته های اخیر به عنوان سرپرست پرسپولیس انجام وظیفه می کرد اما مشخص 

نیست که در پروسه بعدی به پست مدیرعاملی منصوب خواهد شد یا خیر.

حاجیلو: پول اسپانسر ما را فصل قبل گرفته اند
اصغــر حاجیلو، سرپرســت اســتقال در روزهایی که این تیــم وضع مالی خوبی 
ندارد و برپایی اردوی تدارکاتی اش در قطر نیز دچار ابهام شده است، گفت قسط 
اول پــول اسپانســر آبی ها بــرای فصل جاری طی فصل قبلی »پیش خور« شــده 
اســت و اسپانســر حاا دیگر پولی نمی دهد. وی افزود: آقای فتحی )مدیرعامل 
اســتقال( هر جا کــه رو می اندازد و پولی را برای رتق و فتق باشــگاه درخواســت 

می کند، جواب نه می شنود و در این شرایط بدیهی است که کاری از ما برنیاید.

درگذشت بنیانگذار نفت آبادان
غامحســین واقف، بنیانگذار تیم فوتبال نفت آبادان در ۹4 سالگی در شهر 
اراک بــدرود حیــات گفت. وی اصالتــًا اراکی بود و پس از حضــور در آبادان، 
با مشــارکت برخی از بازیکنان تیم های باشــگاهی این شــهر بنای »صنعت 
نفت« را گذاشت و همراه با این تیم برای نخستین بار در لیگ کشور شرکت 

کرد و 2۰ سال هم در این تیم به مربیگری پرداخت.

مهاجم کروات مورد نظر پرسپولیس به قطر می رود
ماریــو بودیمیر، مهاجم کروات مورد نظر ســرخ های تهرانی در صورت عقد 
قرارداد با آنها، راهی قطر خواهد شد تا در اردوی تازه به پا شده پرسپولیس 
در ایــن کشــور شــرکت کند. وی اینک در کرواســی بســر می برد ولــی به گفته 

برانکو، مذاکرات با او ثمربخش بوده است.

کرانچار: بعد از جام ملت ها اولویت با ما است
تمرین روز گذشته تیم ملی امید فوتبال ایران که در مرکز ملی فوتبال ایران در تهران 
انجام شــد، با شــادابی زیادی همراه بود. طی این تمرین، کارهای مختلف تاکتیکی 
و حــرکات ترکیبی در دســتور کار امیدها قرار گرفت و زاتکو کرانچار، ســرمربی آنان 
براستفاده هر چه بیشتر از پاس های تک ضرب در روند این تمرینات تأکید داشت. در 
حالی که تصریح شده تمرینات روز سه شنبه برخاف دیروز دو جلسه ای خواهد بود. 
کرانچار در حاشیه تمرین دیروز گفت با توجه به اینکه بعد از اتمام جام ملت های 
آســیا توجه ها به ســمت و سوی تیم امید خواهد رفت، منافع این تیم بیشتر تأمین 
خواهد شد. وی تأکید کرد که امیدها به حضور امید نورافکن در خط دفاعی خود نیاز 
مبــرم دارنــد و اضافه کرد: اگر در تیم ملی ایران اثری از نفرات امید نیســت، ابد به 
سبب عدم نیاز به آنان بوده است حال آنکه در عراق به سبب نیاز بیشترشان چند 
بازیکن امید خود را به جام ملت های آســیا برده اند. ایوان کراکان، یکی از دستیاران 
جدید کرانچار هم که مثل او کروات و تخصصش بدنســازی است، گفت از پذیرش 

پیشنهاد کرانچار خوشحال و از کار در محیط فوتبال ایران مفتخر است.

حرکت جنجالی بیل، رئال را دوباره به هم ریخت
در حالی که شکســت ۰-2 یکشنبه شب رئال مادرید مقابل میهمانش سوسیه داد 
یــک بــار دیگر اوضاع را در جمع کهکشــانی ها به هم ریخته اســت، چاپ عکســی 
جنجالی از گرت بیل مهاجم ولزی رئال که پیش از پایان بازی ســوار بر اتومبیلش 
ورزشگاه برنابئو را ترک گفته، نشانه تازه ای از بی تعهدی ها در این باشگاه تلقی شده 
است. بیل در حالی در دقیقه 78 از استادیوم رفت که یارانش به شکلی بی ثمر برای 

جبران عقب افتادگی خود می کوشیدند و اوضاع روانی آشفته ای داشتند.

اخبـــار

 خط و نشان برای مدعیان
شاگردان کی روش با 5 گل جام ملت ها را آغاز کردند

برانکــو ایوانکوویــچ در نشســت خبــری کــه روز گذشــته در 
باشــگاه پرســپولیس و پیش از ســفر به اردوی قطــر برگزار 
شــد، گفــت: »مــا از پنجشــنبه تمرینــات خودمــان را آغاز 
کردیــم. تمرینــات مــا به زمین نفــت تهران منتقل شــده. 
حســین ماهینــی تــا عیــد آمــاده می شــود و انتظــار داریم 
محمــد انصاری هم تــا 4 ماه آینده برســد. برنامه بازی ها 
هنوز رســماً اعام نشــده امــا اطاعات نشــان می دهد هر 
4، ۳ روز یــک بــار بایــد بــازی کنیــم. همان طور کــه گفتم، 
همیشــه هدف مــا جنگیدن بــرای قهرمانی خواهــد بود و 
هیــچ فــراری هم از این مســئولیت خــود نمی کنیــم. البته 
کــه کار ســختی هــم پیــش روی مان اســت. ۳ تیــم در یک 
خط هســتند و تراکتورســازی و اســتقال هم جزو مدعیان 
محســوب می شــوند. اولین بازی مــا بعــد از تعطیات، با 
ســپیدرود اســت کــه 11 بهمن، بــا این تیم در جــام حذفی 

دیدار می کنیم و احتماًا ملی پوشان همراه مان نیستند.«
او دربــاره اردو هــم گفــت: »مــا فــردا )امــروز( بــه قطر 
می رویــم و 12 روز آنجــا خواهیــم بــود. البته بیــن رفتن به 
قطر و آنتالیا تردید داشتیم اما تجربه ۳ ساله من می گوید 
کــه در آنتالیــا چنــد روز به حــدی بــاران می بــارد که حتی 
نمی توان از هتل خارج شــد و بــرای همین قطر را انتخاب 

کردیم و از نظر قیمتی هم با آنتالیا برابر بود.«
ســرمربی سرخپوشــان دربــاره بازیکنانــی کــه اضافــه 
می شــوند هــم توضیــح داد: »محمــد نــادری بــه صورت 
قرضی به ما پیوســته و در مراحل پایانی توافق با بودیمیر 
هســتیم. پرســپولیس باشــگاهی اســت کــه ســقف بودجه 
مشــخصی دارد و اصــًا دلــم نمی خواهــد کــه این ســقف 
شکســته شــود. انتخاب مــا از بیــن بودیمیــر و قوچان نژاد، 
بودیمیــر بود چون بیشــتر مــورد احتیاج ما بــود. البته من 

خیلی طرفدار این نیستم که بازیکن خارجی بیاوریم.«
او درخصــوص جدایــی منشــا چنین واکنشــی داشــت: 
»ایــن تصمیم من بوده چون من مربی هســتم و تصمیم 
می گیــرم. شــک نــدارم که منشــا نــه تنها بــه تیــم بلکه به 
باشــگاه خدمــت کرد اما پرســپولیس باشــگاهی اســت که 
مــدام به دنبال بهتر شــدن اســت. مــن از منشــا انتظارات 
بیشــتری داشــتم امــا او در 2۶ بــازی 2 گل بــه فــواد و تیم 
قطــری زد.« برانکو جذب علیرضا حقیقــی را هم رد کرد: 
»قطعــاً او دروازه بــان باکیفیتــی اســت امــا به نظــرم 4، ۳ 
ســالی اســت که بازی نکرده. این را باید بگویم که لیســت 
مــا از لحــاظ دروازه بــان با حضــور بیرانوند، رادوشــوویچ و 

درویش وند تکمیل است.«
از برانکو درباره محرومیتش از بازی با پدیده ســؤال شد 
که گفت: »واقعاً نمی دانم چرا جریمه شــدم یا کامیابی نیا 
چرا جریمه شد؟ اگر یادتان باشد، بعد از بازی رفت فینال 
لیــگ قهرمانــان از قضــاوت داور چینــی عصبانــی بودم و 

گفتم که داور برای قضاوت در فینال، استحقاق نداشت اما 
با وجود این، هیچ اخطار یا انتقادی از ســوی کنفدراســیون 
فوتبال آســیا برای من نیامد و نمی دانم چرا در لیگ ایران 

این اتفاق ها رخ می دهد؟ آیا من فحاشی کردم؟«
وی در مــورد حــدود 7۰ درصــد از کارت زردهایــی کــه 
بازیکنــان پرســپولیس می گیرنــد، ایــن واکنش را داشــت: 
»بازیکنــان به طــور کلی محتــرم و صادق هســتند ولی در 
بازی، بازیکن تحت فشار و عصبی می شود. از لحظه ای که 
به پرسپولیس آمدم، 4 داور به خاطر عملکرد ضعیفی که 
داشــتند، محروم شــدند و همان اشــتباهات کم مانده بود 
کــه مــن را تا مرز اخراج ببــرد. باور کنید مــا و بازیکنان هم 
خیلــی خوب حــس می کنیم که داوری که اشــتباه می کند، 

عمدی است یا سهوی.«
سرمربی پرسپولیس درباره تقابل ایران و عراق و اینکه 
ســرمربی این تیم دوســت صمیمی اوســت، توضیح داد: 
»بلــه ســرکو کاتانــچ دوســت من اســت. عراق بــه صورت 
ســنتی تیم خوبی است اما من به جز بشار رسن، شناخت 
آنچنانــی از این تیم ندارم. البته دلیلی نمی بینم که عراق 
بتوانــد ایران را ببرد. انتظار دارم که ایران یک طرف فینال 
باشــد. همان طور که مــا با یک ملی پوش به نــام بیرانوند 
به فینال آســیا رســیدیم، دلیلی نمی بینم کــه تیم ایران با 

این بازیکنان بلندپروازی نداشته باشد و به فینال نرود.«
وی درخصــوص بحــث تمدیــد قــرارداد رســن گفــت: 
»قطعــاً وقتــی بشــار از جام ملت هــا برگردد، بــا او مذاکره 
خواهیم کرد اما شــاهد هستید که در باشــگاه تغییراتی به 
وجود آمده و به همین دلیل نمی رسیدیم این کار را انجام 

دهیم.«
برانکــو در مــورد وضعیت مهدی طارمــی برای حضور 
در پرســپولیس گفت: »مدیر برنامه های او اصًا به باشگاه 
نیامــده و هیــچ پیشــنهادی نــداده اســت. فکــر می کنیــد 
باشــگاه قطری او را مجانی آزاد می کند که به ایران بیاید؟ 
شــاید قرارداد آنجا 2 برابر پرســپولیس باشــد امــا طبیعتاً 
پرســپولیس بهتر از الغرافه است. در مجموع، ما در مورد 

طارمی دیگر فکر نمی کنیم.«

مراسم پنجاه و یکمین سالگرد درگذشت جهان پهلوان تختی 
بــا حضــور تعــدادی از مســئوان ورزش، پیشکســوتان کشــتی 
و عاقه مندان به رســم و ســلوک پهلوان کشــتی ایــران، دیروز 
بر ســر مزار آن مرحوم در قبرســتان ابن بابویه شــهرری برگزار 
شــد. در این مراســم تعدادی از شــاعران، اشــعاری را در مدح 
تختی و مردم داری و مرام پهلوانی وی خواندند که با استقبال 
مردم همراه شــد. همچنین تصاویر تختی توســط تعدادی از 
دوســتداران وی میان جمعیت حاضر در مراســم پخش شد. 
عــاوه بــر ایــن تعــدادی از دوســتان و همدوره ای هــای جهان 
پهلوان تختی در ســخنانی به ذکر خصایص اخاقی آقا تختی 
پرداختند. برخی از دوســتداران ورزش بــه صورت خودجوش 
آلبوم های شخصی خود را که با تصاویر مختلف آقاتختی مزین 
شده بود، برای دید عموم به ابن بابویه آورده بودند. در حاشیه 
این مراســم غرفه ای برپاشــده بود و مرشــد زورخانــه با زنگ و 
ضــرب زورخانــه که آقا تختــی قرابت نزدیکی با آن داشــت، از 
دوستداران تختی پذیرایی می کرد. رضا صالحی امیری، رئیس 
کمیتــه ملی المپیک با بیــان اینکه برای احــداث مجموعه ای 
درخــور نام جهان پهلوان تختی با فرماندار شــهرری صحبت 
کــرده، اظهــار داشــت: »فرمانــدار شــهرری قــول داد با همت 
شــهرداری و ارگان های دیگــر بزودی احداث ایــن مجموعه را 
آغاز کند تا ان شــاءاه برای ســال آینده به بهره برداری برسد و 
مراسم دیگر در زیر چادر و داربست برگزار نشود.« جمالی پور، 
فرماندار شــهرری نیــز در این بــاره گفت: »صالحــی امیری به 
من گفته وضعیت اینجا را بهتر کنم. قول می دهم برای ســال 
آینــده و با همت شــهرداری و اوقاف بودجــه آن را تأمین کنیم 
و بر ســر مزار تختی مجموعه ای در شأن نام تختی ایجاد کنیم 
تا در مراســم ســالگرد جمعیت زیاد مردم با آســودگی حضور 
داشته باشند. حتی اگر سازمان اوقاف کمک کند، حاضریم یک 

مجموعه فرهنگی و پهلوانی در این مکان ایجاد کنیم.«

محمدرضا یزدانی خرم، رئیس اســبق فدراســیون کشتی، 
مردمی بودن و دلســوز مردم بــودن را عامل محبوبیت و زنده 
ماندن نام تختی پس از نیم قرن دانست و افزود: »تختی یک 
الگو به معنای واقعی اســت و مسئوان کشور اگر شیوه زندگی 
تختــی را سرمشــق خــود قــرار دهند، همه مشــکات مــردم و 
جامعه حل خواهد شــد. تختی همیشه به فکر حل مشکات 
مــردم و نیازمنــدان بــود و هیــچ وقــت چیــزی را بــرای خــود 

نخواست.«
رئیــس کمیتــه ملی المپیــک با اشــاره به پهلوانــی، مروت 
و مــردم داری و خلــوص نیــت جهــان پهلــوان تختــی گفــت: 
»دفترچه تختی را مرور می کردم و می خواستم تختی را از زبان 
خــودش بشناســم. به نکاتی پی بــردم و دیدم هنــوز زوایایی از 
زندگی او برای ما پنهان است. عشق به اهل بیت اولین ویژگی 
او بود. کشــتی نردبانی برای تختی بود که به قله های معرفت 
برسد و ما نباید فقط تختی را با مدال ها و افتخاراتش بشناسیم. 
جامعه ما امروز پهلوان پرور نیست. در جامعه ای که انسان ها 
از روح پهلوانی فاصله بگیرند، پهلوان تربیت نمی شــود. همه 
قهرمانان ما باید بدانند اگر می خواهند نام شان در تاریخ ثبت 

شود باید منش و راه تختی را دنبال کنند.«

از منشا انتظار بیشتری داشتم، به طارمی هم فکر نمی کنیم

برانکو: دلیلی ندارد ایران به فینال نرود
مراسم پنجاه و یکمین سالگرد درگذشت جهان  پهلوان تختی برگزار شد

صالحی امیری: جامعه ما امروز پهلوان پرور نیست

علــی اکبــر حیــدری، همــدوره ای مرحــوم غامرضــا 
آن  درگذشــت  ســالروز  یکمیــن  و  پنجــاه  در  تختــی 
مرحــوم گفت: »پرداختن به تختی یادواره ای نیســت 
که تنها ســالی یکبار بــروز کند. او همیشــه در ابه ای 
ذهن، اندیشــه و عاطفه مردم حضوری شفاف داشته 
فــرا می رســد،  او  کــه ســالروز درگذشــت  و هنگامــی 
دریــای یــاد او متاطم می شــود.« او با تأکیــد براینکه 
در حــال حاضــر مــا بایــد کاری کنیــم کــه قهرمانان و 
ورزشکاران مان به ســمت فضائل اخاقی و ورزشی و 
مــردم داری تختی گام بردارنــد در گفت وگو با »ایران 
آن  از  تختــی  پهلــوان  »جهــان  داد:  ادامــه  آنایــن« 

دســت مردانی نیست که ســالگرد وفاتش به گونه ای 
تشــریفاتی شود. بلکه هنگامی که ســالگرد درگذشت 
او فرا می رســد دشت پر از شــقایق اخاق و داوری او 
بارور می شــود و مردم ورزش دوســت و اخاق پســند 
کشــور ما بــرای زنده نگه داشــتن یــاد او برمی خیزند. 
بزرگتریــن قهرمانــان مــا ،شــادروان غامرضــا تختی 
را بــه عنــوان الگوی خــود معرفی می کننــد. جوانان و 
ورزشکاران امروز ما هم باید پیرو راه و روش او باشند 
و از شکســت نهراســند. خود شــادروان تختــی هم در 
زندگــی اش بــاا و پاییــن داشــته، شکســت و پیــروزی 

داشته ولی اهدافش را دنبال کرده و مأیوس نشده«

حیدری: تختی در زندگی اش باا و پایین داشت، ولی مأیوس نشد!



 دعــوا و درگیــری برخی چهره های 
ترامــپ  بــا  امریکایــی  سرشــناس 
همچنان ادامــه دارد و مخالفان او 
از هر فرصتی برای نقد رئیس جمهوری امریکا استفاده 
می کنند. برخی چهره های مطرح سینمای امریکا نیز او 
را بــا القابی می نوازند که به عقیده بســیاری، این القاب 
چندان از ترامپ و منش او به دور نیســت. جورج کلونی 
بیش از یک سال پیش در مصاحبه با روزنامه یواس  ای 
تــودی در مــورد دونالــد ترامپ گفته بود: بیــزاری من از 
ترامپ روز به روز بیشتر می شود و برای بسیاری مثل من 
واضح اســت که این مرد بــرای رئیس جمهوری امریکا 
بودن ناتوان و ناایق است.« یا مریل استریپ در مراسم 
گلدن گلوب 2017 با این جمله ها مخالفتش را با ترامپ، 
شــخصیت  و سیاســتش اعام کرده بود: »شــخصی که 
می خواهد پراحترام ترین صندلی این کشــور را اشــغال 

کنــد ادای یک گزارشــگر معلول را درآورد؛ شــخصی که 
توانایــی، قــدرت و ظرفیــت واکنش نشــان دادن به این 
عمل را ندارد. این رئیس جمهوری برای ما مایه تأسف 
اســت.« در تازه تریــن اظهارنظرها هم »رابــرت دنیرو« 
بازیگر مشهور هالیوودی در مصاحبه با روزنامه گاردین، 
»دونالد ترامپ« رئیس جمهوری امریکا را به نژاد پرست 
بــودن متهــم کــرد. دنیــرو به عنــوان یکــی از منتقــدان 
سرسخت ترامپ از هر فرصتی برای بیان انتقاد هایش 
علیه ترامپ استفاده کرده و حاا تصویرش روی صفحه 
اول گاردین اختصاص به مصاحبه ای مفصل با او دارد. 
دنیرو در بخشــی از این گفت و گــو می گوید: »در رابطه با 
آنچه که می گذرد، نگرانم. وقتی شــخصی مثل ترامپ 
را می بینیــد کــه دارد رئیس جمهوری می شــود، با خود 
می گویید، اشــکالی ندارد، شــاید تغییر کنــد. اما او فقط 
بد تر شــد. به من نشــان داد که یک نژاد پرســت واقعی 

اســت. فکــر می کردم بــه عنوان کســی کــه در نیویورک 
بزرگ شده، تفاوت و گوناگونی در این شهر را درک کند، 
اما ترامپ به اندازه ای که فکر می کردم، بد اســت. حتی 
بدتــر.« او از الگویــی کــه در امریکا از چهره  و شــخصیت 
منفی ترامپ به وجود آمده احســاس نگرانی می کند و 
می گوید: »از این ناراحت می شــوم کــه افرادی در آینده 
به ترامــپ به عنوان الگو نگاه می کنند و به نوعی تحت 
تأثیر قرار خواهند گرفت.« بازیگر فیلم »راننده تاکسی« 
ترامــپ را این گونــه توصیف می کند: »او یــک فریبکار و 
مزدور است. اما بسیاری از مردم این دید را ندارند. این 
مســأله نگران کننده اســت.« اگر چه ترامپ نشان داده 
که وقعی به نظر کسی نمی گذارد اما این نقل قول ها از 
چهره های سرشناس امریکایی نشان می دهد که دونالد 
ترامــپ روز به روز جایگاه  خود را بین چهره های مطرح 

هنری از دست می دهد.
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مصرف آب در ایران ، 40 درصد بيش از ميانگين جهانی است نــــگاره

14

27

بندرعباس

0

12

مشهد

1

10

تهران

9

16

اهواز

3

18

یزد

2

16

شیراز

6

16

رشت

-2

9

تبریز

اردشیر کامکار
نوازنده کمانچه و 
مدرس موسیقی

رابرت دنيرو در گفت وگو با »گاردین«:

ترامپ فریبکار و مزدور است

هانی انصاری
سنا

ای

 دختــر روی زمیــن خاکی نشســته بود 
و پشــت ســر هــم کتــک می خــورد. با 
مشت و با لگد. فیلمی ناراحت کننده 
کــه دیروز بارها در توییتر آن را دیدیم. 
بــه  را  دختــری  کــه  پســری  ماجــرای 

سیرجان کشانده و کتک زده بود.
اســتوری  در  پســر  همــان  را  فیلــم 
اینستاگرامش منتشر کرد و دیروز هم 
بازداشــت شد اما خشم و ناراحتی کاربران بعد از انتشار 
ایــن فیلم آنقدر زیاد بود که شــاید بشــود گفت جوی که 

ایجاد کرد کم سابقه بود.
قبل از این که خبر بازداشــت پســر منتشر شود بعضی ها 
خواســتار برخورد با او می شدند. مثل کاربری که نوشت: 
»همونطور وقتی حیوان آزاری میشــه همه دادشــون در 
میــاد لطفــا در این مورد که یه حیــوون دختر آزاری کرده 

هم رسیدگی بشه!«
امــا واکنش هــای دیگــر بیشــتر تأســف بــود و تعجــب از 
اتفاقــی که افتاده و شــرایطی کــه در جامعه ایجاد شــده 
اســت: »ایــن وضعیت تربیــت  جامعه ماســت، عقده و 
جهــل در جوانــان پــرورش یافتــه و به اوج خود رســیده، 
دختــری که از تهران به ســیرجان می رود بــه امید آن  که 
یک ســاعت خوش باشــد. این جامعه فروپاشیده است.

خدا می داند دیگر برای ساخت ابتدایی ترین ستون های 
آن مثــل »عدم ظلــم به دختران« و غیره چند ســال کار 
دارد.«، »چقد این کلیپه که پســره دختره رو تو باغ کتک 

میزنه دردناکه. 
حس میکنم یکی دست کرده تو قفسه سینه  ام داره قلبم 
رو فشــار میده«، »آخه دختر خوب ندیده و ناشــناس به 
چــه اعتمــادی از تهران میای ســیرجان بعدش هم تازه 
میــری باغ طرف؟ واقعــًا چه فکری کردی؟«، »می شــه 
فیلم ســیرجان رو هی پخش نکنید.می شــه ذره ای آدم 
باشــید و از ُبعد انسانی بهش نگاه کنید؟«، »جهان سوم 
جاییــه که یه دختــر و آزار  و اذیت کنی و آخرش فالوراتم 

چند برابر می شه.«
البته بعضی ها این فیلم را نمادی از آســیب های فضای 
مجــازی دانســتند که این نگاه بــا انتقاد تعــداد زیادی از 
کاربــران مواجــه شــد:»بعد از پخش شــدن فیلــم کتک 
زدن دختری در ســیرجان هزار نفر بــه فالوعرای ضارب 
در اینســتاگرام اضافه شــده! همینا رو به امنیت اخاقی 
ربط می دن تا فیلترینگ رو توجیه کنن و صورت مســأله 
رو پاک کنن، بخشــی ازین جامعه بیمــاره نیاز به درمان 
داره، یــه روز تجــاوز یه روز کتک، یکبار شــد بشــینید فکر 

چاره کنید؟«

بهانه جدید فیلترینگ

شهروند 
مجــازی

فیلم روز

یگانه خدامی

هنوز هم درباره موسیقی های پاپ 
برگزیده در جشــن موســیقی ما در 
شبکه های مجازی بحث می شود. 
هم آلبوم شانزه لیزه فرزاد فرزین 
که بــه عنوان آلبــوم برگزیده موســیقی پــاپ از نگاه 
مــردم معرفــی شــد و هــم دربــاره جایــزه بهتریــن 
قطعــه برگزیده  موســیقی پــاپ از نگاه مــردم که به 
قطعات ماه پیشونی هوروش بند و یک لحظه نگام 

کن ماکان بند رسید.
ایــن واکنش هــا بــه جوایــز امســال موســیقی مــا را 
بخوانیــد: »مــی گــن فردوســی از وقتــی شــنیده بــا 
انگشــت موزیــک منتخــب مردمــی شــده رفتــه تــو 
اتاقــش در رو هم روی خودش بســته! الکی نیســت 
که بســی رنج برده بوده در ســال سی«، »فقط اونجا 
که اون بزرگوار می فرماد:»وقتشه که شمارُت بگیرُم 
زنــگ بزنم!« همزمان هم اولتیماتوم هم مشــورت 
هــم دلبری!  نداشــتیم اینجور شــعر همــه جانبه تو 
تاریــخ ادبیات این کهن دیار! ایشــون تندیس نگیره 
کــی بگیــره؟!«، »یــه تبریکــی هــم بگیم بــه عوامل 
جشــن بزرگ موســیقی ما که ســنگ تموم گذاشتن 
تا مــا رو با اصیل ترین و فاخر ترین قطعه موســیقی 
مردمــی آشــنا کنن.«، »اســتاد محمد علــی بهمنی 
دقیقــاً بــه خاطــر یــه همچیــن قطعــات فاخــری از 
شــورای شــعر و ترانه ارشــاد اســتعفا دادن«، »همه 
می گن چرا آهنگ ماه پیشــونی هــوروش بند جایزه 
بهتریــن موســیقی پاپ رو گرفته ولــی همه آهنگو از 

حفظن.«.

وقتشه که شمارتو بگیرم و 
زنگ بزنم!

واکنش 
روز

محمدرضا لطفی در غيابش 72 شد

پیشوای رنسانس موسیقی

محمدرضــا لطفی، ردیف دان، موســيقيدان، آهنگ ســاز و نوازنده 
برجسته تار و ســه تار اگر امروز بود، 72 می شــد اما او 12 اردیبهشت 
1393 مقابل ســرطان دســت ها را باا بــرد و چهــره در نقاب خاک 
کشيد. همه در این قول مشترک هستند که او از چهره های تأثيرگذار 
موســيقی ایرانی بود و با خلق آثاری چون »ایران ای ســرای اميد«، 
دل  در  و...  دانــد«  »عشــق  و  بی قــراره«  »بــرادر  شــهيد«،  »کاروان 
مــردم جا باز کرد و تنها یک موزیســين صرف باقــی نماند. لطفی از 
همان ابتــدا، مانند بســياری از هم قطارانش، بی توجه به مســائل و 
دغدغه های مردم نبود و همين مســأله باعث شــد کــه او بعد از 17 
شهریور ســال 1357 از رادیو اســتعفا دهد و پس از این استعفا گروه 
چــاووش را بنيان گذاشــت. بنيادی که با حضــور چهره های درجه 
یک موســيقی ایرانــی به یکــی از مراکز مهم توليد موســيقی تبدیل 
شــد. اما در بــر همين پاشــنه نچرخيد. کمــی بعدتــر مخالفت ها و 
ســخت گيری ها باعث شــد که لطفــی از ایران بــرود. او رفــت و به 
فعاليتش طی ســال های متمــادی در خــارج از ایران ادامــه داد اما 
ميل هميشــه بازگشــت آنقدر در وجود او زنده بود که بااخره سال 
13۸۵ بــه ایران برگشــت و بــا تربيــت شــاگردانی در مکتب خانه 
ميرزا عبداه و ثبت آثاری در مؤسسه آوای شيدا به فعاليت هنری 
خود ادامه داد. محمدرضا لطفی شــاگردان بســياری را تربيت کرد 
که از ميــان آنها می توان به اردشــير کامکار، حميد متبســم، مجيد 
درخشــانی، صدیق تعریف، بيژن کامکار، ارشــد طهماسبی، مازیار 
شــاهی، هادی منتظری و زیدا... طلوعی اشــاره کرد. اردشير کامکار 

نوازنده کمانچه و استاد موسيقی از محمدرضا لطفی می نویسد.

افتخــار  طوانــی  بســیار  ســال های  مــن 
نزدیکــی و همراهــی بــا اســتاد لطفــی را 
داشــتم و برای حرف زدن دربــاره او واقعاً 
بــه مجالــی طوانی نیاز اســت تــا بتوانیم 
تمــام جنبه هــای زندگی هنــری او را مورد 
مطالعه قــرار دهیــم. به طــور اجمالی اما 
می تــوان گفــت کــه محمدرضــا لطفــی از 
همان ابتدا اعتقاد به یک رنســانس موســیقایی داشت. او معتقد 
بــود که ما باید به گذشــته برگردیــم و مخصوصــاً در دوره قاجار و 
نوع و تکنیک موسیقی که در آن دوره وجود داشته مداقه بیشتری 
کنیــم و ظرافت هــا و جزئیــات را یک بــار دیگــر مورد بررســی قرار 
دهیــم و چیزهایی کــه از آن دوره مکتوم مانده را دریابیم تا از این 
طریــق قدمی روبه آینــده برداریم. در واقــع می توان گفت مکتب 
او، یک مکتب بازگشــت محســوب می شــد. می گفت از زمانی که 

رادیو پا به عرصه گذاشته بخشی از ظرافت ها و دریافت های ما از 
نوازندگی را گرفته اســت و آن رنگ و بو و لحن را از موسیقی ایران 
زدوده اســت. خود لطفی در این تحقیق و تفحص ها در موسیقی 
دوره قاجــار واقعــاً انــرژی بســیاری می گذاشــت. مثــًا می رفت و 
مدت ها روی نوازندگی و سبک موسیقی درویش خان و میرزاقلی 
خان کار می کرد و همه داشته هایی که از آن می گرفت را با سلیقه 
خوب خودش درمی آمیخت و نتیجه آن می شد که شما لطفی را 
نوازنــده و موزیســینی به روز می دیدید و نه یــک نوازنده کهنه کار. 
ســبک او متعلق به خودش بود و با اینکــه پایگاه فکری اش از آن 
دوره می آمــد اما ســعی می کرد که چیزهای زیــادی به آن اضافه 
کند. درســت اســت که شاید ما نتوانیم موســیقی او را موسیقی نو 
و آوانگاردی بدانیم اما  ســازی که او می زد بســیار نوگراتر از کسانی 
بــود که ادعــای نوگرایی داشــتند. از صدایی که ســازش مــی داد و 
نــوع جملــه بنــدی و کمپوزیســیون هایی کــه بــرای نوازندگی اش 
در نظــر می گرفــت یا فضاســازی هایی کــه اصواً نــو و مخصوص 
خودش بودند باعث می شــد که او یک موزیسین پیشنهاد دهنده 
بــه موســیقی ایرانــی باشــد. نمونــه اش کاری اســت کــه در آلبوم 
»داروگ« انجــام داد و فکــر می کنم مانند بســیاری کارهای دیگر 
او کاری اســت مانــدگار و قابــل اهمیت. اگر اینگونه نبــود در زمان 
و پس از مرگش کســی دنبال رو ســبک نوازندگی لطفی نمی شــد 
و این همــه جــوان از ســبک او پیــروی نمی کردنــد. پــس لطفی را 
بایــد یکی از تأثیرگذارترین چهره های معاصر در حوزه موســیقی 
ایرانی دانست که چیزهایی بسیار به این موسیقی افزود. او عاشق 
موســیقی  نواحی بود و مثًا وقتی به کردســتان می آمد و موسیقی 
کردی می شــنید بســیار شــیفته می شــد یــا موســیقی خانقاهی یا 
خراســانی و... اینها از بینش و منویات او بیرون می آمد چرا که به 
اعتقــاد من »نوگرا« بودن یا متفاوت بودن چیزی نیســت که آدم 
بخواهــد با یــک میل بیرونــی یا به اصطــاح به زور به آن برســد. 
لطفی ذاتاً یک هنرمند بود و همین ذات هنری اش باعث شــد تا 
چنین تأثیرگذار باشــد و شــاید اگر می ماند کارها و اتفاقات بزرگ 

دیگری را هم رقم می زد که البته تقدیر اینطور نخواست و نشد.

دایل دوری علی باباچاهی از مطبوعات و حوزه نشر کتاب از زبان خودش

رویارویی با »آن روی طبیعت«

مدتــی اســت کمتــر نــام علــی باباچاهــی را پــای مقالــه یا 
یادداشتی یا پای عنوان کتابی می بینیم. این در حالی است 
کــه در تمــام دو دهه گذشــته، او یکی از پرکارترین شــاعران 
معاصــر بوده که گاهی در یک ســال حتی ســه عنوان کتاب 
شــعر منتشــر کــرده اســت. از او دربــاره دایــل دوری اش از 

محافل، مطبوعات و نشر کتاب پرسیدم.
ë  مدتی اســت کمتر از شما شــعر، یادداشــت یا مقاله ای در

مطبوعات چاپ می شود و اخيراً کتابی هم منتشر نکرده اید. 
چرا؟

هر شــاعر، نویســنده و منتقــدی بــه اقتضــای هــر دوره 
یکســری کارهــا انجــام می  دهــد. کارهایــی که متناســب 
بــا همــان دوره انــد. طبعاً کارهایــی که مــن در دهه های 
گذشــته انجــام داده ام، چــه کتاب های شــعر و چــه آثار 
تحقیقــی و چــه متــون انتقــادی، همه به فراخــور همان 
زمــان بــوده. یعنــی آن آثار به اقتضای ســن مــن در هر 

دوره نوشته و منتشر شده اند.
ë  شبيه همان گزاره ای که 10 سال پيش شد عنوان گفت وگویی

که با هم داشتيم: هر دوره ای آوانگاردیسم خودش را دارد.
]می خندد[ بله.

ë  در دهــه جاری چطــور؟ ایــن روزها مشــغول چــه کارهایی
هستيد. چه می نویسيد و چه می خوانيد؟

در ایــن دهه که شــاید بتوان گفت دهه پایانی اســت، اوضاع 
کمی فرق می کند.

ë چرا فکر می کنيد دهه پایانی است؟
اینکه می گویم دهه پایانی به این معنا نیست که فرشتگانی 
از آســمان یا به قول معروف اجل معلق آمده و به من خبر 
داده که در این دهه کارت تمام اســت؛ موضوع این است که 
من دوست تر دارم که وارد دهه بعدی نشوم. چون معتقدم 
آدم هر کاری که خواسته باشد بکند باید تا قبل از رسیدن به 
این دهه انجام داده باشد. اگر تا اینجا کاری نکرده باشد، بعد 
از این هم انجام نخواهد داد. اگر قدش در این دهه یک متر و 
هفتاد و پنج سانت بوده باشد، در دهه بعد هم همین اندازه 

است.
ë  فکر نمی کنيد موضوع شــعر کمــی فرق می کند و ســيال تر

و پيش بينی ناپذیرتر از آن اســت که مشــمول این محاسبات 
دقيق شما بشود؟

ممکــن اســت در مورد دیگــران طــور دیگری باشــد اما فکر 

می کنــم در مورد خودم محاســبات درســتی دارم. یعنی نه 
اینکــه نخواهم کاری بکنم. طبعاً کارهایی انجام خواهم داد 
و خواهم نوشت اما جایگاهم هر جا که هست، همان خواهد 
بــود. فکر می کنــم خیلــی از شــاعران دیگر هــم همین طور 
باشــند. معتقــدم ســپانلو اگــر پنــج ســال دیگر هــم زندگی 
می کرد، همین بود. جایگاهش همین بود که اان در ادبیات 

و شعر ما هست.
ë  اینکه چيزی از شما چاپ نمی شود به معنای کم کار شدن تان

است یا اینکه کار می کنيد و چاپ نمی کنيد؟
راســتش در یک ســال اخیــر به دلیل وضعیتی کــه برای من 

پیش آمد، یک سال نتوانستم چیزی بنویسم.
ë .و این در مورد شما اتفاق غریبی است

بله، شاید طبیعت می خواست به من یک چیزهایی بگوید. 
شــاید می خواســت روی دیگرش را هم به من نشــان بدهد. 
یک ســال نتوانستم چیزی بنویسم. نه شــعر و نه نثر. تا این 
یک ماه اخیر که یکدفعه اوضاع فرق کرد و توانستم هشت، 

نه شعر بنویسم.
ë  البته ننوشتن گاهی محاسنی هم دارد. آدم می تواند بنشيند

به خواندن. به قول بورخس »آدم هر چه را که دوســت داشته 
باشد می تواند بخواند اما لزوماً هر چه را که بخواهد نمی تواند 

بنویسد.«
البته همین طور اســت. اتفاقاً چیزی که من هیچ وقت از آن 
جدا نبوده ام، مســأله خواندن اســت. می گوینــد بهترین راه 
مقابله با اندوه نوشتن است. من در 11 ماه گذشته که این راه 

را گم کرده بودم، فقط کتاب می خواندم.
ë اخيراً چه کتاب هایی خوانده اید؟

»ناکجــا آباد و خشــونت« اثــر کارل پوپــر این روزهــا کنار من 
اســت و مشغول خواندنش هســتم. رمانی هم که به تازگی 
خواندنش را به پایان بردم، »هالیوود« چارلز بوکوفســکی با 

ترجمه پیمان خاکسار است.

بهنام ناصریگـــــپ
خبرنگار

یـــــــاد

چهــــره

هنرمندان پیشکسوت دی ماهی تجلیل شدند
 مراسم گرامیداشت اهالی فرهنگ و هنر که هر ماهه به بهانه سالروز تولد هنرمندان پیشکسوت برگزار می شود 
ایــن ماه در شــرایطی برپا شــد که پای گایه از برخــی محدودیت های فضای مجازی و شــبکه های اجتماعی 
به ســخنرانی حاضران در این جمع هم کشــیده شــد. آن طور که در بخشــی از خبر ایسنا آمده، جشن تجلیل 
از هنرمندان پیشکســوت این ماه به دی ماهی ها تعلق داشــت و طبق معمول ماه های گذشــته به میزبانی مجموعه باغ زیبا و به 
همت مؤسسه هنرمندان پیشکسوت برپا شد. سیدعباس عظیمی، مدیر عامل این مؤسسه ظهر روز گذشته ضمن اشاره به سالروز 
ســانحه کشــتی سانچی و همچنین درگذشت غامرضا تختی به این نکته اشــاره کرد که وقتی اغلب مردم به وسیله انواع و اقسام 
فیلترشکن ها همچنان مشغول استفاده از شبکه های مجازی هستند چه ضرورتی در انجام آن بوده، او ضمن گایه از برخی تبعاتی 
که این اقدام به دنبال داشــته ابراز امیدواری کرد که مســئوان بتوانند برخی مشــکات وارد شده در نتیجه تصمیمات اینچنینی را 
جبران کنند. از جمله هنرمندان دی ماهی حاضر در این مراسم می توان به خسرو سینایی، تورج شعبان خانی، ابراهیم پشت پناه، 
علی راه جیری، رضا ناجی، محســن روشــن، محمود پاک نیت، رســول اولیا زاده، مریم معترف، ضیاالدین خطیر، یوسف صدیق، 

اسماعیل فضل فرهادی، داود فرش باف لواسانی، علی محمد جعفری دارنجانی و سیدرضا عالمی اشاره کرد.

خبرآخر

محسن بوالحسنی
خبرنگار

»ایران«: در روزگاری که کثرت رســانه ها 
باعث به وجود آمدن دلمشغولی هایی 
شــده اســت کــه کتــاب و کتاب خوانی 
را به حاشــيه برده؛ و نيــز در زمانه ای که گویــا هنرمندان هنرهای 
نمایشی کمتر خود را ملزم به خواندن و مطالعه کتاب می بينند، 
وقتی به بازیگر و یا کارگردانی پيشکسوت برمی خوری و می بينی 
که از کتاب هایی که اخيراً خوانده اســت برایت می گوید، آنقدر 
مسرت بخش است که دوست داری دیگران را هم در خرسندی 
ناشــی از همکامی با او ســهيم کنــی.  پرویز پورحســينی، بازیگر 
نام آشنای تئاتر، ســينما و تلویزیون یکی از هنرمندانی است که 
عــادت مطالعه کــردن را از دیرباز و زمانی که بــه عنوان بازیگری 
جویای نام روی صحنه می رفته حفظ کرده است. از او خواستيم 
در مورد آثاری که اخيراً چه بر صحنه، چه در قالب فيلم سينمایی 
و چــه در قالب کتاب نظرش را جلب کــرده برای خوانندگان ما 
بگوید. متن زیر اجابت درخواســت ما از این هنرپيشه کهنه کار 

است. 

مــن اخیــراً بعضــی از تئاترهــای روی 
صحنــه را در تهــران دیــده ام امــا هیچ 
کــدام از ایــن تئاترهــا آن قــدر جالــب 
نبودنــد و نظــرم را جلــب نکردنــد که 
بتوانم پیشــنهاد بدهم کــه خوانندگان 
شما بروند و ببینند. از میان فیلم هایی 
هــم که دیده ام، اثــر درخوری نبود که توصیه کنــم حتماً دیده 
شــود. این اســت که از مدتی پیش دوبــاره روآوردم به خواندن 

کتاب و در حوزه کتاب آثار بهتری دیدم.

در اینجا ســه کتاب پیشــنهاد می کنــم. یکی از این کتــاب ها »روح 
گریــان مــن« اثر کیم هیون هی بــا ترجمه فرشــاد رضایی بود که 
انتشــارات ققنــوس آن را منتشــر کرده اســت. این کتاب داســتان 
زنی را روایت می کند که با نام مســتعار در سازمان جاسوسی کره 
شــمالی فعالیت می کــرد و در مأموریتی پــرواز ۸۵۸ هواپیمایی 
کــره جنوبی را منفجر کــرد. کتابی که به قدر کافــی جذابیت دارد 
کــه خوانده شــود. کتاب دومی که دوســت دارم پیشــنهاد کنم که 
خوانده شــود، »کیمیا خاتون« اثر ســعیده قدس است. کتابی که 
در مورد فضای زندگی موانا جال الدین بلخی و شمس تبریزی 
است. این کتاب هم از این نظر که حاصل مطالعه روی زندگی و 
احواات این دو شخصیت مهم تاریخ ادبیات و فرهنگ ماست، 
بســیار جــذاب اســت و خواندنــش را بــه عاقه منــدان پیشــنهاد 

می کنم. این کتاب را نشر چشمه منتشر کرده است.
سومین کتاب یک مجموعه سه جلدی است اثر آگوتا کریستف 
با ترجمه اصغر نوری. این سه کتاب عبارتند از »دفتر بزرگ«، 
»مدرک« و »دروغ ســوم«. این سه جلد به هم مرتبطند. آگوتا 
کریســتف یک نویسنده سوئیســی مجاری تبار است که سال ها 
طول کشــیده اســت تــا بتواند زبان فرانســه یــاد بگیــرد. او این 

کتاب ها را به زبان فرانسه نوشته است.
من پیشــنهاد می کنم که مردم وقت شــان را پای آثار کم مایه و 
مبتذل نگذارند. توصیه من این اســت که تماشای تلویزیون را 
به حداقل برســانند و بیشتر سراغ کتاب بروند و مطالعه کنند. 
چراکــه خوانــدن کتاب هــای خــوب واقعــاً لذت بخش اســت. 
کتــاب خــوب نــه وســطش آگهــی دارد کــه تمرکــزت را به هم 
بزند و اعصابت را خرد کند؛ نه چیز ســبک و بی ربطی دارد که 

پشیمانت کند از این که وقت پایش گذاشتی.

چرا باید به خواندن پناه ببریم

کتاب بخوانید و از تلویزیون فاصله بگیرید 

خوانـــدن

پرویز پورحسینی
بازیگر پیشکسوت

یبنا
ا


