
هیأت پیگیری دائمی
کارگــران  از  بخشــی  اســماعیل  آقــای  ادعــای  قضیــه 
بازداشــتی نیشــکر هفت تپــه درباره شــکنجه شــدن در 
هنگام بازداشــت، ابعاد بزرگی پیدا کرده است. هر سه 
قــوه وارد ماجرا شــده اند. کمیســیون امنیــت ملی وارد 
ماجرا شــده اســت، از سوی دیگر ریاســت دستگاه قضا 
اظهار داشــته اند که به دادســتان محترم کل کشــور دســتور می دهم که همین 
امــروز بــا تشــکیل هیأتــی مســتقل و اعزام ایــن هیأت بــه منطقــه، موضوع را 
مورد بررســی قــرار دهند. تخلف احتمالــی یک بازجو را نباید به حســاب یک 
مجموعــه گذاشــت. در پی این دســتور یک هیــأت ویژه کارشناســی قضایی از 
ســوی دادستان کل کشــور روز سه شنبه برای بررســی ادعای شکنجه به شوش 
اعزام شد. همچنین طبق اعام مشاور آقای رئیس جمهوری با دستور صریح 
رئیس جمهوری رســیدگی به ادعای خشونت علیه فرد بازداشتی با سرعت و 
دقت انجام خواهد شد. از سوی دیگر وکیل مدافع آقای بخشی اعام کرد که:

»پس از اینکه موضوع شکنجه مطرح شد، فشار ها علیه اسماعیل بخشی 
شــدت گرفته اســت و شــواهد و قرائن حاکی از ایجاد فشار ها و جو روانی علیه 

موکلم برای تکذیب کردن شکنجه شدت یافته است.«
ولــی واقعیــت این نــوع ادعاها چیســت؟ و چگونــه می توان با ایــن موارد 
مواجــه شــد؟ مگر قــوه قضائیه و کمیســیون امنیــت ملی یا دولــت می توانند 
بــرای هــر ادعایی هیــأت ویژه تشــکیل دهند و رســیدگی کنند؟ حتــی اگر این 
کار را هــم کردنــد، چه تضمینی برای پذیــرش نتایج آنها وجــود دارد؟ عمًا 
بایــد گفت که هیچ تضمینی وجود ندارد. زیرا خیلی ســاده می توانند اعتبار و 
بی طرفی چنین هیأت هایی را مورد سؤال قرار دهند. به عاوه این اخبار ابتدا 
در فضای مجازی منتشر و فراگیر شده است، هر روز در این فضا اخبار راست 
و دروغی را می توان دید. مبنای مراجع رســیدگی کننده در انتخاب یک خبر و 
رسیدگی به صحت و سقم آن چیست؟ برای نمونه در همین روزها خبر پیدا 
شدن جنازه یک زن در خانه مادرش در آذربایجان منتشر شد که پیش از این 
نوار مکالمات او با یک نماینده منتشــر شده بود. واقعیت ماجرا چیست؟ آیا 

می توان برای همه اینها هیأت رسیدگی کننده تعیین کرد؟
به نظر می رســد که باید تجدید نظر اساســی در سیاســت رســانه ای کشور و 
بویــژه صداوســیما کرد. تا هنگامی که رســانه های رســمی و به طور مشــخص 
صداوســیما مجاز به اطاع رســانی مســتقل و بی طرفانه نیســت و تا هنگامی 
کــه مطبوعــات در تهیــه و انتشــار خبــر و نیــز دسترســی آزاد بــه اطاعــات با 
محدودیــت مواجه هســتند و در نتیجه نمی توانند رضایــت و اعتماد مردم را 
جلب کنند، این مشــکل حل شــدنی نیست. اگر یک رســانه آزاد و قوی باشد، 
بخــش مهمــی از این رســیدگی ها را بســادگی انجــام می دهند. مــردم هم با 

وجود چنین رسانه ای به مصرف شایعات فضای مجازی تن نمی دهند.
واقعیــت این اســت که انتشــار اخبار این چنینــی هیچ حد و مــرزی ندارد. 
اثــرات زیانبــار آن بــر جامعه و مــردم نیز غیر قابــل کتمان اســت. نهادهایی 
کــه ممکن اســت متهم بــه این تخلفات شــوند نیــز در موقعیتی نیســتند که 
خودشــان بــه ایــن مــوارد رســیدگی کننــد. بنابراین بایــد نهادهای مســتقل و 
بی طرف در جامعه باشــند که عهده دار این وظایف باشــند. روزنامه نگاران و 
رســانه ها اصلی ترین این نهادها هستند. در این مورد خاص نیز وجود وکای 
مستقل و گزینش نشده و آزادی عمل آنان مطابق قانون بسیار راهگشاست. 
روزنامه نــگاران و وکای شــجاع و حرفــه ای و رســانه های آزاد و مســتقل بــار 
خاطر حکومت نیســتند، بلکه یار شــاطر آن هســتند. هیــچ دولت و حکومت 
توســعه یافته و پیشــرفته ای خود را از نعمت داشــتن چنین وکا و رســانه ها و 
روزنامه نگارانــی محــروم نمی کند. رســانه مســتقل و آزاد بنیان و شــرط ازم 

برای افزایش اعتماد عمومی است.
آیــا دســت اندرکاران حکومــت ما می تواننــد نام یک رســانه داخلی را ذکر 
کننــد کــه مورد اعتماد مردم و مؤثر نیز باشــد؟ گمان نمی کنم زیرا خودشــان 
نیز چنین اعتقادی ندارند. بنابراین باید به ســمتی حرکت کرد که رســانه ها و 
مطبوعــات رســمی، معتبرترین منابع خبری مردم باشــند. البته آنها ممکن 
اســت که در این راه مرتکب اشــتباهاتی نیز بشــوند و این جزو طبیعت حرفه 

کــه  همچنــان  اســت،  رســانه  و  روزنامه نــگاری 
قضاوت نیز می تواند همراه با اشتباه باشد. 

بودجه به زبان آدمیزاد
رســانه های اقتصــادی در ایران شــاید کم نیســتند. چندین 
روزنامــه، هفته نامه، ماهنامه یا ســایت هایی که تخصصی 
درباره اقتصاد می نویســند در کشــور فعالیت می کنند. من 
اما معتقــدم اقتصاد به نوعی »در رثای رســانه های رســا« 
به ســر می برد. منظورم از رســا بودن رسانه های اقتصادی، 
تیراژ باا یا غنای مطالب شــان نیســت. تصور کلی من این 
است که آنچه اجتماعی نشود و به بخشی از دغدغه مردم 
تبدیــل نگــردد، نیروی اجتماعی و سیاســی مناســب برای 
مطالبه گــری، اصاح گری و ســاماندهی آن پدید نمی آید. 
رســانه رسا، رســانه ای اســت که آنچه را دیده نمی شود و از 
چشــم مردم پنهان است، به بخشــی از خودآگاه و دغدغه 
ایشــان بدل ســازد. رســانه رســا می تواند روابط میان کیفیت زندگی مردم و ساز و 

کارهای پیچیده تر اجتماعی را آشکار کند.
رســانه های عرصه اقتصــاد و در کنار آن هــا گزارش هایی که ازســوی نهادهای 
اقتصــادی منتشــر می شــوند، نه فقــط به خاطــر تیراژ پاییــن یا اندک بــودن نرخ 
مطالعه در ایران، بلکه به دلیل نوع زبانی که به کار می گیرند و در جای خود البته 
خوب اســت، از دسترس مردم خارج هستند. شــهروندانی که قادر باشند از میان 
شــمار زیادی اصطاحات آشــنا برای اقتصادخوانده ها – برای مثال از آن جنس 
که در ســند بودجه کشــور گنجانده می شود – و ناآشنا برای عموم مردم، فهمی از 

روندهای اقتصادی به دست آورند زیاد نیست.
سند بودجه سالیانه کشور یکی از مهم ترین اسنادی است که سرنوشت زندگی 
روزمــره مــردم نیــز به آن گــره خورده و سرنوشــت توســعه نیز در گرو آن اســت. 
چندین دهه اســت کــه بودجه بــدون توجه عمومــی کافی از ســوی بوروکرات ها 
طرح شــده و در راهروها و کمیســیون های مجلس درباره آن تصمیم گیری شده 
اســت. بودجه در همه این ســال ها ســندی دســت نیافتنی و غیرقابل فهم برای 
مردم بوده است. اکثریت قاطعی از مردم چیزی درباره کسر بودجه )و اثراتش(، 
تملک دارایی های سرمایه ای، بودجه عمومی، بودجه شرکت های دولتی و ده ها 
مفهــوم موجــود در بودجه و کاربــرد آن هــا در مملکت داری نمی داننــد. بودجه 
اساســاً بــه زبانــی غیرقابل فهــم برای اکثریت مردم نوشــته می شــده اســت. دو 
ســه ســالی اســت که مطالبه ای در حال فراگیر شدن برای شــفافیت و قابل فهم 
شــدن بودجه آغاز شــده اســت. شــبکه های اجتماعی نیز کمک کرده اند تا انواع 
اینفوگرافی هــا دربــاره بودجــه و ابعــاد مختلف آن مخاطبــان بســیار بیابند، اما 
کماکان جای خالی گزارشی تفصیلی که بودجه را به زبان قابل فهم تبدیل کند، 

چیزی شبیه »بودجه به زبان آدمیزاد« خالی بود.
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسامی در تاریخ 5 دی ماه 1397 گزارشی با 
عنوان »بررسی ایحه بودجه سال 1398 کشور: بودجه به زبان ساده« منتشر کرده 
اســت. من تا آن جا که اطاع دارم این اولین باری اســت که گزارشی با این کیفیت 
درباره تشریح بودجه منتشر می شود و به نوعی می توان آن  را حاصل مطالبه گری 
در حال عمومی شــدن برای شــفافیت و آگاهی عمومی دربــاره بودجه تلقی کرد. 
این گزارش با یک مثال ســاده از کشــور اوگاندا نشــان می دهد که آن چه به سادگی 
در بودجــه می آیــد و ظاهرش موجه اســت و حــدود 25 میلیــون دار درآمد برای 
عمران کشور اوگاندا فراهم می کند، در واقع 750 میلیون دار به اقتصاد این کشور 
ضربــه می زنــد. خواننده عادی و غیراقتصادخوان نیز به ســادگی آن  را درمی یابد. 
شــاید بــرای اولیــن بار اســت که یک گــزارش رســمی دولتــی در تیتر خــود خیلی 
خودمانی می نویسد »بودجه خوب چه جور بودجه ای است؟« و پس از آن درباره 
»بودجه ســِر کاری«، »بودجه بی برنامه« و »بودجــه روزمره« و وجوه بودجه خوب 
از جمله عدالت توضیح می دهد. جدولی که در صفحه 5 این گزارش ارائه شــده 

شاخص های خوبی برای قضاوت درباره بودجه در اختیار خواننده قرار می دهد.
این گزارش شــرحی مناسب از مراحل بررسی و تصویب بودجه ارائه می کند. 
شــاید خیلــی ســاده به نظر می رســد امــا گزارش بــه خواننــده می گوید بــه دلیل 
صفرهای زیاد اعداد در بودجه، راحت تر آن اســت که 4 صفر را از جلوی هر عدد 
برداریــد و آن را به »میلیــارد تومان« بخوانید یا 7 صفر را حذف کنید و واحد عدد 
»هزار میلیارد تومان« می شــود. همین توصیه ســاده، ســرگیجه افراد در خواندن 

بودجــه و رســیدن به درکی از اعــداد و به دنبال آن 
مقایسه ها را ساده تر می کند.

یادداشت

محمد فاضلی
عضو هیأت علمی 
دانشگاه شهید 
بهشتی

هر روز با شــما در اینجا خواهیم بود، صدای شما، حرف ســام 
شما و پیشنهاد شما را می شــنویم و می خوانیم و بازگو 

می کنیم.
با ما همراه باشید، بگویید و بنویسید

تلفن: 88769075 - 021  پیامک: 3000451213
■ وام کاا کفاف خرید یک یخچال را هم نمی دهد / 795...0901: 
کارگر 33 ساله شرکت خصوصی با حقوق یک میلیون و پانصد 
تومان هستم و سال 97 ازدواج کردم. با وام 15 میلیون تومانی 
حتی یک یخچال هم نمی شود خرید. از دولت می خواهم برخی از اقام جهیزیه 

را به صورت سهمیه ای یا کوپنی با قیمت قبل به تازه ازدواج کرده ها بدهد.

■ کارگران شــهرداری ارومیه شــش ماه اســت حقــوق نگرفته اند / آقــای ابراهیــم زاده: از 
جانبازان جنگ تحمیلی هستم. کارگران شرکت های شهرداری ارومیه شش ماه است که 
حقوق دریافت نکرده اند. با این اوضاع گرانی و سنگین بودن مخارج این کارگران چگونه 

می توانند گذران زندگی کنند؟ از مسئوان درخواست رسیدگی در این باره را داریم.

■ چرا به من بســته حمایتــی کاا ندادند / 374...0905: در مورد بســته حمایتی کاا 
تکلیف کسانی که بیمه بیکاری از تأمین اجتماعی می گیرند چیست.

نظــــــــر 
مـــــردم

همكارگراميجنابآقايسيدمصطفيحسينينژاد
بدين وســیله درگذشــت پدرگرامیتان، عالم رباني و خادم اهل بیت مرحوم 
مغفور حضرت حجت ااسام والمسلمین دكتر حاج سید مهدي حسیني نژاد را 
تسلیت گفته از خداوند متعال براي آن مرحوم رحمت واسعه الهي و براي شما 
و ساير بازماندگان صبر و اجر مسألت داريم. ضمنًا مراسم ختم آن مرحوم روز 
جمعه 97/10/21 از ســاعت 13/30 الي 15 در مسجد امام جعفرصادق)ع( 

واقع در خیابان طالقاني، نبش میدان فلسطین برگزار مي گردد.
مؤسسهفرهنگيمطبوعاتيايران

همكارگراميجنابآقايمحسنحسينعلیبيگی
بدين وسیله درگذشــت پدر بزرگوارتان را تسلیت عرض نموده از 
درگاه باريتعالی برای آن مرحوم غفران و رحمت واسعه الهی و برای 
شما و ساير بازماندگان صبر و شکیبايی مسألت داريم. ضمنًا مراسم 
ختم آن مرحوم پنجشــنبه 97/10/20 از ســاعت 10 الی 14 در 

حسینیه اعظم شهرستان فوجرد )تفرش( برگزار می شود.
مؤسسهفرهنگيمطبوعاتيايران
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گروه سیاســی/ هاشــمی زنده اســت، ایــن گزاره صرفــاً بخشــی از توصیف 

بنیانگــذار جمهــوری اســامی دربــاره یــار دیرین اش یــا عنوان مســتندی 

انتقــادی دربــاره ایــن چهــره تأثیرگــذار تاریــخ معاصــر سیاســی در ایران 

نیســت؛ هاشــمی زنده اســت می توانــد به معنای آن باشــد کــه بازخوانی 

شــیوه سیاست ورزی او در بزنگاه های خطیر همچون مکتبی درسی است 

که همواره می توان نکته جدیدی در آن جســت و حرفی تازه در آن یافت. 

دومین سالگرد درگذشت آیت اه مرحوم اکبر هاشمی رفسنجانی یکی از 

فرصت های این بازخوانی است.

هاشــمی همچــون هــر سیاســتمدار تأثیرگذار دیگــری به عــدد موافقان و 

تمجید کنندگان دارای منتقدان جدی است که امروز به مخالفت با میراث 

فکــری هاشــمی ایســتاده اند. امــا نگاهی بــه رویکــرد و اقدامــات آیت اه 

هاشــمی در مقاطع مختلف از تاریخ 40 ساله انقاب حکایت از شجاعت 

سیاســی، مصلحت گرایی، میانه روی و عمل گرایی او دارد. او همان کسی 

اســت کــه در نیمــه راه جنــگ تحمیلی وقتی به دســت آوردن تســلیحات 

برای ایران جنبه حیاتی یافته بود، عاوه بر مذاکره با کشــورهایی همچون 

ســوریه، لیبــی و کره شــمالی رضایت بــه انجــام مذاکراتی پنهانــی داد که 

مقصــود اصلی آن خرید 2008 فروند موشــک ضد تانک هدایت شــونده 

در ازای رایزنــی بــا حــزب اه لبنــان بــرای آزادی گروگان هــای امریکایــی 

بــود. ماجرایی که به واســطه ســفر مخفیانه »رابرت مک فارلین«، مشــاور 

عالــی امنیت ملی در دولــت رونالد ریگان و هیــأت همراهش به ایران به 

همیــن نام شــهره شــد. تن دادن به انجــام چنان مذاکــره و معامله ای در 

ســال هایی که از امریکا جز در همراهی با صفت هایی چون شیطان بزرگ 

و امپریالیسم جهانخوار یاد نمی شد، به سیاست ورزی ویژه ای نیاز داشت 

که می شــد آن را در هاشــمی ســراغ گرفت. اقدامی که او خود در 13 آبان 

1365 با عنوان رفتن کاه گشاد بر سر امریکا از آن یاد کرد.

پــس از آن نقــش هاشــمی رفســنجانی در پایــان دادن به جنــگ از جمله 

اقدامــات بی بدیل او بود. هاشــمی که بعــد از فتح خرمشــهر از مدافعان 

ادامــه جنــگ برای به دســت آوردن پیروزی و تفوق نظامی بــر مناطقی از 

خاک عراق بود تا ایران بتواند با اتکا به آن عراق را به پذیرش خواست های 

خــود از جمله بازگشــت به معاهده مــرزی 1975 و نیــز پرداخت غرامت 

جنگ مجبور کند، حاا با این واقعیت مواجه بود که جنگ فرسایشی شده 

و دســت یافتن به تفوق مطلوب ایران غیرممکن اســت. عاوه بر ناتوانی 

خزانه کشــور برای پرداخت هزینه های جنگ و وارد شــدن ناوهای جنگی 

امریــکا به جنگ بــا ایران در حمایــت از عراق این شکســت های پیاپی در 

جبهه های جنگ و شهادت و اسارت هزاران رزمنده ایرانی بود که پذیرش 

قطعنامه 598 ســازمان ملل برای صلح را ضروری می ســاخت. هاشمی 

یگانه ترغیب کننده امام(ره) به پذیرش قطعنامه بود. حتی پیشــنهاد داد 

کــه خودش مســئولیت این امر را بپذیرد. در شــرایطی کــه جنگ به امری 

مقدس تبدیل شده بود و شعار جنگ جنگ تا رفع فتنه از عالم ورد زبان 

فرماندهان و رزمندگان شده بود، ایفای نقش به عنوان مهره کلیدی پایان 

جنگ را باید اقدام شجاعانه آیت اه ارزیابی کرد.

از تابســتان 1368 تــا هشــت ســال پــس از آن در دو دوره متوالی ریاســت 

جمهــوری اکبــر هاشــمی رفســنجانی در رأس دولــت اش سیاســت هایی 

را پــی گرفــت که بــا عنوان ســازندگی و تعدیل اقتصادی شــهره شــده اند. 

هاشــمی در حالی ســکان دولت را به دســت گرفته بود کــه جنگ نه فقط 

ویرانی هایش را به جا گذاشــته بود که کشور از تمام پیشرفت های عمرانی 

که انقابیون وعده تحقق شــان را داده بودند بواسطه جنگ بازمانده بود. 

در چنان وضعیتی هاشمی از یک سو بازسازی کشور و از سوی دیگر کاستن 

از هزینه های دولت را برای تخصیص بودجه بیشتر به هزینه های عمرانی 

در دســتور کار قرار داد. سیاســتی مبتنی بر کاهــش یارانه ها، کاهش ارزش 

پــول ملی، افزایش مالیات ها، خصوصی ســازی و کاهش تعداد کارمندان 

بخــش دولتی که مخالفان زیادی داشــت و با توجه به فشــار اقتصادی که 

خواه ناخواه بر اقشــار فرودســت جامعه اعمال می کرد در عمل چنان که 

بایــد به ثمر ننشســت. بــا این حال طی ســالیان حتی منتقــدان نیز انتقاد 

خــود را متوجــه نحوه اجرای آن سیاســت ها می داننــد و در ضروری بودن 

اجرایشان تردید نمی کنند.

از  نیروهــای سیاســی  ایســتادن در میانــه  و  برابــر منتقــدان  صبــوری در 

جملــه ویژگی هــای دیگــری بود که بر رابطــه آیت اه با نیروهای سیاســی 

از جناح هــای مختلــف تأثیــر می  گذاشــت. چنین بــود کــه اصاح طلبانی 

کــه روزگاری در زمــره تندروتریــن منتقدان هاشــمی بودنــد و علیه او قلم 

می زدند خواهان بازگشــت اش به عرصه مدیریت اجرایی کشور و جایگاه 

ریاســت جمهوری شــدند. امــری که در ســال 84 با وجود اتهــام زنی های 

رقیب ناشــناخته ای به نام محمود احمدی نژاد علیه هاشــمی رفسنجانی 

محقق نشــد و در ســال 92 با ناباوری حامیان از رد صاحیت او به پیروزی 

نامزدی منتهی شد که از حمایت هاشمی برخوردار بود و شعارش بر پایه 

اعتدال گرایی و میانه روی قرار داشت.

هاشــمی در حالــی نقطــه کانونــی اتحــاد اصاح طلبــان، اعتــدال گرایــان 

و اصولگرایــان میانــه رو قــرار گرفــت کــه پــس از انتخابــات ســال 88 و 

اعتراضاتی که به بازداشــت گسترده معترضان و فعاان سیاسی انجامید 

به عنــوان خطیب یک نمــاز جمعه تاریخی در جایگاه واســطه ای معتمد 

میان حاکمیت و مردم ایســتاد و راهکارهای اساســی چــون پایبندی همه 

بــه قانون، ایجاد فضای بحث برای جلب اعتمــاد مردم، آزادی زندانیان 

سیاســی و دلجویــی از آســیب دیدگان را بــرای عبــور از بحــران پیش آمده 

مطــرح کــرد. 26 تیــر 88 آخرین حضــور هاشــمی رفســنجانی در جایگاه 

خطیــب جمعــه تهران بــود. پــس از آن او بارها آماج حمات رســانه ها و 

جریان های سیاسی تندرو قرار گرفت، اما هاشمی همان قدر که مصلحت 

ســنج بود، عافیت طلب نبود و با وجود همه تهمت ها تا آخرین روزهای 

زندگــی از نقــد حاکمیــت در دفــاع از حقوق مــردم باز نایســتاد و حتی در 

گفت و گو با اصحاب رسانه و در حضور جمع فعاان سیاسی و مدنی بارها 

پای شنیدن تندترین انتقادات علیه عملکرد تاریخی خود نشست. از این 

روست که میانه روی را مکتب هاشمی می خوانند.

مکتب هاشمی

یادماندومینسالگردآیتاه

محسن  هاشمی در گفت وگو با »ایران«:

گفت و گو با محمد نعیمی پور 

 هاشمی موتور »جوش« نظام بود

»میانه روی«  بعد از هاشمی مکتب شده است

آیت اه مردم را انتخاب کرد
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غامعلی رجایی از رویکرد تعامل بخش 

آیت اه می گوید

جای خالی آیت اه/ مسعود پزشکیان

هاشمی ، سیاستمدار زمینی/ محمدعلی ابطحی
فرزند زمان خویش/ احسان مکتبی

 با يادداشت هايی از
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رایزنی های اقتصادی -  سیاسی ظریف در هند:

به همکاری با  اروپا ادامه می دهیم اما منتظر آنها نمی مانیم

10158

گفت وگو با  کیانوش عیاریگفتاری از سارا شریعتی درباب جامعه شناسی هنر  گفت وگو با فریدون بدره ای
در سالروز تولِد هشتاد ودو سالگی اش  سرگذشت 

حل یک ناسازگاری
 رده سنی به اضافه تبعید 

به برازجان! بدِر فرهنِگ ایران

گــــزارش
گـروه ســیاسی

»منتظر اروپا نمی مانیم و با شرکای سنتی 
خــود همــکاری می کنیم.« ایــن پیامی بود 
کــه وزیر امور خارجه ایــران در حالی که روز 
دوشنبه گذشته با همراهی یک هیأت بزرگ اقتصادی راهی هند 
شده بود، برای شرکای اروپایی برجام فرستاد.  محمدجواد ظریف 
در شرایطی سفر سه روزه خود به هند را آغاز کرد که بی تردید این 
سفر گامی بزرگ برای توسعه روابط با کشورهایی به شمار می آید 
که می توانند در تقابل با تحریم های امریکایی، ضمن حفظ بازار 

هــدف انــرژی ایران، درباره تحریم روابط پولی و بانکی نیز بســتر 
مناســبی برای حذف ارز دار و جایگزینی ارزهای ملی کشورهای 
منظومه شــرق فراهم کننــد. چه ذیل چنین رویکردی اســت که 
ایــران و هند ورود بــه مرحله جدیدی از رابطه  را تجربه می کنند. 
دو کشــور که طی صدها ســال گذشته بر ســنت مراودات حسنه و 
کم تنش به پیش رفته اند، اینک در آغاز راهی هستند که می تواند 

تاثیراتــی حتــی فراتــر از روابط 
صفحه 3 را بخوانیددوجانبه شان داشته باشد.

 با شرکای سنتی
همکاری می کنیم

گفت وگو با محسن  هاشمی:

گفت وگو با بیژن عباسی

همراه با گفتارهایی از غامعلی رجایی، 
محمد نعیمی پور، مسعود پزشکیان، 

محمدعلی ابطحی و احسان مکتبی

 صفحات ویژه »ایران« در سالگرد 
درگذشت آیت اه هاشمی رفسنجانی

 میانه روی
 بعد از هاشمی 

مکتب شده است

مصوبه شورای عالی انقاب 
فرهنگی مستند ستاره دار 

کردن دانشجویان

11 تا 14

همفکری حناچی با شهرداران سابق تهران
برای اداره پایتخت چه کنیم
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ســاعاتی پــس از اعام دســتور صریح 
رئیس جمهوری برای بررســی ادعای 
وزیــر  بخشــی،  اســماعیل  شــکنجه 
اطاعــات، معاونان ایــن وزارتخانه و 
مدیــرکل اطاعات اســتان خوزســتان 
بــا حضــور در کمیســیون امنیت ملی، 
نشــان دادنــد کــه ایــن کارگــر شــرکت 
نیشــکر هفت تپه شکنجه نشده است. 
آنــان بــا فیلم هــا، اســناد و مدارکی که 
همــراه خــود بــه ایــن جلســه بردنــد، 
نماینــدگان پیگیــر ماجــرا و رئیــس و 
را  ملــی  امنیــت  کمیســیون  اعضــای 
روی  شــکنجه ای  کــه  کردنــد  مجــاب 
نداده است، هرچند تأیید می کنند که 
هنگام انتقال بخشــی به بازداشــتگاه، 
رخ  درگیــری ای  مأمــوران  و  او  میــان 
داده است. این نکته ای است که وکیل 

بخشی هم بر آن تأکید دارد.
حشــمت اه فاحت پیشه، رئیس 
کمیســیون امنیت ملــی، در توضیحی 
اینکــه  بیــان  بــا  جلســه،  ایــن  دربــاره 
مطابــق درخواســت هیــأت رئیســه و 
برخی نمایندگان، با تغییر دســتور کار 
کمیســیون امنیــت ملــی، این مســأله 
روز گذشــته در اولیــن فرصــت در این 
اظهارکــرد:  شــد،  بررســی  کمیســیون 
در  شــده،  ارائــه  شــواهد  »مطابــق 
ایشــان  انتقــال  و  بازداشــت  مســیر 
درگیری هایــی میــان آقــای بخشــی و 
مأمــوران انتقال صورت گرفته اســت، 
امــا چیــزی با عنــوان شــکنجه صورت 
نگرفتــه و حتــی خود ایشــان هــم این 

موضوع را مطرح کرده است.«
بــا  تصویــری  گفت و گــوی  در  وی 
اینکــه  بــه  پاســخ  در  ملــت«  »خانــه 

قطعــاً  ملــی  امنیــت  کمیســیون  آیــا 
بــه ایــن نتیجه رســید کــه شــکنجه ای 
نبــود، گفــت: »همــه نماینده هایی که 
نسبت به این مســأله دغدغه داشتند 
در جلســه حضــور یافتنــد و براســاس 
اســناد و مدارک و فیلمــی که نمایش 
داده شــد، ایــن نظــری بــود کــه مــا به 
دربــاره  پیشــه  رســیدیم.«فاحت  آن 
جزئیــات فیلمــی کــه از ســوی وزارت 
اطاعــات در جلســه پخــش شــد هم 
مســائلی  فیلــم  ایــن  »در  اظهارکــرد: 
کــه در صحنــه آشــوب ها شــکل گرفته 
بــود تــا اعترافاتــی کــه ایشــان مطــرح 
کرده، وجود دارد، ایشان در اعترافات 
خــود انــکار نمی کنــد و اعــام می کند 
کــه وابســته به یــک حزب کمونیســت 
کارگــری اســت که سیاســت این حزب 
کــه در یــک کشــور اروپایــی پایــه دارد، 

گسترش اعتراضات است.«
ملــی،  امنیــت  کمیســیون  رئیــس 
اصــل  بــه  نســبت  را  شــبهاتی  البتــه 
طرح مســأله شکنجه از ســوی بخشی 
هــم وارد کــرد، از جملــه اینکــه گفت: 
ناروشــنی  جنبه هــای  مســائل  »ایــن 
از  بعــد  روز   20 اینکــه  ماننــد  دارد، 
بازداشــت این مسائل مطرح می شود 
خارجــی  رســانه های  جوســازی  یــا 
دربــاره ایــن موضــوع وجــود دارد، اما 
اطاعــات  کل  اداره  جلســه  ایــن  در 
رســماً  اطاعــات  وزارت  و  خوزســتان 
شــکنجه ای  هیچ گونــه  کردنــد  اعــام 
اظهــارات  اســت.«  نگرفتــه  صــورت 
فاحت پیشه درحالی است که فرزانه 
زیابــی، وکیــل بخشــی بــه »اعتماد« 
درخواســت  او  مــوکل  کــه  بــود  گفتــه 

کرده در این جلســه حــــــــضور داشــته 
اجابــت  البتــه  کــه  ای  باشد.خواســته 
نشــد اسماعیل بخشــی 2۷ آبان  ماه و 
در چهاردهمیــن روز تجمــع کارگــران 
هفت تپه مقابل فرمانداری بازداشت 
شــد. او قریب به یک مــاه بعد، یعنی 
2۱ آذرماه با تودیع وثیقه ۴00 میلیون 
تومانی از زندان آزاد شــد. درحالی که 
پــس از آزادی، برخــی در شــبکه های 
اجتماعی ادعای شــکنجه شــدید او را 
مطــرح می کردنــد، بخشــی بــا حضور 
در کارخانــه، ســر کار خود حاضر شــد 
تا اینکه ســرانجام بخشــی ۱4 دی ماه، 
یعنــی نزدیــک بــه یــک مــاه پــس از 
آزادی با انتشار متنی در »اینستاگرام« 

بــه  اطاعــات  وزیــر  دعــوت  ضمــن 
مناظــره، شــرح شــکنجه های ادعایی 

خود را نوشت.
بســیاری  واکنش هــای  ادعــا،  ایــن 
را، چــه در شــبکه های اجتماعی و چه 
در حوزه سیاســی به دنبال داشــت. از 
جملــه اینکه رئیــس دســتگاه قضا در 
مأموریتی به دادســتان کل کشور، از او 
خواست »با تشــکیل هیأتی مستقل و 
اعــزام این هیأت بــه منطقه، موضوع 
را مــورد بررســی قــرار دهنــد و هر چه 
ســریع تر نتیجه بررســی ها را به اطاع 
اینجانب و مردم عزیزمان برسانند.«

البتــه  اریجانــی  آملــی  آیــت اه 
بــا بیــان اینکــه مــا چنیــن تخلفاتی را 

بــه لحــاظ شــرعی و قانونــی ممنــوع 
می دانیــم، ایــن را هم اضافــه کرد که 
هــم  بازجــو  یــک  احتمالــی  »تخلــف 
نباید به حساب یک مجموعه گذاشته 
شــود« و »گاهی نیز ادعاهایی به دلیل 
نبــود اطــاع از حقوق قانونــی مطرح 
می کنــد  تصــور  زندانــی  یــا  می شــود 
محیط زندان بایــد برایش مانند هتل 

باشد.«
بــه دنبال این دســتور، روز گذشــته 
دفتــر  رئیــس  بختیــاری،  علی اکبــر 
دادســتان کل کشــور از حضــور هیــأت 
در  کل  دادســتانی  کارشناســی  ویــژه 
ادعــای  بررســی  بــرای  خوزســتان 

اسماعیل بخشی خبر داد.

روحانــی  حســن  نیــز  گذشــته  روز 
رئیس جمهوری کشــورمان نیز دستور 
دقــت  بــا  و  ســریع  مســأله،  ایــن  داد 
رئیــس  دســتور  خبــر  شــود.  بررســی 
جمهوری را حسام الدین آشنا، مشاور 
رئیس جمهــوری در کانــال »تلگرام« 
خــود اعــام کــرد: »بــا دســتور صریح 
رئیس جمهوری رســیدگی بــه ادعای 
بــا  بازداشــتی  فــرد  علیــه  خشــونت 

سرعت و دقت انجام خواهد شد.«
بــه ایــن ترتیــب، بــا دســتور رئیس 
جمهــوری، عمًا ســه قوه کشــور برای 
بررسی ادعای این کارگر بسیج شدند. 
زیــرا پیش از این، آن طــور که فاحت 
پیشــه، رئیــس کمیســیون امنیت ملی 
مجلس گفته است، برخی نمایندگان 
و اعضــای هیــأت رئیســه مجلــس نیز 
خواســتار بررســی صحت و ســقم این 

ماجرا شده بودند.
در نخســتین بررســی جدی درباره 
شــکنجه در کمیســیون امنیــت ملــی، 
پیش تــر  شــد.  رد  بخشــی  ادعاهــای 
هم شــریعتی اســتاندار خوزســتان که 
ادعــای شــکنجه را تکذیب کــرده بود، 
امــا زیابی وکیل مدافع بخشــی گفت 
که او برای تکذیب ادعای شکنجه هم 
تحت فشار قرار گرفته است. او درباره 
اینکــه فشــارها از چــه ناحیه ای اســت 
توضیحــی نــداد، همچنان کــه نگفت 
چــرا موکل او 20 روز پــس از آزادی به 
شــکنجه اشــاره کــرده اســت و چــرا به 
پزشــکی قانونی مراجعه نکرده است 
کــه مطابــق گفتــه زیابی، اکنــون تنها 
مادر بخشــی درباره وجود آثار کبودی 

بر بدن فرزنش، شهادت داده است.

اخبار

شکنجه اسماعیل بخشی تأیید نشد
فیلم ها و اسناد وزارت اطاعات در کمیسیون امنیت ملی مجلس بررسی شد

همزمــان با برگــزاری همایــش تبیین 
دستاوردهای 40 ساله انقاب اسامی 
کــه بــا حضــور جمعــی از فرماندهان، 
مســئوان و پاســداران حریــم وایــت 
در محــل ســتاد فرماندهــی کل ســپاه 
برگزار شــد؛ از آیت اه جنتی به عنوان 
و  وایتمــدار  چهــره  برجســته ترین 
بارزتریــن مصــداق اســتقامت فکــری 
و  جهــادی  روحیــه  دارای  و  عملــی  و 

انقابــی تجلیل شــد. به گزارش ســپاه 
نیوز، تجلیل از رئیس مجلس خبرگان 
بــا  نگهبــان،  شــورای  دبیــر  و  رهبــری 
اهدای لوح ســپاس از ســوی سرلشــکر 
پاســدار محمدعلی جعفــری فرمانده 
عبــداه  حجت ااســام  و  ســپاه  کل 
حاجــی صادقی نماینــده ولی فقیه در 

سپاه صورت گرفت.
نماینــده ولــی فقیــه در ســپاه نیــز طی 

سخنانی در این همایش تقابل انقاب 
اســامی بــا اســتکبار جهانــی را ســنت 
الهــی و پایان ناپذیر توصیف و تصریح 
کــرد: رمــز مانــدگاری انقاب اســامی 
طی ۴ دهه، پیوند امت با وایت است. 
حجت ااسام عبداه حاجی صادقی 
از انقاب الهام بخش اسامی به عنوان 
بزرگ تریــن هدیــه الهــی بــرای ملــت 
ایران یاد کرد و گفت: 40 ســالگی نظام 

وایی با وجود همه دشمنی  ها، توطئه  ها 
و فتنه هــا دســتاوردی اســت کــه هیــچ 
امتــی تاکنــون از آن برخــوردار نبوده و 
منشــأ دســتاوردهای فراوان انقاب در 
عرصه هــای دیگــر نیــز شــده اســت، از 
این رو باید قــدردان این نعمت بزرگ 
بــوده و در راســتای تحکیــم و تقویــت 
آن تاش کنیم تا زمینه و بســتر تحقق 
نهضــت ظهور فراهــم شــود. نماینده 

ولی فقیه در ســپاه یادآور شــد: انقاب 
اســامی در طــی ۴ دهــه با وجــود فراز 
و نشــیب ها هیچــگاه متوقــف نشــده و 
اینکــه امــروز اســتکبار جهانــی اذعــان 
بــه شکســت برابــر انقــاب اســامی و 
گفتمان مقاومت دارد و شــاخص های 
ابرقدرتی خود را از دست رفته می بیند 
متأثر از نظام وایی و وایتمداری امت 

است.

تقدیر سپاه از آیت اه جنتی

تیم بررسی دادستانی کل دیروز به اهواز رفت 

وعــده  ســیما  و  صــدا  رئیــس 
ممنوع التصویر شــدن حجت ااســام 
اســت.  داده  تلویزیــون  در  را  زائــری 
وعــده ای بــه نمایندگان مجلــس تا به 
قــول آنهــا دیگــر در تلویزیون بــه نهاد 
مقننه توهین نشود. بعد از ماجراهای 
پرحاشــیه نماینــده ســراوان و جلســه 
او،  از  دفــاع  در  مجلــس  غیرعلنــی 
محمدرضا زائری، روحانی مشــهور در 
برنامــه »فرمول یــک« تلویزیون گفته 
بود: »شرم بر این مجلس، شرم بر این 
مســئولین، شرم بر کســانی که به جای 
درد مــردم مسأله شــان ایــن اســت که 
فیلم را چه کســی گرفته است و برویم 
پــدر او را دربیاوریــم!« همین جمات 
بود که اعضای هیأت رئیسه مجلس را 
بر آن داشت تا مدیران و مقامات صدا 
و ســیما را بــرای یک جلســه مشــترک 
بــه بهارســتان فــرا بخوانند تــا به زعم 
آنهــا »توهیــن محمدرضــا زائــری بــه 

مجلس« رسیدگی شود.
ë  قــول رئیس صداوســیما بــرای عدم

حضور زائری در تلویزیون
دیروز اکبــر رنجبــرزاده، عضو هیأت 
رئیســه مجلــس بــه خبرگــزاری فارس 
گفته که »آقای علی عســگری در جلسه 
مذکــور عنــوان کرد هــر آنچه احســاس 
شــود ورزیدگی در کار و پخش برنامه ها 
و همچنین ســخنرانی ها در برنامه های 
صدا و ســیما وجود ندارد و یا کوتاهی ای 
صورت گرفته است،  ما از این افراد دیگر 
اســتفاده نخواهیــم کــرد.« رنجبــرزاده 
عنوان کرد: »در جلسه مذکور، همچنین 
عنوان شــد کــه جایــگاه مجلــس دارای 
قداستی اســت و قداست آن برای همه 
آحــاد مــردم فــرض اســت. مــا در ایــن 
جلسه به مدیران صدا و سیما گفتیم این 
تصاویر شــهدایی کــه در مجلس وجود 
دارد همگــی از همیــن جایگاه مجلس 
برخاســتند و اگــر موضــوع و مشــکاتی 

هم مانند نماینده ســراوان پیش بیاید،  
نبایــد بــه کلیــت مجلس تعمیــم داده 
شــود و ایــن جایــگاه را تخریــب کنــد.« 
البته بر اساس گفته های اعضای هیأت 
رئیسه مجلس، محمدرضا زائری خود 
در ایــن جســه حضــور نداشــته اســت. 
رنجبــرزاده در پاســخ بــه این ســؤال که 
آیا محدودیتی بــرای تهیه کننده برنامه 
فرمــول یــک و ایــن برنامه ایجاد شــده 
اســت یا خیر هم گفته است: »مطمئن 
باشــید هر برنامه ای که منجر به آسیب 
بــه ســطوح نظــام و اعتمــاد عمومــی 
مــردم شــده و چهره های خــدوم نظام 
جمهوری اســامی را تخریب کند حتماً 
آن مجریان هم به حاشیه رانده خواهند 
شد، البته در جلسه روز گذشته هم صدا 
و ســیما بــه ما قــول داد که این اقــدام را 

خواهد کرد.«
ë  ممنوع التصویری

فقط برای آنتن زنده
در همیــن حــال غامرضــا کاتــب، 
مجلــس  رئیســه  هیــأت  عضــو  دیگــر 
مســأله  »ایــران«  بــا  گفت وگــو  در 
ممنوع التصویر شــدن حجت ااســام 
زائــری در صدا و ســیما را تأیید کرد اما 
گفت که این ممنوع التصویری خواسته 
نمایندگان نبوده بلکه تصمیمی است 
که خود مدیران صدا و ســیما و شخص 
علی عســگری گرفته اند. به گفته کاتب 
آقــای  از  تنهــا  مجلــس  »نماینــدگان 
علــی عســگری خواســته بود تــا جلوی 
توهین هــا به قــوه مقننه گرفته شــود.« 
او البتــه توضیح داده کــه »آقای زائری 
بــه طور کلــی ممنوع التصویر نیســت و 
فقــط از این پــس در برنامه هــای زنده 
نمی تواند شــرکت کند.« کاتب که خود 
یکــی از دو نماینده مجلس در شــورای 
نظــارت بــر صــدا و ســیما هم هســت، 
درباره دلیل این کار به »ایران« توضیح 
داده است: »کسی که نمی تواند خود را 

جلوی دوربیــن کنترل کند و با حرف ها 
حاشیه ســازی  باعــث  خــود  رفتــار  و 
می شــود و در واقع ظرفیت قرار گرفتن 
در موقعیــت پخش زنــده تلویزیونی را 
ندارد، نباید روی آنتن زنده برود و بهتر 
اســت اگر توانایــی و یا نظر کارشناســی 
دارد آن را در برنامه هــای ضبــط شــده 
بیان کند که برنامه ســازان صدا و سیما 
تــوان کنترل حاشــیه های آن را داشــته 
باشــند.« او همچنین ادبیــات زائری را 
در برنامــه فرمــول یــک »ادبیــات غیر 

انسانی« خواند.
ë واکنش زائری: همه چی آرومه

در  خــود  امــا  زائــری  محمدرضــا 
واکنــش به خبــر ممنوع التصویری اش 
کاربــری  حســاب  در  ملــی  رســانه  در 
ســالگی   40 »در  نوشــت:  توئیتــرش 
انقابی که اساســًا برای آزادی رخ داده 
اســت، کار به جایی رســیده که معاون 
سیما بابت یک دیالوگ ساده انتقادی 
در یــک برنامــه تلویزیونــی به مجلس 
احضــار شــود و تعهــد بدهــد. ســریال 
ارعــاب و تهدیــد، تطمیــع و تخویــف، 
تکذیب صوری احضار ولی... همه چی 
آرومه!« همزمــان هم تعداد زیادی از 
کاربــران فضــای مجــازی از طیف های 
مختلــف به این تصمیم صدا و ســیما 

انتقاد کردند. انتقادی که البته معلوم 
نیست می تواند در تغییر نظر مدیران 
صــدا و ســیما بــرای تجدیــد نظــر در 
تأثیرگــذار  زائــری  ممنوع التصویــری 
باشد یا خیر. آن هم در شرایطی که به 
نظر می رسد مجلسی ها آنچنان هم از 

این تصمیم ناراضی نیستند.
ë  ممنــوع درخواســت  مجلــس 

التصویری نداشته
کیایــی  مهــدی  دیگــر  ســویی  از   
مدیــرکل فرهنگــی و روابــط عمومــی 
مجلــس در گفت وگــو بــا ایســنا در این 
ســازمان  رئیــس  حضــور  گفــت:  بــاره 
در  ایشــان  معاونــان  و  ســیما  و  صــدا 
هیأت رئیســه مجلس شورای اسامی 
موضوعــات  برخــی  بررســی  دربــاره 
کان کشــور بــود؛ البتــه نظــرات هیأت 
رئیســه مجلــس و نماینــدگان محترم 
درباره نحوه پرداختن صدا و ســیما به 
موضوعــات مختلف قــوه مقننه مورد 
بحــث و تبادل نظر قرار گرفت.به گفته 
درخواســتی  هیچ گونــه  مجلــس  وی 
مبنی بــر عدم حضــور حجت ااســام 
روحانیــون  از  کــه  زائــری  محمدرضــا 
صداوســیما  در  اســت،  شناخته شــده 
نداشته و احضار علی ضیاء از مجریان 
سیما توسط مجلس نیز صحت ندارد.

عضو هیأت رئیسه مجلس در گفت وگو با »ایران« جزئیات جلسه با مسئوان صدا و سیما را روایت کرد

ممنوع التصویری »زائری«  برای دلجویی از مجلس

خبر

معاون سیاسی، امنیتی استانداری کردستان تشریح کرد

پشت پرده دستگیری 
فعاان محیط زیست در کردستان

بــا وجود شــایعاتی مبنــی بر بازداشــت فعــاان محیط 
زیســت در اســتان کردســتان، معــاون سیاســی، امنیتی 
افــراد  می گویــد  کردســتان  اســتانداری  انتظامــی  و 
بازداشت شــده متهم به نقش آفرینی در قتل راننده آمبوانس جمعیت 

هال احمر هستند.
بــه گزارش ایرنــا، روزهای گذشــته اخبــاری مبنی بر دســتگیری برخی  
فعاان محیط زیســتی در کردســتان منتشر شد. در این خبرها به فعالیت 
ایــن افراد برای حفاظت از محیط زیســت کردســتان اشــاره شــده اســت. 
ایــن خبرها دســتگیری 9 نفــر را تأیید می کنند که ســاکن کامیــاران، بانه و 
ســنندج هســتند. همزمانی این بازداشــت ها با ایجاد مشــکل  برای برخی 
انجمن هــای محلــی حامــی محیط زیســت ســبب شــده تا این شــایعات 
قــوت بگیــرد و برخــی از پــروژه جدیدی بــرای بازداشــت فعــاان محیط 
زیســت خبر بدهند.اما با وجود این شایعات، حسین خوش اقبال، معاون 
سیاســی، امنیتــی و انتظامــی اســتانداری کردســتان بــا تأکید بــر حمایت 
دولت از تشــکل های محیط زیســتی به ایرنا می گوید: در روزهای گذشــته 
چنــد نفــر از اعضای گروهک های معاند نظام که در پوشــش تشــکل های 
زیست محیطی اعمال مجرمانه انجام می دادند، دستگیر شدند. از مردم 
تقاضــا می شــود در مواجهــه با پخش شــایعات مختلف، صف دشــمن و 
اقدامــات غیرقانونــی و پوششــی آنهــا را از فعالیت های قانونــی جدا و به 

شایعات بی پایه و اساس توجه نکنند.
وی تأکیــد کرد: دولــت در راســتای تحقق اهداف عالیــه نظام مقدس 
اســامی کــه تأمین امنیــت و حمایت از تشــکل های قانونــی و مردم نهاد 
تفکیــک  نمی دهــد.  راه  خــود  بــه  تردیــدی  هرگــز  آنهاســت  ازجملــه 
فعالیت هــای قانونی از اقدامات ضدامنیتی ضرورتی اجتناب ناپذیر بوده 
و نظام در حمایت از مظلومان و انتقام خون شهیدان ذره ای عقب نشینی 
نمی کند.خوش اقبال در توضیح بیشــتر پوشــش فعالیت دستگیر شدگان 
گفت: تیرماه امســال راننده یک دستگاه آمبوانس جمعیت هال احمر 
در کامیــاران در یک اقــدام ناجوانمردانه مورد تعــرض و اصابت چندین 
گلولــه از ســوی برخــی افــراد وابســته بــه گروه هــای تجزیه طلــب و بیگانه 
پژاک قرار گرفت.وی افزود: در این حرکت تروریســتی، »کوهســار فاتحی« 
راننده آمبوانس و از اهالی بومی اســتان شــهید شــد. این در حالی اســت 
که نیروهای جمعیت هال احمر، صلیب ســرخ و سایر نهادهای امدادی 
بر اســاس پادمان هــای حقوقی با یک وجهه بین المللــی در تمام دنیا در 
شــرایط مختلف دارای مصونیت هســتند. خوش اقبال در مورد بازداشت 
ایــن افــراد گفت: با توجه به بررســی ها و اقدامات اطاعاتی و ســرنخ های 
به دســت آمده از ســوی نهادهای امنیتــی، تعدادی از مرتبطــان و عوامل 
گروهک هــای ضــد انقاب در شــهادت راننده آمبوانــس جمعیت هال 
احمــر کــه در قالــب فعالیت هــای زیســت محیطی وظیفــه پشــتیبانی و 
حمایت از این عناصر را به عهده داشــتند، شناســایی و دســتگیر شــدند و 

برخورد قانونی با آنها انجام شد.

بودجه به زبان آدمیزاد
گزارش هم چنین شــرحی ســاده و قابل فهــم از مفاهیم 
بودجــه نظیــر »بودجــه عمومــی«، »منابــع عمومــی«، 
»منابــع اختصاصــی«، »واگــذاری دارایــی ســرمایه ای« 
و »واگــذاری دارایــی مالــی« و ســایر مفاهیــم تشــریح شــده اســت. منابع و 

مصارف بودجه هم در جدولی ساده به خواننده ارائه می شود.
ایــن گــزارش معنــای قیمــت نفــت در بودجــه را آشــکار می ســازد 
و بــرای مثــال نشــان می دهــد کــه هر یــک دار کاهــش قیمــت نفت، 
همیــن  بــه  و  می شــود؛  منابــع  کاهــش  تومــان  میلیــارد   2400 باعــث 
ســادگی هــم مفاهیم »آربیتــراژ کاایی« و »آربیتــراژ بازارهای مالی« 
را تعریــف کــرده و رابطه نرخ ارز و بودجــه را توضیح می دهد. تعداد 
گزارش هایــی کــه مراجــع رســمی منتشــر کرده انــد و در آن هــا چرایی 
بررســی نشــدن بودجــه شــرکت های دولتــی را تشــریح کرده انــد و بــه 
صراحــت نوشــته اند »مجمــع شــرکت ها، بودجــه مصــوب خــود را به 
ارســال می کننــد و ســازمان  تأییــد  ســازمان برنامــه و بودجــه جهــت 
برنامــه نیــز )غالبــًا بــدون بررســی کافــی( آنهــا را بــه مجلــس بــرای 
تصویــب ارســال می کنــد.« زیاد نیســت و البتــه این خبــر خوب را هم 
بــرای کســب اطاعــات  ۱398 مطالبــه  از بودجــه ســال  می دهــد کــه 

شــرکت های دولتی، آغاز شده است.
ارقــام جــدول 9 این گــزارش نیز نشــان می دهند که هر ایرانــی در قالب 
بودجه ســال ۱398 برای هر بخش نظیر قانون گــذاری، امور قضایی، آب و 
سایر مصارف چقدر هزینه می کند. همین جدول نشان می دهد بزرگ ترین 
رقم هزینه های هر ایرانی برای رفاه اجتماعی و معادل ۱365363 تومان 
و بعد از آن 584888 تومان برای بهداشــت اســت. کوچک ترین عدد نیز 
484۷ تومــان و بــرای محیط  زیســت اســت. همیــن اعداد امکانــی فراهم 
می کننــد تا فرد مقایســه کند و ویژگی هایی از زندگــی اجتماعی و اقتصادی 

جامعه امروز ایران را دریابد.
ایــن گــزارش در نهایــت نشــان می دهــد چگونــه درآمدهــای نفتی 
و دســت بــاا گرفتــن درآمدهــای نفتــی )در ســال های کم نفتــی( همه 
ایــن  کــه  راز بزرگــی  را می پوشــانند.  کاســتی ها و نقصان هــای بودجــه 
گــزارش کشــف می کنــد، فرآیندی از گــول زدن جمعی ایرانیان توســط 
»راســت نمایی  نهایــت  در  و  اســت  بودجه ریــزی  ناقــص  فرآیندهــای 
از  نوعــی  می کنــد؛  توصیــه  آن را  زیبانمایــی«  جــای  بــه  بودجــه 
بودجه نویســی کــه بــه کمک »فتوشــاپ« نفــت، تصویر زشــت اقتصاد 

ایــران را زیبانما نکند.
تصور می کنم گزارش »بررســی ایحه بودجه ســال ۱398 کشور: بودجه 
بــه زبان ســاده« یــک گام کوچک امــا مؤثر برای شفاف ســازی و رســا کردن 
صــدای دانــش اقتصــادی در عرصــه عمومــی اســت. اگرچــه ایــن گزارش 
»موفقیت کوچک« در مسیر عمومی کردن فهم اقتصادی، و بیان »بودجه 
بــه زبــان آدمیــزاد« اســت اما کمــاکان بایــد راه هــای ســخت تر و طوانی تر 
اجتماعــی کردن فهم و پــس از آن مطالبه اصاحات اقتصادی اساســی را 

طی کرد.
٭ منبع: مرکز پژوهش های مجلس شــورای اسامی. بررسی ایحه بودجه 

سال 1398 کل کشور: بودجه به زبان ساده«. شماره مسلسل 16220.

 ادامـــــه از
صفحه اول

سخنگوی اتحادیه اروپا:

ساز و کار ویژه مالی با ایران بزودی 
راه اندازی می شود

ســخنگوی فدریکا موگرینی، مســئول سیاســت خارجی 
اتحادیه اروپا تأکید کرد که کار ایجاد ســاز وکار مالی ویژه 
بــرای تجارت با ایــران بخوبــی پیش مــی رود و اتحادیه 
اروپــا از تاش کشــورهای اروپایی در این زمینه حمایــت می کند. به گزارش 
ایرنا، »مایا کاســیانچیچ« در گفت وگو با خبرنــگاران در مقر اتحادیه اروپا با 
اعام این مطلب در عین حال از ذکر تاریخ دقیق راه اندازی ساز و کار ویژه 
مالی برای همکاری با ایران خودداری کرد و گفت: این ســاز و کار »بزودی« 
راه اندازی خواهد شــد. وی تأکید کرد که کار ایجاد این ساز و کار ویژه بخوبی 
پیش می رود و ضمن تأکید بر نقش کلیدی کشورهای اروپایی در این زمینه 
تأکید کرد که این اقدام بخشی از تاش گسترده تر اتحادیه اروپا برای حفظ 
توافق هســته ای با ایران اســت. تأکید ســخنگوی اتحادیه اروپا بر راه اندازی 
ســاز و کار ویژه مالی برای همکاری با ایران به منظور حفظ برجام در حالی 
اســت که ســخنگوی وزارت امــور خارجه جمهوری اســامی ایران بــا انتقاد 
از تأخیــر اتحادیــه اروپــا در اجــرای این ســاز و کار ویژه مالــی )SPV( پس از 
خروج امریکا از برجام گفت: جمهوری اسامی ایران قطعاً مسئولیت عدم 

اجرای SPV را به عهده اروپا می داند.

تأکید اسقف ارامنه و علی یونسی بر صلح و آرامش در دنیا
ویــژه  پیشــین  دســتیار  یونســی،  علــی  والمســلمین  حجت ااســام   
رئیس جمهوری در امور اقوام و اقلیت ها، با اسقف اعظم سیبوه سرکیسیان، 

خلیفه ارامنه دیدار و گفت و گو کرد.
به گزارش ایســنا، اســقف اعظم ســیبوه سرکیســیان در این دیدار گفت: 
بی شــک اعیــاد بهانــه ای برای تبریــک گفتن بــه یکدیگر و دعــا و نیایش به 
منظور صلح، بهروزی و آرامش هســتند. من هم در مراســم شب سال نو و 
هم تولد حضرت مســیح و همچنین نصیحت هــا و موعظه ها، به یاد مقام 
معظم رهبری و دیگر مســئوان کشــور بودم و دعا کردم که خداوند رویکرد 
با فراســت و بصیرت آمیز بیشــتری به همه ما و دســت اندرکاران در جهت 
اعتای بیشــتر کشــور اعطا کند.وی گفت: صلح و آرامش بدواً باید در درون 
ما ایجاد شــده و ما باید آن را در ابتدا در درون خود بســط داده و با خداوند 
از در آشــتی وارد شــویم تا بتوانیم وظایف و اهداف خــود را به منصه ظهور 
برســانیم و در راه صلح و آشــتی قدم برداریم. همه ما به عنوان مؤمنان به 

ادیان الهی، طبیعی است که آرزومند این صلح و آرامش هستیم.
حجت ااســام والمســلمین علــی یونســی نیــز در ایــن دیــدار گفــت: 
حضرت مســیح در ایران، محبوب ترین شخصیت ایرانیان اعم از مسلمان 
و غیرمســلمان اســت و قرآن مجید مکرر از کشیشــان و اســقفانی که مشــی 
حضرت مســیح را بیان کردند، تمجید کرده و آنها را به عنوان دانشــمندان 
مهربان و انسان دوست معرفی کرده است. خوشحالیم که امروز شما جزو 

شهروندان افتخاری ایران و از رهبران مسیحیان هستید.

فرمانده کل ارتش عزادار شد
مادر امیر سرلشــکر موسوی فرمانده ارتش، درگذشت. به گزارش روابط 
عمومــی آجــا، صبح دیــروز والــده مکرمه امیر سرلشــکر ســید عبدالرحیم 
موســوی، فرمانــده کل ارتــش جمهــوری اســامی ایــران، دار فانــی را وداع 
گفت. امروز چهارشــنبه، مراســم تشییع و خاکســپاری آن مرحومه  ساعت 
۱0 صبــح از مســجد زین العابدیــن)ع( واقــع در چهارراه ســجادیه تــا گلزار 
شــهدا )علــی بن جعفر)ع(( قم برگزار می شــود. مراســم ختــم هم بعد از 
نماز مغرب و عشــاء در مســجد الغدیر قم واقع در بلوار امین بعد از میدان 
ارتش، منعقد خواهد شــد. رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح، فرمانده 
سپاه و برخی شخصیت های سیاسی از جمله محمدجواد ظریف وزیر امور 

خارجه درگذشت مادر فرمانده ارتش را به امیر موسوی تسلیت گفته اند.



خانم »لیویا لوی آگوستی« از سال 2009 تا 
2013 سفیر سوئیس در جمهوری اسامی 
ایران بود. او در کتاب خاطراتش می نویسد 
کــه در مأموریــِت تهــران به هیــچ وجه به 
وی بی احترامی نشــده اســت، امــا به این 
موضوع اشــاره می کند کــه گاهی نیاز بوده 
به مقامات ایرانی توضیح دهد که او سفیر 
است، نه شوهرش. اتفاقاتی از این دست و 
نیز عدم تناسب آمار زنان تحصیلکرده با 
درجات عالی با میزان به کارگیری آنان در 
سمت های باای مدیریتی نشان می دهد 
کــه هنــوز بــه معنــای واقعــی از ظرفیــت 
زنان اســتفاده نشده اســت. هرچند اباغ 
مصوبــه انتصــاب 30 درصــدی زنــان در 
پســت های مدیریتی از سوی دولت تدبیر 
و امیــد، گام بلنــد و راهگشــایی در مســیر 
تحقــق سیاســت نظــام مبتنــی بــر نقش 
زنان در هرم مدیریتی کشــور بــود، اما این 
مصوبــه تاکنــون آن چنــان که بایــد مورد 
توجه قرار نگرفته اســت. با این حال یکی 
از پیشگامان استفاده از زنان در پست های 
مدیریتــی را می تــوان وزارت امــور خارجه 
دانســت، به طوری کــه در اقدامی مهم از 
ســوی وزیــر خارجــه در ســال 92، مرضیه 
افخم به عنــوان اولیــن ســخنگوی وزارت 
خارجه جمهوری اسامی ایران منصوب 

و در ســال 94 به عنوان سفیر، راهی مالزی 
شــد. در ســال 96 نیــز پرویــن فرشــچی، 
به عنوان سفیر ایران در فناند معرفی شد 
و چند روز پیش نیز حمیرا ریگی فرماندار 
زن شهرســتان قصرقند، از ســوی معاون 
اول محتــرم رئیــس جمهــوری به عنــوان 
گزینــه ســفارت ایــران در کشــور بروئنــی 
معرفــی گردیــد. در واقــع تاش دســتگاه 
دیپلماسی برای شکستن سقف شیشه ای 
زنــان و ارتقای نقش زنان، ایجاد مســیری 
صحیــح جهــت بهره بــرداری از نیمــی از 
نیــروی فعال جامعه اســت کــه می تواند 
نقش مؤثر و ســازنده ای در همه عرصه ها 
داشته باشد. همچنین این امر در راستای 
سیاست های جهانی جهت استفاده مؤثر 
از توانمندی های زنان اســت، چراکه زنان 
دیپلمات امروز نقش عمــده ای درانجام 
مأموریت هــای سیاســی بین المللــی ایفا 

می کنند.
توانایی هــای  از  اســتفاده  زمینــه  در  امــا 

همه جامعــه صرفنظر از زبــان و قومیت 
نیــز وزارت امــور خارجــه عملکــرد خوبی 
داشــته اســت. صالح ادیبی، اولین ســفیر 
کرد و ســنی مذهب اســت که در ســال 94 
به عنوان سفیر کشورمان در ویتنام انتخاب 
شــد و انتصــاب خانم ریگی نیــز به عنوان 
هموطــن بلوچ و اهل تســنن مهر تأییدی 
بر این مطلب است.  هرچند این انتخاب 
)همانطور که پیش بینی می شــد( از سوی 
برخی جریانــات که همواره ســاز مخالف 
در برابــر اقدامات دولــت می نوازند، مورد 
اســتقبال قــرار نگرفــت و آن را صــوری و 

تبلیغاتی قلمداد کردند.
اســتفاده از زنــان و اقلیت هــای قومــی و 
بــاا  مدیریتــی  ســمت های  در  مذهبــی 
یکــی از شــعارهای دکتر روحانــی، رئیس 
جمهوری منتخب در روزهای تبلیغات دو 
دوره انتخابات اخیر بوده است و این گونه 
انتخاب هــای وزارت امور خارجه به نوعی 
جریــان جدیدی بــا حفــظ چارچوب های 

جامعــه بوده و در راســتای قانون اساســی 
اســت کــه بــه صراحــت بــه برابــری همه 
اقلیت های قومی و مذهبی اذعان می کند.
این انتخاب، قدمی مثبت در راستای بهبود 
مشارکت سیاســی زنان در جامعه است و 
می تواند مایه دلگرمی و انگیزه باای قشر 
عظیمی از فرهیختگان جامعه باشد که با 
شایســتگی های باا، مســتحق قرار گرفتن 
در این جایگاه هســتند و نیز می توان آن را 
به عنوان نقطه قوتی برای دولت در راستای 
تحقق وعده های انتخاباتی به شمار آورد. 
در سال 96 رئیس جمهوری دستورالعمل 
اجرایــی نحوه انتخاب و انتصــاب مدیران 
حرفــه ای و افزایش تعداد مدیــران زن در 
دســتگاه های اجرایی به 30درصد تا پایان 
برنامه ششم را اباغ کرد. سقف شیشه ای، 
مجموعــه ای از نگرش هــا و تعصب های 
منفی است که مانع از آن می شود تا زنان و 
سایر گروه های اقلیت، از سطحی معین در 

سلسله مراتب سازمانی باا روند.

»منتظــر اروپــا نمی مانیــم و با شــرکای 
ســنتی خــود همــکاری می کنیــم.« این 
پیامــی بود که وزیر امور خارجه ایران در 
حالی که روز دوشنبه گذشته با همراهی 
یــک هیأت بزرگ اقتصــادی راهی هند 
شــده بود، برای شــرکای اروپایی برجام 

فرستاد. 
محمدجــواد ظریف در شــرایطی ســفر 
ســه روزه خــود بــه هنــد را آغاز کــرد که 
بــی تردید این ســفر گامی بــزرگ برای 
توســعه روابــط با کشــورهایی به شــمار 
بــا  تقابــل  در  می تواننــد  کــه  می آیــد 
تحریم هــای امریکایــی، ضمــن حفــظ 
بــازار هدف انرژی ایــران، درباره تحریم 
روابط پولی و بانکی نیز بســتر مناســبی 
برای حذف ارز دار و جایگزینی ارزهای 
ملی کشــورهای منظومه شــرق فراهم 
کننــد. چه ذیــل چنین رویکردی اســت 
کــه ایران و هند ورود به مرحله جدیدی 
از رابطــه  را تجربــه می کننــد. دو کشــور 
کــه طی صدها ســال گذشــته بر ســنت 
مــراودات حســنه و کــم تنش بــه پیش 
رفته اند، اینک در آغاز راهی هســتند که 
می توانــد تاثیراتی حتی فراتــر از روابط 
دوجانبه شان داشته باشد. دستیابی به 
ایــن نتیجه در تحوات جاری سیاســت 
خارجــی ایــران و تحــت تأثیــر موضوع 
برجــام اهمیتی دوچندان یافته اســت. 
چنیــن  در  ایــران  خارجــه  امــور  وزیــر 
مقطعــی راهــی دهلــی نو شــده اســت 
و ضمــن دیــدار بــا مقام های بلنــد پایه 
هندی، حضــور در برنامه های مختلف 
از جملــه فــروم اقتصــادی، اندیشــکده 
ICWA در جمع نخبگان و اندیشمندان 
هندی بر لزوم تعمیق رابطه اقتصادی 
ایران و هند و توسعه ابعاد همکاری دو 
طــرف در بند چابهار تأکید کرده اســت. 
حضور در کنفرانس بین المللی ساانه 
در   )RAISINA( رایســینا  گفت وگــوی 
هنــد که امــروز )چهارشــنبه( بــا حضور 
اقتصــادی،  سیاســی،  شــخصیت های 
علمی و فرهنگی جهان برگزار می شود 
از دیگر برنامه های مهم وزیر خارجه در 

هند به شمار می آید.
ë بذری به نشانه همکاری 

وزیــر امور خارجه ایــران در بدو ورودش 
بــه »دهلی نــو« اهداف ســفر بــه هند را 
تقویت روابط سیاسی و بویژه اقتصادی 
توصیــف کــرد که فرصتــی را بــرای حل 
مشــکات اقتصای ایران ذیل بازگشــت 

می کنــد.  فراهــم  امریــکا  تحریم هــای 
ظریــف کــه در نخســتین روز کاری خود 
در ســفر ســه روزه به هندوســتان با »گاد 
کاری«، وزیــر حمــل و نقل و کشــتیرانی 
هند دیدار و گفت وگو کرد، هدایا و بذری 
بــه نشــانه دوســتی، حضور و مشــارکت 
جدی هندی هــا در حوزه هــای مختلف 
تعامل با ایران اعم از همکاری در زمینه 
حمل و نقل، کشــتیرانی و بنــدر چابهار 
دریافــت کــرد کــه از آمادگــی مقام های 
دهلی بــرای گفت وگــو  پیرامون تقویت 
رابطه با تهران حکایت می کرد. چه وزیر 
خارجه ایران در حاشیه این دیدار وقتی 
مخاطب پرسشــی پیرامون تــاش اروپا 
جهت عملی کردن سازوکار مالی »اس 
پی وی« برای حفظ توافق هسته ای قرار 
گرفــت، گفت: »مــا به همکاری بــا اروپا 
درباره »اس پی وی« ادامه می دهیم اما 
منتظر آنها نمی مانیم و با شرکای سنتی 
خود مثل هند، چین و روسیه در راستای 
منافع مــردم ایران همکاری می کنیم.« 
همکاری هایــی کــه وزیــر خارجــه ایران 
موضوعــات آنهــا را شــامل طیف هــای 
مختلفی از جمله حوزه بانکی دانست و 
خبر داد که در حوزه بانکی »یوکو« بانک 
هند و پاسارگاد همکاری خود را در زمینه 
تجارت آغاز کردند. ظریف همچنین بر 
آمادگــی ایران بر انجام گفت وگو با هند 
و اســتقبال از پیشــنهادات این کشــور در 
حوزه چابهار تأکید کرد و گفت که زمینه 
برای سرمایه گذاری در حوزه پتروشیمی 
هند در این بندر مهیاست. وزیر حمل و 
نقــل هند نیز تأیید کرد که »کشــورش با 
افتتاح یک شــعبه بانک پاسارگاد ایران 
کــرده  در بمبئــی )مومبــای( موافقــت 

است.«
ë آمادگی تعامل  با شرق 

تحریم هــا موضوعی بــود که وزیــر امور 
خارجــه ایــران در خــال حضــورش در 
فــروم اقتصــادی ایران و هنــد با حضور 
دو  اقتصــادی  کارآفرینــان  و  فعــاان 
کشــور بــه آن پرداخــت و هنــد را یکــی 
از کشــورهایی دانســت کــه در شــرایط و 
زمان هــای ســخت در کنــار جمهــوری 
اســامی ایران قرار گرفته است. ظریف 
در همیــن چارچــوب بــه همکاری های 
بلند مدت دو کشــور اشــاره و زمینه های 
و  تهــران  تجــاری  جوامــع  همــکاری 
دهلــی نــو را ریشــه دار توصیف کــرد. او 
بــه امریــکا اشــاره کرد کــه از کشــورهای 

دیگر می خواهد مفاد قطعنامه شورای 
امنیــت در زمینه عادی ســازی روابط با 
ایران را نقض کنند. وزیر خارجه ایران با 
یادآوری اینکه اراده سیاسی و اقتصادی 
برای مقابله با این چالش در جمهوری 
اســامی دیــده می شــود، ایــران را قابل 
کــرد  اطمینان تریــن شــریک توصیــف 
کــه آمــاده تعامل با شــرق و طرف های 
دیگــر اســت. در جریان همین نشســت  
نیــز تفاهمنامه مشــترک همکاری های 
اقتصــادی و تجــاری ایــران و هنــد بــه 
امضــای اتاق هــای بازرگانــی دو کشــور 
رســید. وزیر مشاور امور خارجه هند هم 
در استقبال از سخنان ظریف تأکید کرد 
کــه ایــران برای هنــد فقط یک شــریک 
تجاری نیست بلکه همسایه ای نزدیک 
اســت  که بــا آن با حوزه هــای اقتصادی 
و امنیتــی مشــترک دارد. ویجــای کومار 
ســینگ  ضمن اشــاره به اینکه دو کشور 
می تواننــد روابط اقتصــادی دوجانبه را 
عمیق تــر کننــد، صــادرات اصلــی مواد 
غذایی کشورش به ایران را برنج و چای 
دانســت کــه می توانــد متقابــًا بــا وارد 
کردن کااهایی از ایران از جمله زعفران 

و مواد ارگانیک همراه شود.
ë  ظریف: سیاست خارجه امریکا فوبیای 

ایران گرفته است
وزیر امور خارجه کشورمان در واکنش به 
ادعاهــای جدید پمپئو و بولتون نســبت 
به ایــران، گفت کــه رفتار این دو بیشــتر 
به دنبال کنندگانی روان پریش شــباهت 
دارد. مایک پمپئو، وزیر خارجه امریکا که 
به کشورهای خاورمیانه سفر کرده است 
در کنفرانسی خبری در اردن مدعی شد 
که امریکا و متحدانش در منطقه توافق 
کامــل دارنــد کــه بزرگتریــن تهدیدهای 
خاورمیانه، داعش و جمهوری اســامی 
هســتند. او افــزود طــی روزهــای آینده، 
فشــارها بــر ایــران »دو برابــر« خواهــد 
شــد. محمدجواد ظریــف در واکنش به 
این اظهارات نوشــت: »بــا اینکه ممکن 
اســت در حالت عادی خوشایند به نظر 
برسد اما وســواس خالص مایک پمپئو 
و جان بولتون نسبت به ایران هر لحظه  
بیــش از پیش به رفتار  تعقیب کنندگان 
روان پریشی شــباهت پیدا می کند که به 
طــور مــداوم در حــال شکســت خوردن 
هســتند. امریکا در حال جایگزین کردن 
یک سیاست خارجه واقعی با وسواس و 

فوبیای ایران است«.

روزنامه سعودی: ایران پیروز
 واقعی جنگ سوریه است

خبــر اول اینکه،یــک روزنامــه پرتیــراژ نزدیک به 
خانــدان ســعودی در مقالــه ای ایــران، روســیه و 
ســوریه را برنــده و امریــکا را بازنده جنگ ســوریه 
معرفــی کرد. بــه گــزارش ایســنا، روزنامه الحیــاه در یادداشــتی 
تحــت عنوان »بازندگان و برندگان جنگ ســوریه« به قلم جهاد 
الخازن نوشــت: دولت جورج بوش پســر در ســال 2003 با شعار 
ایجاد دموکراسی سه گانه متشکل از اهل سنت، شیعیان و کردها 
وارد عراق شــد، این پروژه با شکست مواجه شد و شیعیان پیروز 

شدند؛ در واقع ایران پیروز حقیقی بود.
این روزنامه پر تیراژ که مقر آن در لندن است می نویسد: دونالد 
ترامــپ، رئیــس جمهــوری امریــکا نیــز بــا القاعــده و نیروهــای 
وابســته بــه آن در ســوریه جنگیــد و در یــک ســخنرانی در اواخر 
سال 201۸ بدون اینکه به مشورت مشاورانش گوش دهد اعام 
کرد که نیروهایش را از سوریه خارج می کند. ترامپ پیش از این 
اعــام کــرده بود کــه کشــورش ۷ تریلیون دار خــرج جنگ های 
خاورمیانه کرده اســت و در مقابل هیچ چیزی به دست نیاورده 
اســت. البتــه عدد ۷ تریلیون دار دروغ اســت و جــزو 90 درصد 
توهماتــی اســت کــه ترامــپ در توئیتش منتشــر می کنــد و هیچ 

حقیقتی ندارند. 
نویســنده در ادامــه ایــن ســؤال را مطــرح می کنــد که آیا ســوریه 
پیروز شــده و می نویســد: آری پیروز شد و روسیه و ایران نیز پیروز 
شــدند زیرا هر دو کشــور از نیروهای نظام ســوریه حمایت کردند 
و ایران در آن کشــور حضور نظامی داشــت و روســیه نیز حمات 
بی شــماری علیــه دشــمنان ســوریه انجــام داد و دســتاوردهای 

زیادی برای خود و دولت سوریه محقق کردند.
 
بازگشت مهاجران افغان از ایران رکورد زد 

خبر دیگــر اینکــه، خبرگزاری فرانســه در یادداشــتی از بازگشــت 
گســترده آوارگان افغــان از ایــران خبــر داده اســت. بــه گــزارش 
شــفقنا، مدیریــت مهاجران افغــان مرکز بین المللــی مهاجران 
)IOM( در گزارشــی اعام کرد در ســال 201۸ بیش از ۸00 هزار 
مهاجــر افغــان از ایران به کشورشــان بازگشــته اند. این ســازمان 
همچنیــن  و  امریــکا  تحریم هــای  ایــران،  اقتصــادی  وضعیــت 
نوســانات اقتصــادی در ایــن کشــور را عامــل اصلــی بازگشــت 

مهاجران افغان به کشورشان عنوان کرده است.
درحالیکــه بازگشــت مهاجــران افغان از ایران افزایش شــدیدی 
یافته، بازگشــت آنان از پاکســتان همچنان کم است به طوری که 
در ســال 201۸ تنها 33 هزار مهاجر افغان از این کشــور رفته اند. 
پیش بینی می شــود بین 1/5 تا 2 میلیــون مهاجر افغان در ایران 

حضور داشته باشند.
 

بیمارستان »ایرانیان دوبی« تعطیل شد
شــنیدیم کــه، عضو کمیســیون امنیــت ملی و سیاســت خارجی 
ایرانیــان  بیمارســتان  تعطیلــی  از  اســامی  شــورای  مجلــس 
دبــی به دلیل ســختگیری ها و تــاش امارات خبــر داد. محمد 
ابراهیــم رضایــی در گفت وگــو بــا ایلنا درباره آخریــن وضعیت 
بیمارســتان ایرانیان در دبی گفت: این بیمارستان سابقه بسیار 
طوانــی دارد و خدمــات بســیاری را چه به ایرانیــان مقیم دبی 
و چــه بــه اهالی خود دبــی ارائه می کــرد. در ســال های اخیر که 
کشــور امارات در حلقه عربســتان و امریکا ایفای نقش می کند، 
مواضع ضد ایرانی بســیاری گرفت از جمله اینکه تاش کرد تا 
این بیمارســتان که صرفًا کار خدماتــی انجام می داد را تعطیل 

کند. 
وی درخصوص احتمال بازگشایی مجدد این بیمارستان تصریح 
کــرد: بــا توجــه به ســختگیری های امــارات بعید اســت کــه ما در 
روز های آینده شاهد بازگشایی و فعالیت مجدد این مرکز باشیم، 
البته رایزنی های بســیاری در خصوص بازگشایی بیمارستان شد، 
امــا بی نتیجه مانــد، چرا که آنها راه را طوری بســته اند که ایران یا 

این بیمارستان را تعطیل یا به دولت امارات واگذار کند.
 

ژاپن و ترکیه واردات نفت ایران را از سر می گیرند
دســت آخر اینکه، شــرکت JXTG Holdings ژاپن قصد دارد 
بارگیری نفت ایران را در اواخر ژانویه از ســربگیرد و همزمان 
شــرکت کاســمو اویــل قصــد دارد حــدود 1.۸ میلیــون بشــکه 
نفــت ایــران را در اواخر مــاه میادی جاری به محــض نهایی 
شــدن موارد مالی، بارگیــری کند.به گزارش »تابناک«  رئیس 
انجمــن نفت ژاپــن گفت: ما به دنبــال تمدیــد معافیت ها از 
تحریم هــای امریــکا برای ادامــه واردات نفت ایران هســتیم.

تســوتومو ســوگیموری رئیــس شــرکت JXTG Holdings کــه 
بزرگتریــن   -  JXTG Nippon Oil & Energy مــادر  شــرکت 
پاایشــگاه ژاپــن- اســت، اظهــار کرد: مــا امیدواریــم واردات 
نفت ایران را هرچه ســریع تر از ســر بگیریــم. ما ایران را منبع 
نفــت مهمــی می دانیــم از این رو قصــد داریــم بارگیری نفت 
ایــران را هرچــه ســریع تر بــه محــض این کــه چنیــن امکانــی 

فراهم شــد از سربگیریم.
خبرگــزاری رویترز هم گزارش داد که ترکیه به دنبال معافیت از 
تحریــم های نفتی  امریکا، پس از یک ماه وقفه، واردات نفت از 
ایران را از سر گرفت.ترکیه واردات نفت خود از ایران را در نوامبر 
)ابــان/آذر( به دنبال آغاز تحریم هــای جدید  امریکا علیه ایران 

متوقف کرده بود.

 دیـــگه 
چه خبر
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رایزنی های اقتصادی -  سیاسی ظریف در هند

چابهار؛ نمود عینی همکاری تهران و دهلی نو

دستگاه دیپلماسی پیشگام استفاده از ظرفیت مدیریتی زنان

بنــدر  در  هنــد  و  ایــران  همــکاری 
چابهــار یکــی از نمود هــای عینــی 
فصــل جدیــد روابــط دوجانبــه بر 
محور توســعه اســت. توافقنامه همــکاری چابهار که 
نخستین بار در خال سفر همزمان نخست وزیر هند 
و رئیس جمهوری افغانســتان به ایــران میان دهلی، 
کابل و تهران منعقد شــد، اهدافی چون فعال ســازی 
کریــدور شــمال-  جنــوب و رونــق یافتــن برنامه هــای 
حمل و نقل میان ســه کشــور را جســت وجو می کرد. 
ایــن در حالی بــود که اهتمــام ویژه دولــت یازدهم و 
دوازدهــم در مســیر پیشــبرد پیــش نیازهای سیاســی 
و اقتصــادی ایــن همــکاری ســه جانبــه قــرار گرفــت. 
جذب ســرمایه گذاری هند در این برنامه توســعه ای 
ســبب خواهد شــد  که بندر چابهــار از ظرفیت تخلیه 
و بارگیــری ۸۴ میلیــون تــن در ســال برخــوردار شــود 
و ایــن همــه حاصــل اجرایــی شــدن توافــق نامــه ای 
اســت که امیــد می رود طی ماه های آینــده با افزایش 
همکاری ها و حل موانع موجود نتایج اقتصادی قابل 

ماحظه ای را برای هر دو طرف به همراه آورد.
همــکاری دوجانبــه دربــاره بنــدر چابــــــــهار یکــی از  
اصلــی تریــن محورهــای گفت وگــوی ظریــف و وزیــر 
حمــل و نقل و کشــتیرانی بود. »نیتیــن گادکاری« در 
حالــی کــه مقطــع کنونــی را زمان مناســب بــرای راه 
اندازی اقدامات مشــترک ایران و هند در بندر چابهار 
توصیــف می کــرد گفــت که تســهیات مالی بــرای به 
جریــان افتادن این پروژه ها آماده اســت اما همچنان 
مشــکاتی باقیســت که طرفین در حــال رفع و رجوع 

آن هستند.
این در حالی است که عبدالرحیم کردی، مدیرعامل 
ســازمان منطقه آزاد چابهار در فروم اقتصادی ایران 
و هند از ثبت بیش از ســه هزار شرکت در این منطقه 
خبــر داد و گفــت: »از ایــن تعــداد 400 شــرکت از 15 
کشــور مختلــف به ثبت رســید.« او توافقنامــه چابهار 

بین سه کشور ایران، افغانستان و هند را نقطه عطفی 
در توســعه روابــط فــی مابین ســه کشــور دانســت که 
تاثیــرات ویژه ای در روابط کشــورهای منطقه خواهد 

داشت. 
اپراتورهــای  حضــور  اینکــه  یــادآوری  بــا  »کــردی« 
بنــدری هنــد در بندر شــهید بهشــتی چابهــار باعث 
افزایــش اهمیــت چابهــار شــده اســت، تأکیــد کــرد 
کــه تغییــر در آرایــش اقتصــادی منطقــه و توجیــه 
پذیــری فعالیت هــای صنعتــی و لجســتیکی در این 
بنــدر همزمــان بــا تکمیــل زیرســاخت های اساســی 
توســط دولت، فصلی جدیــد را در نقــش منطقه ای 
دو  احــداث  اســت.  گشــوده  چابهــار  بین المللــی  و 
پــروژه پتروشــیمی و یــک کارخانه فواد با پیشــرفت 
30 درصــدی از دیگــر پروژه هایــی اســت که بــه گفته 
انتظــار  چابهــار  آزاد  منطقــه  ســازمان  مدیرعامــل 

می رود طی دو سال عملیاتی شود.
رئیــس منطقه آزاد چابهــار در عین اشــاره به فراهم 
شــدن زمینه برای ایجاد صنایــع فرآوری مواد غذایی 
و امکانــات زیرســاختی آن، مأموریــت اصلی در بندر 
چابهار را در زمینه حمل و نقل و ترانزیت دانست که 
می تواند به کاهش فاصله بین بازارها و هزینه و زمان 

حمل و نقل بینجامد. 
بــه گفته او هدف و مأموریت دیگر، توســعه صنایعی 
اســت که بازارهای جهانــی را هدف قرارداده و مبتنی 
بر مزیت های رقابتی باشــند. ایجاد شــهرک صنعتی 
و ســرمایه گــذاری مشــترک در چابهــار و در نتیجــه 
تبدیــل شــدن آن به یک قطــب قدرتمنــد اقتصادی 
نکتــه ای بــود کــه رئیــس اتــاق بازرگانی ایــران به آن 
اشــاره کرد. شــافعی در این رابطه گفت:»با امکانات 
ترانزیتــی بســیار خوب ایــران که به ســادگی می تواند 
به کریدورهای شــمال-جنوب و همچنیــن بازار ۵00 
میلیونی منطقه ایران شــامل کشورهای سی آی اس، 

عراق افغانستان دست پیدا کند.«

بــــرش

وزیــر دفــاع در واکنش بــه انتقادات 
از کاهــش بودجــه دفاعــی در ایحه 
کــه  طــور  همــان  گفــت:  بودجــه  
برخی نماینــدگان مجلس، مدیران 
ســایر  و  بودجــه  و  برنامــه  ســازمان 
دوســتان گفتــه انــد، بودجــه دفاعی 
کشــور در ســال آینــده در دو ســطح 
دیــده شــده اســت. امیــر حاتمی در 
گفت وگــو بــا ایرنا افزود: یک ســطح 

بودجــه ای اســت که در ســقف 40۷ 
هزار میلیــارد تومان بودجه عمومی 

کشور در نظر گرفته شده است.
 ســطح دیگــر از بودجــه دفاعی هم 
در صورتــی تأمیــن خواهــد شــد کــه 
بخش دیگــری از منابع مالی دولت 
محقق شود، اگر هر دو این بودجه ها 
محقق شود، بودجه دفاعی کشور از 
رشــد خوبی حدود 21 درصد نسبت 

به سال 9۷ برخوردار می شود.
ایــن  بــه  پاســخ  در  همچنیــن  وی   
بودجــه  افزایــش  اگــر  کــه  ســؤال 
دفاعی داریــم، پس چرا این بودجه 
از ایحــه پیشــنهادی دولــت مــورد 
انتقــاد برخــی نماینــدگان مجلــس 
قرار گرفته اســت، اظهار داشــت: به 
نظــر می رســد آنچــه موجــب ابهام 
شده است، درباره دو سطحی بودن 

بودجه اســت کــه امیدواریم با توجه 
بــه عزم جزمی که در اعضای دولت 
بــرای تأمیــن بودجه عمومی کشــور 
وجــود دارد، ا ن شــاءاه بودجــه بــه 
صــورت کامل اجرایی شــود و بخش 
خوبــی  رشــد  از  بتوانــد  هــم  دفــاع 

برخوردار شود. 
نیروهــای  پشــتیبانی  و  دفــاع  وزیــر 
مســلح ادامــه داد: اگــر ترتیبــی کــه 

کشــور  بودجــه  و  برنامــه  ســازمان 
در ســال آینــده بــرای ایــن شــکل از 
پرداخــت بودجــه اتخــاذ کــرده، بــه 
مرحله عمل درآید و چنانچه به این 
ترتیب که سازمان برنامه به صورت 
منابــع دوگانــه برای بودجــه دفاعی 
کشــور در نظــر گرفته اســت، همگی 
محقق شود می تواند فرصت خوبی 
برای نظام دفاعی کشور تلقی شود.

وزیر دفاع: برخی نگرانی ها درمورد بودجه دفاعی ناشی از نحوه بودجه بندی است

از آغــاز تحریم هــای اتحادیــه  وزیــر خارجــه دانمــارک 
اروپــا علیــه یک نهــاد امنیتی ایــران خبــر داد. »آندرس 
ساموئلســون« وزیــر امور خارجه دانمــارک ضمن اعام 
آغاز تحریم هایی علیه ایران در ارتباط با ادعاهای مربوط به ســوء قصد به 
برخــی مخالفان در اروپا، گفــت که این تحریم ها تأثیری بر حمایت اروپا از 
برجام ندارد. ساموئلسون روز سه شنبه در توئیتر نوشت: »امروز روز مهمی 
برای سیاســت خارجی اروپایی اســت. اتحادیه اروپا بــا اعمال تحریم هایی 
علیــه یک ســرویس اطاعاتــی ایران درارتبــاط با طرح هایــی درخاک اروپا 
موافقــت کــرد. ایــن ســیگنال نیرومندی از ســوی اتحادیه اروپا اســت که ما 
چنیــن رفتــاری را در اروپا قبــول نخواهیم کرد. تحریم هــای اروپا علیه یک 

شخص و دو نهاد ایرانی وضع خواهند شد.«
بــه گــزارش ایرنا ، خبرنگار روزنامه وال اســتریت ژورنال نیــز در این باره به 
نقــل از وزیر خارجــه دانمارک افزود: »ما از توافق هســته ای بــا ایران دفاع 
می کنیــم اما از ســوی دیگــر باید پیام روشــنی ارســال کنیم مبنی بــر اینکه 
ایــن نــوع مداخله در خــاک اروپــا را نمی  پذیریم و از ارزش هــای لیبرال که 

ارزش های اصلی اروپا است دفاع خواهیم کرد.«
 رویتــرز هــم  به نقــل از وزارت خارجه دانمــارک و دیپلمات هــای اتحادیه 
اروپا مدعی شــد که یک واحد از وزارت اطاعات و دو ایرانی یعنی ســعید 
هاشــمی مقدم به همراه اســداه اسدی در لیســت تروریسم  اتحادیه اروپا 
قرار گرفته اند. همچنین قرار است دارایی های یک واحد وزارت اطاعات و 

دو ایرانی ذکر شده از امروز مسدود شود.
سه شــنبه، ۸ آبــان ســرویس اطاعاتــی دانمــارک مدعــی شــد، برخی یا 
گروهــی قصــد ترور یک فــرد مرتبط بــا گروهــک تروریســتی ااحوازیه را 
داشــته اند کــه در دانمــارک زندگــی می کنــد. فرانســه نیــز پیشــتر مدعی 
تــاش بــرای بمب گذاری در یــک گردهمایی منافقین شــده بــود. بعد از 
طــرح ایــن ادعاها، وزیر خارجــه ایران بااشــاره به ادعای برخــی ازمقامات 
دانمارکــی درخصــوص عملیــات نافرجــام علیــه یک فــرد در این کشــور، 

انتساب عملیات ادعایی به جمهوری اسامی را قویاً تکذیب کرد.

وزیر خارجه دانمارک خبر داد

تحریم یک نهاد امنیتی ایران از سوی اروپا

هیأت پیگیری دایمی
ولی فرق اســت میان اشتباه ناشی از قصور و اشتباه ناشی از 
تقصیر. تقصیر را نباید پذیرفت ولی قصور در اطاع رسانی و 

تولید خبر، امری عادی است.
متأسفانه سیاستگذاران جامعه ما چندان توجه نمی کنند که یکی از مهم ترین 
مؤلفه های قدرت یک جامعه، وجود رســانه های آزاد و مستقلی است که همه 
را به چالش می کشــند. این به چالش کشیدن موجب می شود که بی اعتمادی 
مردم کم رنگ شود زیرا مردم مطمئن خواهند بود که چشمان بیدار آنان یعنی 
وکا و روزنامه نگاران، مراقب امور هستند و اگر چیزی باشد، آنان افشا و پیگیری 

خواهند کرد.
به طور خاصه باید گفت که تنها راه برای بازسازی اعتماد و بی اثر کردن شایعه، 
شــکل گیری نهادهای مدنی مستقل رسانه ای رسمی است و به طور مشخص، 
صداوســیما باید تغییر رویه دهد و مطبوعات نیز در جایگاه شایســته و بایســته 
خــود قرار گیرنــد. مطبوعات و رســانه آزاد، هیــأت پیگیری دایمــی کم هزینه و 

معتبر برای رسیدگی به هر شایعه ای هستند.

 ادامـــــه از
صفحه اول

حمیرا ریگی / سفیر ایران در برونئی پروین فرشچی / سفیر ایران در فناند
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اخبار

 جهانگیری: قول می دهم به خاطر شما بمانم
سومین مراسم اهدای نشان کارآفرینی امین الضرب با حضور مردان اقتصاد، فرهنگ و سیاست برگزار  شد

13 مــرد بــا کــت و شــلوارهای رســمی 
کنار هم ایســتاده اند. برخی موهایشان 
از چنــد دهــه صنعتگری ســفید شــده و 
ذوق  از  چشم هایشــان  دیگــر  بعضــی 
جوانی سرشــار اســت. در این میان هم 
مقــام دوم دولت و هــم رئیس پارلمان 
بخش خصوصــی کنار هم ایســتاده اند 
و هــم پیرمــردی بــا چشــم هایی نافــذ و 
از اصیل تریــن تبــار فرهنگی بــا حضور 
خود اعتبار آن جمــع را دوچندان کرده 
و نشــانی روی ســینه اش آویخته شــده 
اســت. از معــاون اول رئیس جمهوری 
و رئیــس اتــاق بازرگانــی تــا جوان های 
فرهنگــی،  مــردان  و  بــاز  اســتارتاپ 
تمام شان روز گذشــته در انتهای مراسم 
اهدای نشــان کارآفرینــی امین الضرب 
کنــار هــم ایســتادند و عکــس یــادگاری 
انداختنــد. همیــن چنــد ثانیــه حضور 
آنهــا در کنار هــم، روایت بکــری را برای 
مانــدگار شــدن در دل تاریخ قــاب کرد. 
پیرمــرد  موحــد،  محمدعلــی  جــای 
خردمند 95 ساله در میان آنها خالی بود 
که به خاطر بستری شدن در بیمارستان 
نتوانســته بود در این جمــع حضور پیدا 

کند. او پیامی فرســتاد و در جمله ای نغز 
گفت: »مشــکات اقتصــادی امــروز از 
مســائل فرهنگی جدا نیســت.« موحد 
که کتاب »خواب آشفته نفت« را نوشته 
و از طرفی دیگر عرفان و موانا را عمیق 
می شناســد و مثنوی تصحیــح می کند، 
در همیــن پیام با خضــوع اهل فرهنگ 
گفتــه بــود: »ممنونم کــه نام مــن را در 
کنار عــزت اه فوادونــد قــرار دادید.« 
فوادوند، مترجم و پژوهشــگر که نشان 
اقتصــادی امین الضــرب را بــه تقدیر از 
کرد،  دریافت  فرهنگــی اش  تاش های 
گفــت: »امین الضــرب بود که بــه رغم 
دشــمنی خشــک اندیشــان خرافاتــی، 
کارخانه برق را از روسیه خرید و به ایران 
آورد و خانه هــا و خیابان هــای تهران را 
منور کرد و باز او بود که به منظور انتظام 
بخشیدن به امور بازرگانی اتاق تجارت 
تهــران را تأســیس کــرد کــه نیــای اتاق 
بازرگانــی امــروز اســت؛ و همچنین او 
بود که در استقرار استقال آزاد در ایران 
کوشــید. مــن از ژرفای وجــود امیدوارم 
کــه بی اخاقــی، جرم و جنایــت و مال 
انــدوزی بــه هــر قیمــت، کــه امــروز به 
کابوس همه عاشــقان این کشور تبدیل 
شده اســت، نتواند جای میهن دوستی 
و خدمــت بــه ایــران را در نســل جوان 

بگیرد.«
از این نســل جــوان در همین مراســم، 
محمدجــواد  و  محمــدی  بــرادران 
مدیران  و  بنیانگــذار  مقــدم،  شــکوری 
دو تا از مهم ترین اســتارتاپ های کشور 
در کنــار صنعتگــران موســپید، نشــان 
آویختنــد.  ســینه  بــه  را  امین الضــرب 
آنها با استارتاپ هایشــان و به خدمت 

گرفتن تکنولوژی، رفتارهای اقتصادی 
کرده اند.  کارآفرینی  و  را متحول کــرده 
اول  معــاون  جهانگیــری،  اســحاق 
رئیــس جمهوری هــم به ایــن ترکیب 
اشــاره کرد و گفــت: »ایــن انتخاب به 
کارآفرینــی  بایــد  کــه  معناســت  ایــن 
در جهــت فنــاوری جدید و بر اســاس 
باشــد.«  کشــور  اجتماعــی  تغییــرات 

رئیــس  اول  معــاون  آنکــه  از  پیــش 
جمهوری ســخنرانی خود را آغاز کند، 
صنعتگــران از روزهــای ســخت خود 

صحبت کرده بودند. 
قصاعــی، مردی کــه در صنعت چینی 
نشــان  و  می کنــد  فعالیــت  کشــور 
کارآفریــن ویــژه را دریافت کــرد، گفته 
بــود: »در دوران بعد از انقــاب، از 24 

واحــد صنعتــی چینی فعال در کشــور 
تنها 8 واحــد آن باقی مانده اســت.« 
حمیدرضا  هاشم نیا، دیگر برنده نشان 
کارآفریــن ویژه کــه در صنعــت لوازم 
خانگــی کشــور فعالیــت می کنــد، در 
صحبتی کوتاه رو به جهانگیری گفت: 
»کارآفرینــان را دریابید؛ روزگار بســیار 

سختی است.« 

 عرضه نفت خام در بورس انرژی 

با چارچوبی تازه
گــروه اقتصادی/شــرکت ملــی نفت بــزودی عرضه نفت 
خــام در بورس انرژی را با چارچوبی تازه از ســر می گیرد. 
این شــرکت چارچــوب تازه ای بــرای دریافــت مجوزهای 
ازم بــا هدف حمایت از ســرمایه گذاران بخش خصوصــی طراحی کرده که 

ساختار جدید هم اکنون در مرحله دریافت مجوزهای قانونی است.
وزارت نفــت در ایــن باره توضیحاتــی را در قالب بیانیه ای اعام کرده اســت. 
بــه این ترتیب که »فرآینــد عرضه نفت خام در بورس، به دو عامل بســتگی 
دارد: عامــل نخســت عرضه کننــده اســت، یعنی شــرکت ملی نفــت ایران و 
عامــل دوم آمادگی کافی خریداران که البته بخش مهمی از عامل دوم خود 
متأثــر از موفقیت خریــداران در یافتن مقصد نهایــی و ارائه ضمانتنامه های 
معتبــر بانکی اســت. شــرکت ملی نفــت ایران پــس از عرضه آزمایشــی یک 
میلیــون بشــکه نفت خام مرغــوب صادراتی به صورت آزمایشــی در بورس، 
نســبت به برگزاری نشســت های همفکری بــا خریداران بالقــوه و متقاضیان 
بخــش خصوصی اقدام کــرد تا ضمن بهره منــدی از دیدگاه های ایشــان، در 
هرچــه بهتر شــدن ســاختار عرصه های آینــده، ســازوکارهایی مؤثــر در حوزه 
ســازمان های مرتبــط بــا ایــن موضــوع )نظیر بــورس انــرژی ایران و شــرکت 
ســپرده گذاری مرکزی و تســویه وجوه )ســمات( را در دســتور کار قرار داد. در 
ادامــه چارچــوب تــازه ای بــرای دریافت مجوزهــای ازم با هــدف حمایت از 
ســرمایه گذاران بخش خصوصی طراحی شــد که ساختار جدید هم اکنون در 
مرحله دریافت مجوز های قانونی اســت. در پایان تأکید می شــود که شــرکت 
ملی نفت ایران با جدیت در حال پیگیری موضوع اســت و بزودی نســبت به 
عرضه نفت خام در بورس انرژی در قالب ساختار جدید اقدام خواهد کرد.«

تاکنــون در دو مرحلــه عرضه نفت خــام در بورس انرژی انجام شــده که در 
مرحله نخســت فروش نفت )6 آبان امســال(، یک میلیون بشکه نفت خام 
عرضه شــد، اما هشت محموله 35 هزار بشکه ای )معادل 280 هزار بشکه( 
به نرخ بشــکه ای 74 دار و 85 ســنت به فروش رســید. همچنین در دومین 
مرحلــه فــروش نفت خام در بــورس انــرژی )20 آبان( نیز 700 هزار بشــکه 
نفت خام به نرخ بشــکه ای 64 دار و 97 ســنت معامله شد. سومین مرحله 
عرضه نفت خام در بورس با مجوز ازم از ســران ســه قوه اخذ شــده تا ســه 
میلیون بشــکه نفــت در بورس به شــکل 100 درصد ریالی به فروش برســد. 
شــیوه فــروش نفــت در بورس انــرژی تا مرحلــه دوم 20 درصــد ریالی و 80 
درصــد ارزی بــوده، اما با توجه به درخواســت ها و پیشــنهادات مطرح شــده 
قرار است از این پس امکان خرید به شکل 100 درصد ریالی نیز فراهم شود. 

در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی تأکید شد

 رسیدگی قضایی به جرایم متخلفان 

در واردات خودرو  
در شورای عالی هماهنگی اقتصادی که روز گذشته به ریاست 
حجت ااســام حســن روحانی رئیس جمهوری و با حضور 
رئیس مجلس و معاونان قوا تشکیل شد، تصمیم های ازم 
برای رسیدگی قضایی به تخلفات و جرایم متخلفان در واردات خودرو اتخاذ شد.
بــه گزارش پایگاه اطاع رســانی معــاون اول رئیــس جمهوری، در آغاز جلســه، 
گزارشی از همکاری های اقتصادی با کشورهای همسایه و توافق های انجام شده 
برای گســترش مبادات کاا و خدمات و ســرمایه گذاری های مشترک ارائه شد و 
تسریع در انجام توافقات مورد تأکید قرار گرفت. همچنین وزیر صنعت، معدن و 
تجارت گزارشی از وضعیت خودروهای سواری وارداتی که در انبار اماکن گمرکی، 
مناطق آزاد تجاری – صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی هستند، ارائه داد. در ادامه، 
شورای عالی هماهنگی اقتصادی با تأکید بر اجرای مصوبه اخیر هیأت وزیران در 
این زمینه، تصمیم های ازم برای تســریع در ترخیص خودروهای مشمول این 
مصوبه و رســیدگی قضایی به تخلفــات و جرایم متخلفــان در واردات خودرو را 
اتخــاذ کرد. در ادامه، رئیس کل بانک مرکزی گزارشــی از پیشــنهادها و اقدامات 
برای اصاح نظام بانکی ارائه کرد و شــورای عالی با هدف سامت نظام بانکی، 
صیانت از حقوق ســپرده گذاران در مؤسسات اعتباری، بهبود مدیریت و اصاح 
این مؤسســات و نحوه تقویت نظارت بانک مرکزی در این زمینه، تصمیم های 

ازم را اتخاذ کرد.

نظارت بر قیمت کااهای اساسی تشدید می شود
 رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با یادآوری تخصیص ارز 4200 تومانی برای 
کااهای اساسی، گفت: اقدام فروشندگان در محاسبه این کااها با نرخ ارز در بازار 

آزاد غیرقابل قبول است؛ بنابراین نظارت ها تشدید می شود.
به گزارش مجلس شورای اسامی، »محمدباقر نوبخت« افزود: دلیل اینکه از 21 
میلیارد دار منابع ارزی سال آتی، 14 میلیارد دار با ارز 4200 تومانی برای واردات 
کااهای اساسی و خوراکی منظور شده این است که اگر قیمت ارز هر نوع نوسانی 
داشــته باشد، زندگی و مایحتاج مردم از نوسان ارز جدا شود.وی تصریح کرد: ارز 
هر قیمتی پیدا کند قیمت کااهای اساسی مورد نیاز مردم تغییر نمی یابد. قیمت 

ارز کااهای اساسی 4200 تومان است.
نوبخت تأکید کرد »گایه مردم درباره گرانفروشی ها را شنیده ام.« وی ادامه داد: 
ســازوکار ازم برای کنترل بازار از طریق ســازمان های نظارتی تقویت می شــود تا 
کنترل دقیق بر بازار کااهای اساسی اعمال شود و نباید اینگونه باشد که از یک سو 

ارز ارزان اختصاص یابد و از سوی دیگر کاای گران به دست مردم برسد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: پیش بینی می شود ارز با نوسان قابل 
توجهی روبه رو نشود، زیرا بانک مرکزی اقداماتی انجام داده و ثبات نسبی در بازار 

ارز ایجاد کرده است.

بازار متشکل معامات ارزی به مرحله نهایی رسید
مشــورت های نهایــی درخصوص شــکل گیری بازار متشــکل معامات ارزی 
دیروز در بانک مرکزی انجام شد. به گزارش ایسنا، صبح دیروز در جلسه ای 
بــا حضور رئیــس  کل بانک مرکــزی، رئیس  ســازمان بــورس و اوراق بهادار، 
مســئوان بانــک مرکــزی و بــازار ســرمایه مشــورت های نهایــی درخصوص 

چگونگی شکل گیری این بازار انجام شده است.
بــه این ترتیب انتظار می رود که اقدامات اجرایی برای شــکل گیری این بازار 
بزودی انجام و بازار ایجاد شود.چندی پیش همتی، رئیس کل بانک مرکزی 
از راه انــدازی بــازار متشــکل ارز بــرای معاملــه آزاد اعم از نقــد و حواله خبر 
داده و گفتــه بــود: یکــی از دغدغه های بانــک مرکزی در ماه هــای اخیر برای 
ســاماندهی بازار ارز و پاســخگویی به نیازهای طبیعی مردم، راه اندازی یک 
بازار متشــکل ارزی برای معامله آزاد، اعم از نقد و حواله اسعار بین المللی 

توسط کارگزاران )بانک ها و صرافی های مجاز( بوده است.

حمایت مالی فوادسازان از سازندگان داخلی تجهیزات
حمیدرضا عظیمیان، مدیرعامل شرکت فواد مبارکه گفت: با توجه به شرایط 
پیــش آمــده و مواجهــه بــا تحریم هــای همه جانبه، تصمیــم گرفتیم بــا ایجاد 
نمایشگاه و کار گروهی، مشکات را رفع کنیم. از این رو، لیست نیازمندی های خود 
را در بخش های مختلف از قبیل مکانیک، شیمی، متالورژی، برق، ابزار دقیق و 

غیره تهیه کرده ایم و قرار است آنها را در یک فراخوان عمومی اعام کنیم.
وی ادامه داد: با توجه به نیازمندی ها، چنانچه فردی یا شرکت استارتاپی آمادگی 
ســاخت و تأمین تجهیــزات مورد نیاز ما را دارد، پس از انتخــاب در هیأت داوری 
شامل متخصصان داخلی و اساتید برجسته دانشگاهی، با آنها قرارداد می بندیم 
و حمایت مالی می کنیم. در واقع فواد مبارکه در کنار سازندگان داخلی قرار گرفته 

و در ریسک پروژه این واحدها، سهیم شده است.
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اســحاق جهانگیــری در 
اهــدای  دوره  ســومین 
کارآفرینــی  نشــان 
 135 مناســبت  بــه  کــه  امین الضــرب 
سالگی تأســیس اتاق بازرگانی، صنایع، 
معــادن و کشــاورزی تهران برگزار شــد، 
از موضوعــات مختلفــی صحبــت کــرد 
که تمام آنها مربوط به روزهای ســختی 
می شود که مردم، کارآفرینان و دولت با 
آن دست و پنجه نرم می کنند. او در ابتدا 
از امین الضــرب و اقــدام اتــاق بازرگانی 
تهران برای زنده کــردن نام او با تجلیل 
از کارآفرینــان برتــر تقدیــر کــرد و گفت: 
»انتخــاب نشــان امین الضــرب اقدامی 
مهــم و جــذاب در رونــد توســعه کشــور 

است.«
ë روسیاهی به زغال می ماند

او ادامه داد: »انتخــاب کارآفرینان برتر 
در بخــش خصوصــی توســط بخــش 
خصوصــی بــه معنــای ترغیــب همــه 
شــرکت ها و مؤسسات و شــهروندان به 
این دلیل اســت کــه کارآفرینــی یکی از 
ضروریــات امروز و آینده کشــور اســت. 
کارآفرینی با کشف و خلق فرصت های 
جدید می توانــد کشــور را از موانع عبور 
ســخت  شــرایط  در  کشــور  اگــر  دهــد. 
اقتصــادی و محدودیت هــای ناشــی از 
تحریــم هــم نبــود باز هــم نیازمنــد باز 
کردن افق های بزرگ برای کشور بودیم 
چه برسد به مقطع فعلی که دشمنان 
تــاش دارنــد آینــده نامعلــوم و تیره و 
تــاری را پیش روی ملت بگذارند. ما در 
این شــرایط مســئولیت داریم افق های 
بزرگی را پیش روی کشــور بــاز کنیم. ما 
در دولت با همکاری بخش خصوصی 

می توانیم چنین کاری را انجام دهیم.« 
شــناختش  بــه  اشــاره  بــا  جهانگیــری 
ازافــرادی که به عنــوان کارآفریــن ویژه 
انتخاب شدند و درددل های آنها گفت: 
»من می دانم، شــرایط   ســخت اســت. 
یک   واحد تولیدی به دنبال آن است که 
چرخ تولیدش بچرخد و کااها با قیمت 
مناســب در اختیار مردم قرار گیرد. این 
ظلم اســت که برخی  می گویند، بخش 
خصوصی به دنبال سودهای آنچنانی 
اســت.اکنون بایــد مســائل   اقتصــادی 
را   اولویت بنــدی کنیــم. در مرحلــه اول 
باید مراقب باشــیم که معیشت مردم 
آســیب نبینــد.   و هرچــه ارز وارد کشــور 
شــد،   در گام نخست کااهای اساسی با 
قیمت مناســب به دست مردم برسد.   
دولت راجــع به این موضــوع تصمیم 
گرفــت   و از   صنوف نیــز   تقاضا داریم که 
رعایــت حال مــردم را داشــته باشــند. 
فعــاان  کــه  نمی خواهــد  هیچ کــس 
اقتصــادی ضرر کنند.  مطمئن باشــید 
این دوره هم تمام  می شود و رو سیاهی 
به زغال  می ماند.« او ادامه داد: »شــما 
دل پــر دردی داریــد، اما صادرات نباید 
از اولویــت خــارج شــود.   مــا بــه ایــن ارز 
نیاز داریم. امریکا، نفت، پتروشــیمی و 
فلــزات را که بیشــترین حجم صادرات 
کشــور را تشــکیل  می دهــد، در شــمول 
تحریــم قــرار داده اســت امــا مــا بایــد 
بتوانیم و  می توانیم با افزایش صادرات 
دیگــر کااها مانند پوشــاک، نیــاز ارزی 

کشور را تأمین کنیم.«
بــا  جمهــوری  رئیــس  اول  معــاون 
اشــاره بــه اینکــه اولویــت بعــدی تولید 
مســأله  تریــن  اســت،گفت:»مهم 

واحدهــای تولیــدی، کمبــود نقدینگــی 
اســت. حــل ایــن مســأله در دســتور کار 
دولــت اســت تا واحدهــای تولیــدی کار 
خــود را ادامه دهند، ما اگر موفق شــویم 
تولیــد و صــادرات را تــداوم دهیــم و ارز 
مورد نیاز کشــور را تأمیــن کنیم، حتماً از 

این شرایط سخت عبور می کنیم.«
جهانگیری حرف هایش را درباره تولید 
و کارآفرینی چنین به پایان رســاند: »در 
این شرایط سخت، مردان بزرگ باید به 
صحنه بیایند.   ما  می توانیم از این مرحله 
عبــور کنیــم. در ایــن دوران، شــجاعت، 
خاقیــت و نــوآوری به داد ما  می رســـد. 
می دانم شــما می توانید که  بنگاه  های 

خود را ســرپا نگاه دارید و تاش کنید که 
آسیبی   متوجه آنها نشود.   به خاطر شما 
هم که شده، قول  می دهم با تمام وجود 
بمانم و آنچه را در توان و ظرفیت دولت 
وجود دارد، به صحنه بیاورم تا بتوانیم از 

این دوره سربلند عبور کنیم.«
ë  هنوز می خواهند رقیب انتخاباتی شان

را از صحنه خارج کنند
»شرایط کشور سخت و دشوار است، 
ولی این دوره طوانی نخواهد بود، چون 
بی منطق و بی پشــتوانه است؛ بنابراین 
بایــد برای عبور از این زمســتان ســخت 
در  جهانگیــری  کنیــم.«  برنامه ریــزی 
بخشی از صحبت هایش شرایط تحریم 

را چنیــن توصیف کــرد. او درباره شــروع 
دوباره تحریم ها گفت: »در دوران تحریم 
فعاان اقتصادی، صاحبان کارخانه ها و 
مردم مظلوم کشــور بیشــترین فشــارها 
را متحمل شــده اند. البته اقتصاد کشور 
پیــش از تحریم هــا نیــز بــا مجموعه ای 
از مســائل و بیماری های مزمــن روبه رو 
بود و برخی از این مســائل نظیر مسائل 
زیســت محیطــی، موضــوع نقدینگی، 
بودجــه دولت و کمبــود آب به چالش و 
ابر چالش تبدیل شده اند نیازمند تمرکز 
و برنامه ریزی جدی برای عبور هستند.«

تحریــم  در  »امریــکا  داد:  ادامــه  او 
دلیــل  مهمتریــن   91 و   90 ســال های 
خــود را عــدم پایبنــدی ایران بــه قوانین 
بین المللی عنوان کرد و ساح هسته ای 
را بــه بهانــه ای تبدیل کرده بود تــا با این 
ادعای دروغ بتواند دیگر کشورها را با خود 
در تحریــم ایــران همراه کنــد.  مذاکرات 
برجام به منظور اعتمادزایی و تعهدات 
دو طــرف بــا یکدیگر، دســتیابی بــه این 
توافــق ایــن امیــدواری را ایجــاد کــرد که 
می تــوان چالش های بزرگ بین المللی 
را از طریــق گفت وگو حل کرد. اما امروز و 
بــا اعمال دور جدیــد تحریم های امریکا 
علیه ملت ایران این منطق کمرنگ شده 
اســت و معلوم نیســت آنهــا چگونه و با 
چه  استدالی می خواهند مردم دنیا را با 

اقدامات غیر قانونی خود همراه کنند.«
جهانگیری گفت: »در میز مذاکراتی 
که یکسوی آن اتحادیه اروپا و پنج قدرت 
بزرگ قرار داشــتند و در ســوی دیگر آن 
ایران قرار داشت؛ رئیس جمهور امریکا 
مدعــی اســت کاه بزرگــی برسرشــان 
رفته اســت. امریکا در تحریم های اخیر 

به زورگویی متوســل شده اســت چرا که 
آنهــا نمی خواهنــد یک ایــران قدرتمند 
در منطقه وجود داشــته باشــد و در برابر 
سیاست های آنها نظیر ایجاد گروه های 
و  افغانســتان  در  القاعــده  تروریســتی 
داعش در عراق و سوریه ایستادگی کند.« 
او با اشاره به صحبت های ترامپ درباره 
اینکه »ما 7 هزار میلیارد دار در منطقه 
خاورمیانه هزینه کردیم اما به نتیجه ای 
نرسیدیم«، گفت: »اگر آنها 10 برابر این 
رقــم یعنــی 70 هــزار میلیــارد دار هم 
هزینه کنند دستاوردی نخواهند داشت 
چــرا کــه سیاســت های آنهــا برخــاف 

خواست ملت های منطقه است.«
وی ادامــه داد: »امریــکا می خواهــد 
معیشت مردم سخت شود تا فروپاشی 
اقتصــادی و فروپاشــی داخلــی انجــام 
شود، اما ما می توانیم این دوره را خوب 
مدیریــت کــرده و کوتاه کنیــم، اما کوتاه 
کــردن ایــن دوره شــروطی دارد. در این 
شرایط برخی مسئوان به دنبال تفرقه 
هستند. شرط اول آن است که مسئوان 
سیاسی کشــور بپذیرند که باید انسجام 
و وحــدت داخلــی برقــرار کننــد و خــود 
را دســت افــراد تنــدرو ندهند. انســجام 
داخلی از نان شب برای کشور واجب تر 
اســت.«  جهانگیری گفت: »عــده ای از 
مردم زیر فشــارهای اقتصادی هستند، 
امــا عــده ای بــه جــای آنکــه بــا مــردم 
همدردی کنند هنوز می خواهند رقیب 
انتخاباتی شــان را از صحنه خارج کنند. 
مــا باید بــه داد ملــت برســیم. ملت با 
غولــی مثــل امریــکا مواجــه اســت کــه 
فعاان اقتصادی کشــور را تحت فشــار 

قرار داده است.« 

امیــدوارم ایــن مراســم طــی 
همراهــی  بــا  و  آینــده  ادوار 
بیشــتر جامعــه اقتصــادی کشــور به 
صاحبــان  بــرای  مانــدگار  و  یــادگار 
کســب  و کار تبدیــل شــود و  به چنان 
جایگاهی دست پیدا کند که بتوانیم 
آن را  بــه عنــوان »نوبــل کارآفرینی« 
بــرای  را  آن  و  بشناســیم  ایــران  در 
نسل های بعدی به یادگار بگذاریم.

در ایــن کشــور از تاریخ گرفته 
تا منابع و زیرساخت هایی که 
در اختیار داریم نه وضع مان از 135 
ســال قبل بدتر اســت و نــه مردان و 
زنــان کارآفرین مــان کمتــر از نیاکان 
خود به آبادانی کشــور فکر می  کنند. 

پس چرا باید ناامید باشیم؟

بــا  گذشــته  ســال  دو  طــی 
امیــدواری  برجــام  تصویــب 
و شــوق کشــور را فراگرفــت. فعــاان 
اقتصادی با نشاط بیشتری کار  کردند 
و رؤیای توسعه هر روز بیشتر در ذهن 
و جان آنان نقش بســت. اما از یکســو 
بدعهدی و کارشکنی امریکا و ازطرف 
دیگــر دوســتان داخلــی کــه در نقش 
دشمن ظاهر شــدند و بذر ناامیدی را 

در جامعه کاشتند، همه آن تصورات 
متعالی را نقش بر آب کردند.

امــروز در هر محفلــی حرف از 
گرانی، فساد، رانت و مفسدان 
اســت. اما ســؤال این اســت کــه کدام 
بخش خصوصی با ریشه و غیررانتی را 
 می توان در فهرست مفسدان یافت؟ 
اینکــه فردی تــازه به دوران رســیده یا 
برآمــده از ثروت و رانــت نفتی و ارزی 
در اثــر سیاســت های  غلــط دولت ها، 
جامعه را به فســاد  می کشــد و کارش 
را در پوشــش یک شــرکت یا کارخانه 
صــوری پیش  می بــرد، آیــا از او فعال 
اقتصادی  می ســازد؟ نام کارآفرین  را 

نباید آغشته به این گمراهی ها کرد.

بایــد یکبــار بــرای همیشــه 
ایــن اصــل را بپذیریــم کــه 
هیــچ کشــوری در سراســر جهــان 
پیــدا نکــرده اســت مگــر  توســعه 
اینکــه حضــور بخــش خصوصــی 
را پذیرفتــه باشــد. ترکیــه، چیــن، 
هنــد، مالــزی، ســنگاپور  و لیســت 
بلندباایی از کشورها را  می توان به 
عنوان شــاهد مثال آورد. اما امروز 
قصد گایه و شکایت ندارم. هدف 

مــا از برگــزاری  این مراســم تاش 
در جهــت تغییر گفتمــان قالب از 
ضدیت با کارآفرینــان به حمایت 

آنهاست.

امــروز اگــر امیــد و اعتمــاد در 
جامعه کم رنگ شده، ناشی از 
همین نگاهی است که نمادها و مفاخر 
واقعی را منکــوب  می کند یا محصول 
دســتگاه تبلیغاتی اســت که بــه جای 
تکریــم کارآفریــن و اقتصــاد رقابتــی، 
یکســویه همــه را ناصالــح  می خواند. 
ســؤال ایــن اســت کــه آثــار فرهنگی و 
دســتگاه های رســمی تبلیغاتی تا چه 
اندازه به کارآفرینان تریبون می دهند یا 

آنها را محترم بر می شمارند؟

مگــر علی اکبــر روفوگــران 
در  را  بیــک  خــودکار 
امــروز  از  ســهل تر  شــرایطی 
راه انــدازی کــرد؟ اصغــر قندچی 
کارخانه ایران کاوه را در روزهایی 
آرام تــر از اکنــون برپا کــرد؟ اینها 

افسانه و قصه نیستند.

مــا بــه جوانانــی ماننــد خالق 
اســتارتاپی  هــای  مجموعــه 
می بالیم که با نیروی جوانی توانست 
بخشــی از بازار ایران را دگرگون کند. از 
رفتار بزرگانی ماننــد مرحوم نیازمند 
الگــو  می گیریــم و بــه ایمــان راســخ 
کارآفرینانی مانند مرحوم عالی نسب 

معتقدیم. 
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چرا ناامید باشیم؟

ë  انتخاب نشــان امین الضرب اقدامی مهم و جــذاب در روند
توسعه کشور است

ë  این ظلم اســت کــه برخی  می گویند، بخــش خصوصی به
دنبال سودهای آنچنانی است

ë از   صنوف نیز   تقاضا داریم که رعایت حال مردم را داشته باشند
ë  در این دوران، شجاعت، خاقیت و نوآوری به داد ما  می رسد. می دانم شما می توانید

که بنگاه  های خود را سرپا نگاه دارید و تاش کنید که آسیبی   متوجه آنها نشود
ë  مسئوان سیاسی کشور بپذیرند که باید انسجام و وحدت داخلی برقرار کنند. انسجام

داخلی از نان شب برای کشور واجب تر است

نیم نگاه

علــــــــی  محـــــمد
موحــد،  پژوهشــگر 
عرفان شــناس،  و 
 :1302 متولــد 
مشکات اقتصادی 
امروز از مســائل فرهنگی جدا نیست. 

ریشه هر دوی آنها یکی است.

عزت اه فوادوند، 
و  پژوهشــگر 
متولــد  مترجــم، 
1314: من از ژرفای 
امیــدوارم  وجــود 
کــه بــی اخاقــی، جــرم و جنایــت و 
مــال انــدوزی به هر قیمت کــه امروز 
بــه کابوس همه عاشــقان این کشــور 
جــای  نتوانــد  اســت،  شــده  تبدیــل 
میهن دوســتی و خدمت بــه ایران را 

در نسل جوان بگیرد.

ســــعلــــــی  عبـــا
 ، عـــــــــی قصـــــــا
در  کارآفریــن 
صنعــت  حــوزه 
متولــد  چینــی، 
1326: در حــال حاضــر ســاانه در 
حدود 50 هزار تن ظروف چینی در 

کشور توسط 8 واحد صنعتی تولید 
می شــود که بازمانده از 24 کارخانه 
بــزرگ صنعت چینی ســازی ایران 

است.

ضـــــــا  ر حمـــــید
 ، شم نیـــــــا ها
کارآفریــن در حوزه 
خانگــی:  لــوازم 
خــوان  کارآفرینــان 
رونق تولید و پیشــرفت و توسعه کشور 
مــردان  حمایــت  نیازمنــد  و  هســتند 
دلســوز عرصــه سیاســت. بایــد ازایــن 
تریبــون بــه سیاســتگذاران بگویــم که 
کارآفرینان را دریابید که روزگار بســیار 

سختی است.

محمــدی،  حمیــد 
 ،1358 متولــد 
کــــــــــــــــــارآفرین 
هــر   : اســتارتاپی 
کشــوری در مســیر 
توسعه به مقوله اعتماد به برندهای 
ملــی نیاز دارد. کشــورها بــا برندهای 
خــود شــناخته  می شــوند و مــا هــم 
تــاش  می کنیم  یک برند ملی برای 

کشورمان بسازیم. 
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ســهیا یــادگاری /  بــا افزایــش قیمت 

گوشــت، حجــم واردات گوشــت قرمز 
شــرکت  توســط  بــازار  تنظیــم  بــرای 
پشــتیبانی امــور دام افزایــش یافــت و 
عرضــه این گوشــت بــه نام »گوشــت 
تنظیم بازاری« از سال گذشته در بازار 
به طــور مســتمر ادامــه دارد. موضــوع 
قابــل توجــه اختــاف قیمت گوشــت 
وارداتــی بــا گوشــت تولیدی اســت که 
در حــال حاضــر بــه بیــش از 40 هــزار 
گوشــت های  اســت.  رســیده  تومــان 
گوســاله  گوشــت  به صــورت  وارداتــی 
گوشــت  و  برزیــل  از  بیشــتر  زده  یــخ 
اســترالیا،  از  هــم  گوســفندی  گــرم 
میانــه  آســیای  کشــورهای  و  نیوزلنــد 
عزیزالهی  می شود.علیرضا  خریداری 
سراســری  اتحادیــه  مدیرعامــل 
دامداران کشور در گفت و گو با »ایران« 
میزان تولید گوشــت در کشور را حدود 
850 میلیــون تــن بــرآورد کــرد کــه بــا 
توجــه به تقاضای بیش از یک میلیون 
تنــی ، ســاانه بــه واردات حــدود 150 
میلیــون تــن گوشــت نیــاز داریــم. بــه 
گفته عزیزالهی »برای واردات گوشت 
هنــد  یــا  برزیــل  از  منجمــد  گوســاله 
مشــکلی نداریم اما در واردات گوشت 
گرم گوســفند بــا توجه بــه محدودیت 
تولیــد جهانی آن ما هــم در واردات با 
محدودیت مواجه هستیم چون چین 
صــادرات نــدارد و ایران از کشــورهای 
آفریقایــی بخاطــر موضوع بهداشــت 
وارد  گوشــتی  دامــی  بیماری هــای  و 

نمی کند.«
ë هزینه تولید بااتر از هزینه واردات

قیمــت گوشــت منجمــد وارداتــی در 
بــازار در حــال حاضــر 29 هــزار تومان 
و قیمت گوشــت گوســفندی 38 هزار 
قیمــت  کــه  حالــی  در  اســت  تومــان 
گوشــت گوســفند تولیــدی در بــازار به 
حــدود ۷2 هزارتومــان رســیده اســت. 
این کــه چــرا گوشــت تولیــدی قیمتــی 
تقریباً دو برابر قیمت گوشــت وارداتی 
رئیــس  فارغــی  غامعلــی  از  را  دارد 
اتــاق بازرگانــی  کمیســیون کشــاورزی 
پرســیدیم. او در پاســخ بــه این ســؤال 
علت اصلی اختاف قیمت را باا بون 
هزینــه تولید به نســبت واردات عنوان 
کــرد. فارغــی توضیــح داد که گوشــت 
تنظیم بازاری بــا ارز 4200 تومان وارد 
می شــود اما هزینه های تولیــد بخاطر 

بــاا رفتن نــرخ دار به طور متوســط با 
ارز نیمایــی یــا ارز آزاد اســت. قیمــت 
تولیــد محصــوات داخلــی براســاس 
واقعیت هــا و نرخ های داخلی اســت. 
به گفته فارغی اگــر واردات و تولید هر 
دو بــا یک نــرخ ارز صــورت می گرفت 

قیمت ها تقریباً برابر می شد.
فارغــی قیمــت مــرغ جهانــی را مثال 
زد و گفــت: قیمــت جهانی مــرغ 2.۷ 
تا 3 دار اســت که با ارز نیمایی حدود 
21 تــا 24 هــزار تومــان می شــود که اگر 
مــرغ داخلــی بــا ارز نیمایــی عرضــه 
جهانــی  قیمــت  بــا  قیمت هــا  شــود 
برابری می کند اما مشــکل اینجاســت 
که دولــت نمی خواهــد بپذیــرد که در 
بحث قیمت گذاری در شرایط مساوی 
قیمــت مــا بــا قیمــت جهانــی تقریباً 
فرقی نمی کند و نرخ برابری ما با نرخ 

جهانی اختافی ندارد.
بانکــی  و  مالــی  هزینه هــای  تحمیــل 
بــه بخــش تولیــد بــه اعتقــاد رئیــس 
کمیســیون کشــاورزی اتاق علت دیگر 
گران شــدن تولید اســت.فارغی گفت: 
میانگیــن نرخ بهــره در جهان حداکثر 
6 درصــد و در ایــران 21 درصد اســت.

متوســط نرخ تورم در دنیا 8.9 درصد 
و در ایران 20درصد است. 

بنابرایــن نمی توانیــم در بحــث تولید 
را  تولیــد  مشــکات  یــا  و  وری  بهــره 
علــت افزایــش قیمــت بدانیــم بلکــه 
اقتصــادی  علــت شــاخص های کان 
بــا مشــکل  را  ایــن بخــش  کــه  اســت 
شــرایط  البتــه  اســت.  کــرده  مواجــه 
تولیــد دام در ایران و یا کشــورهایی که 
از آنهــا گوشــت وارد می کنیم یکســان 
نیســت،آنها کشورهای »تر «هستند در 
حالیکــه ایران کشــوری خشــک اســت 

در کشــورهای تولید کننــده بزرگ دام 
قیمــت علوفــه کــه ۷0 درصــد هزینــه 
تولید را تشکیل می دهد بسیار پایین تر 
از ایــران اســت. البتــه کشــور مــا هــم 
مزیت هایی مانند ســوخت و دستمزد 
نیســت  اینطــور  دارد.بنابرایــن  ارزان 
کــه بگوییــم کشــورها در تولید شــرایط 
یکســانی دارند و بتوانیــم میزان تولید 

یا قیمت ها را با هم مقایسه کنیم.
ë تفاوت ساختارهای تولید

سراســری  اتحادیــه  مدیرعامــل 
دامداران تفاوت سیســتم پرورش دام 
را یکــی از علت هــای تفــاوت قیمتــی 
تولیــدات بــا واردات دانســت. به گفته 
یــک  پرورشــی  نــوع  هــر  عزیزالهــی 
قیمــت تمام شــده دارد مثًا گوشــت 
گوســاله برزیلی در دنیــا هر تن 3 هزار 
دار قیمــت دارد در حالی که گوشــت 
گوساله تولید امریکا هر تن 6هزار دار 

است. 
بــا  متمرکــز  دامپــروری  و  دامــداری 
غیــر متمرکز تفــاوت قیمتــی دارد. در 
کشــورهای تولیــد کننــده بــزرگ مانند 
برزیل و استرالیا مراتع وسیع در اختیار 
تأمیــن  بــرای  آنهــا  اســت  دامــداران 
می پردازنــد.  کمتــری  هزینــه  علوفــه 
عزیزالهــی افــزود: بــا افزایــش قیمت 
دار نــرخ نهاده های دامــی 40 درصد 
افزایــش دارد. از طــرف دیگــر بخاطر 
دارد  مزیــت  صــادرات  اآن  ارز  نــرخ 
را  دام  صــادرات  دولــت  این کــه  بــا  و 
ممنــوع کرده امــا قاچاق آن گســترده 
است. البته برای ایجاد تعادل در بازار 
گوشــت واردات راهکار نیست و دولت 
بایــد بــرای افزایش تولیــد و همچنین 
مصرف گوشــت سفید به جای گوشت 

قرمز برنامه هایی ارائه کند.

 
بازدهــی و ســوددهی بازارهــای پنج گانه 
شامل ارز، طا، مسکن، سرمایه )بورس( 
و پول )بانک( از ابتدای سال جاری تاکنون 
تغییــرات بســیاری داشــته اســت. دراین 
مدت بازار ارز به دلیل جهشــی که تجربه 
کــرد در اوج قرار داشــته اســت هرچند در 
نیمه دوم سال اندکی از بازدهی آن کاسته 

شده است.
در 9 ماهه سال جاری یعنی از ابتدای سال 
تا پایان آذر ماه از میان بازارهای پنج گانه 
ارز بــا 11۷ درصــد همچنــان پربازده ترین 
بازار ســرمایه گذاری بوده است. پس از ارز 
بازار طا قــرار دارد که با اختاف اندکی با 
ارز و با کسب 10۷ درصد بازدهی در مقام 

دوم قرار گرفته است.
دراین دوره بازار مســکن نیز به دلیل رشد 
قیمتــی باایــی کــه از ابتــدای ســال روند 
صعودی به خود گرفت توانســت عنوان 
سومین بازار پربازده کشور با 65.۷درصد 
را ازآن خــود کنــد. در رتبــه چهــارم نیــز 
بازارســهام یا بــورس اوراق بهــادار تهران 
قــرار دارد کــه که 62 درصــد بازدهی برای 
ســهامداران خود به ارمغان آورده است. 
دررتبه آخر نیز همانند گذشته بازار پول یا 
ســپرده های بانکی قرار دارد که در 9 ماهه 
امســال نزدیک به 15 درصــد بازدهی به 

همراه داشته است.
ë بازار ارز در صدر

بــازار ارز از نظــر بازدهــی بــا 11۷.۷درصد 
قــرار  ســرمایه گذاری  بازارهــای  درصــدر 
گرفته است. درحالی که نرخ دار به عنوان 
شاخص بازار ارز درروز پایانی سال گذشته 
4 هــزار و ۷۷6 تومان بــود این نرخ پس از 
نوسانات بســیار در 29 آذر ماه به 10هزار و 

400 تومان رسیده است.
همچنین از میان ارزهای عمده بازار یورو 
نیــز در 9 ماهه امســال 95 درصد بازدهی 
داشــته اســت. به طوری که نرخ ایــن ارز از 

5 هــزار و 836 تومان در روز پایانی ســال 
گذشــته بــه 11 هــزار و 382 تومــان در روز 

پایانی آذرماه رسیده است.
این درحالی است که طی ماه های گذشته 
و زمانــی که نرخ دار بــرای مدت کوتاهی 
به باای 18 هزار تومان رسید بازدهی این 
بازار به بیش از 2۷0 درصد رســید که پس 
از تغییــر سیاســت های بانــک مرکزی به 
تدریج از التهاب بازار و هیجاناتی که باعث 

رشد باای نرخ ارز شده بود کاسته شد.
اختیاراتــی  بــا  نیــز  مــاه  مهــر  اواخــر  در 
ویژه ای که سران ســه قوه در شورای عالی 
هماهنگــی اقتصــادی برای ســاماندهی 
بــازار ارز و اصــاح نظام بانکــی به رئیس 
ایــن  دادنــد  مرکــزی  بانــک  جدیــد  کل 
رونــد کاهنــده تقویــت شــد به طــوری که 
هفته هاست که نرخ دار در کانال 10 هزار 

تومانی باقی مانده است.
ë سکه دوم شد

درمیان بازارهای پنــج گانه بازار طا رتبه 
دوم را از نظــر بازدهــی به دســت آورد. از 
ابتدای ســال تا پایان آذرمــاه بازدهی این 
بازار به 10۷ درصد رسید. بنابراین قیمت 
ســکه تمام بهار ازادی طرح جدید از یک 
میلیون و 616 هزار و 600 تومان در انتهای 
ســال گذشــته بــه 3 میلیــون و 355 هزار 

تومان در روز پایانی پاییز امسال رسید.
همچنین دراین بازار هرگرم طای 18عیار 
نیز با بازدهی 9۷.3 درصدی همراه بوده 
اســت. قیمــت ایــن کاا کــه در روز پایانی 
سال گذشته 153 هزار و 341 تومان بود در 
پایان آذر به 302 هزار و 6۷0 تومان رسید.
دراین بازار نیز همراه با ارز در نیمه نخست 
سال شاهد نوسانات قیمتی باایی بودیم 
کــه قیمــت هر قطعــه ســکه را بــه باای 
4میلیون و 600 هزار تومان رساند و درآن 
دوره بازدهی این محصول نیز به بیش از 
180 درصد رســید. اما با افت التهابات در 
بازار ارز این بازار نیز رو به آرامش گذاشت. 
بــا وجــود این  قیمت فعلی انواع ســکه و 
طا نسبت به سال گذشته با افزایش قابل 
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سیاوش رضایی
خبرنگار

تدوین بسته جدید اقتصادی در دولت
فرهــاد دژپســند، وزیــر اقتصــاد در جلســه ای بــا کارآفرینــان 

کشــور گفت: در حــال تدوین بســته ای تحت عنــوان »رونق 
ســرمایه گذاری، افزایــش تولیــد و مدیریت تورم« هســتیم.
در این راســتا از کارآفرینان درخواســت می کنــم دیدگاه ها و 

ایده های خود را به ما ارائه کنند.
وی در ادامه در پاســخ به گایه کارآفرینان در خصوص نرخ 
پایــه صادراتــی، اظهار داشــت: تعدیــل نرخ پایه نیــاز به کار 
کارشناســی دارد، امــا تــا آن زمان در قالــب معاهده با بانک 
مرکزی، گمرک و کارآفرینان علی الحساب تا ۷0 درصد ثبت می کنیم و 30درصد 
دیگر بماند تا زمانی که گمرک عدد نهایی را اعام کند؛ پس از اعام عدد نهایی، 
تصمیم گیری می کنیم. وزیر اقتصاد در مورد وضعیت ناگوار واگذاری ها، گفت: اگر 
بند الف و ب سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی، اجرا می شد، خصوصی سازی 
واقعــی شــکل می گرفت که دنیای دیگری اســت. مــا در دولــت می خواهیم به 
واگذاری هــا ســرعت دهیم و میــدان را برای بخش خصوصی واقعــی باز کنیم. 
تغییر معافیت های مالیاتی، همچون حرکت کردن در میدان مین است بخشی 
از معافیت های مالیاتی همچون کشــاورزی، زراعت، شرکت های دانش بنیان و 
مناطق محروم را نمی توانیم لغو کنیم، غیر از این موارد، شــما پیشــنهاد دهید 
کــه معافیت کــدام بخش را حذف کنیم. ســتاد اقتصادی دولت قصد ســرعت 
بخشــیدن بــه تأمین مالی ســرمایه در گــردش واحدهــای خوش حســاب دارد. 
شــخص رئیس جمهوری تأکید دارد که این مســأله با جدیت دنبال شــود. وزیر 
اقتصاد همچنین در حاشیه نشست کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: عوامل 

بنیادین در تعیین نرخ ارز همگی حاکی از سیر نزولی آن است./ ایرنا

ایجاد کانال مالی مشخص بین ایران و هند
غامحسین شــافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران که در صدر 

هیأت تجاری متشکل از فعاان بخش خصوصی به همراه 
وزیر خارجه به دهلی نو سفر کرده است، ابراز امیدواری کرد 
که با توجه به مکانیســم مالی مبتنی بر روپیه، روابط بانکی 
کشــور گســترش یابد، گفت: اتاق مشــترک بازرگانی ایران و 
هند خواستار تأسیس اتاق مشترک با هدف ارائه تسهیات 

بیشتر برای مبادله هیأت های تجاری بین دو کشور است.
او در فروم اقتصادی ایران - هند گفت: امید است با توجه به توافق های درباره 
مکانیسم مالی مبتنی بر روپیه شاهد گسترش روابط بانکی کشور باشیم. در حال 
حاضر مشــکل انتقال پول در زمینه دارو مشــهود است حدود 90 شرکت ایرانی 
در حوزه دارو با کشور هند همکاری می کند، لذا ایجاد یک کانال مالی مشخص 

برای شرکت های ایرانی می تواند ارتباطات تجاری را گسترش دهد. 
شافعی افزود: اخبار خوش این روزها در محافل مختلف اقتصادی کشور مطرح 
اســت که حذف دار از مــراودات تجاری و مبادات مالی هند و ایران می باشــد 
عاوه بر آن اعطای معافیت مالیاتی مبنی بر پرداخت های روپیه ای خرید نفت 
از ایران توســط مشــتریان هندی به وصول مطالبات ایــران خواهد انجامید. به 
بیــان دیگر وزارت دارایی هند طی دســتورالعملی هزینه های پرداختی با روپیه 
توسط پاایشگاه های این کشور برای خرید نفت از ایران را از مالیات معاف کرده 
است.  سرمایه گذاری در منطقه آزاد چابهار با دو هدف تعمیق تأمین روزافزون 
مــواد اولیه هند و همچنین صادرات مجدد به بــازار ۵00میلیون پیرامون ایران 

توجیه سرمایه گذاری مشترک را بشدت افزایش می دهد./ شانا

چهره ها

بررسی تغییرات قیمتی بازارهای ارز، طا، مسکن، سهام و بانک 

پربازده ترین بازارها در9 ماهه امسال  ٢ خودرو داخلی
 ارزان شد

روز گذشــته در بــازار خــودرو تنها 
ســراتو  و  وی  اســتپ  خــودرو  دو 
کاهــش قیمــت بین یــک الی دو 
میلیــون تومان را تجربــه کردند. 
عرضــه  کــه  وی  اســتپ  خــودرو 
آن در بــازار متوقف شــده اســت 
بــا قیمــت 126میلیــون تومــان و 
بــا قیمــت 203 میلیــون  ســراتو 

تومان خرید و فروش شد.  
قیمت سایر خودروها طی دو روز 
اخیــر در بــازار ثابت بوده اســت. 
در این میان قیمــت خودروهای 
خارجی در بازار ثابت بوده و طی 
ســه هفته اخیر تغییری نداشــته 

است.
فعــاان بــازار خــودرو از کاهــش 
صحبــت  خــودرو  معامــات 
می کنند و می گویند: بازار خودرو 
باتکلیــف اســت و مــردم انتظار 

کاهش قیمت ها را می کشند.

چشم بازار به مذاکرات 
امریکا و چین

نتیجــه  در  خــام  نفــت  قیمــت   
امیــد بازار نســبت بــه ثمربخش 
بــودن مذاکرات مقامات چینی و 
امریکایی در پکن و احتمال پایان 
یافتــن اختافات تجــاری بین دو 
اقتصاد بزرگ جهان و همچنین 
کاهــش تولید اوپک و متحدانش 
در دو روز اخیــر افزایشــی بود. به 
گــزارش رویترز ویلبور راس، وزیر 
گفــت،  دیــروز  امریــکا  بازرگانــی 
پکــن و واشــنگتن ممکــن اســت 
به توافقــی تجاری دســت بیابند 
کــه »مــا بتوانیــم بــا آن زندگــی 
کنیــم.« ده هــا مقــام امریکایی و 
چینی در تاش برای پایان دادن 
بــه اختافات تجــاری که موجب 
آشــفته شــدن بازارهــای جهــان 
مذاکــره  حــال  در  اســت،  گشــته 

هستند.
تولیــد  کاهــش  خصــوص  در 
اوپــک  بشــکه ای  1.2میلیــون 
پاس نیز شــواهد مثبتی در بازار 
از جملــه  و آمارهــا وجــود دارد. 
آن کــه عربســتان ســعودی قصد 
دارد صادراتــش را بــه 800 هــزار 
بشــکه پایین تــر از ســطح نوامبــر 
برســاند و تــا پایــان ماه جــاری تا 
۷.1 میلیــون بشــکه در روز پائین 
بیــاورد. ایــن کشــور نیاز بــه نفت 
تــا  خــام بشــکه ای 80 دار دارد 
بــه  شــود.  متــوازن  بودجــه اش 
همیــن خاطــر حاضــر اســت که 
مقــدار بیشــتری از آن چیــزی که 
در قــرارداد اوپــک توافــق شــده، 

کاهش تولید داشته باشد.
قیمت هر بشکه نفت خام برنت 
روز گذشــته 58 دارو 18 ســنت 
گــزارش  ایــن  تنظیــم  زمــان  در 
بــود. نفــت خــام وســت تگزاس 
اینترمدیت نیز بشکه ای 48 دار 

و 98 سنت معامله شد.
ایــن قیمت هــا بــرای امریــکا نیز 
چنــدان دلچســب نیســت. چــرا 
کــه امریکا بــرای تولید نفت خام 
غیرمتعــارف خود به قیمت های 
تــا تولیــد آن  بااتــری نیــاز دارد 

اقتصادی باشد. 
تعــداد  اخیــر  هفته هــای  در 
در  فعــال  حفــاری  دکل هــای 
کاهــش  امریــکا  نفتــی  میادیــن 
یافتــه اســت و ادامــه قیمت های 
کنونی به کاهش بیشــتر فعالیت 
دکل هــا و حتــی توقــف تولیــد از 
منجــر  گران تــر  میادیــن  برخــی 

خواهد شد.

توجهی همراه است.
ë جابه جایی دررتبه سوم

درحالــی کــه در نیمه نخســت ســال بازار 
ســهام با رشــد بــاای خــود توانســته بود 
بازدهی خــود را حتــی از 100 درصد فراتر 
ببــرد امــا افــت شــاخص و رشــد بــاای 
قیمت ها در بازار مســکن باعث شد تا در 
جایگاه سوم بازدهی ها یک جابه جایی رخ 
دهد. براین اســاس بازار مســکن با 65.۷ 
درصــد بازدهــی رتبــه ســوم را تصاحــب 
کــرد. میانگین قیمتی هر متر مربع واحد 
مسکونی در اسفند سال گذشته در تهران 
برابر با 5 میلیون و ۷60 هزار تومان بود که 
ایــن رقم در آذرماه امســال به 9 میلیون و 
550 هزار تومان رســید. در آذرماه امسال 
و براســاس گزارش رســمی بانک مرکزی 
متوســط قیمت خرید و فــروش یک متر 
مربــع زیربنــای واحد مســکونی معامله 
شده از طریق بنگاه های معامات ملکی 

شــهر تهران در آذر ماه سال 139۷، 95.5 
میلیــون ریال بود که نســبت به ماه قبل و 
ماه مشــابه سال قبل به ترتیب 4.1 و 91.8 
درصــد افزایــش نشــان می دهــد. تعداد 
معامات آپارتمان های مســکونی شــهر 
تهران در آذر ماه ســال 139۷ به 6.8 هزار 
واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل 
و ماه مشــابه ســال قبــل به ترتیــب 0.6 و 

61.۷ درصد کاهش نشان می دهد.
ë بورس چهارم شد

بازار ســهام و بــورس اوراق بهــادار تهران 
را  زیــادی  نوســانات  ســال جاری  در  نیــز 
تجربــه کــرد. ایــن بــازار نیــز تحــت تأثیر 
افزایش نرخ ارز رشــد باایی را تجربه کرد 
و توانســت بازدهی بــاای 100 درصدی را 
برای ســهامداران خــود به ارمغــان آورد. 
امــا بــا افــت نــرخ ارز و همچنیــن تغییــر 
شــرایط اقتصــادی شــاخص کل بــورس 
بــا ریزش هــای زیــادی همراه شــد. بدین 

مقایسه قیمت گوشت های وارداتی و تولیدی نشان می دهد

تولید داخل گران تر از واردات
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خودروهای داخلی

خودروهای خارجی

بـــــازار

درصد بازدهیقیمت درپایان ٩ ماههقیمت درپایان سال ٩٦بازار
٤٧٧٦١٠٤٠٠١١٧.٧دار )تومان(
٣١٠٧ میلیون و ٣٥٥ هزار١ میلیون و ٦١٦ هزارسکه)تومان(

٩٦٥.٧ میلیون و ٥٥٠ هزار٥ میلیون و ٧٦٠ هزارمسکن)تـومان(
٩٦٢٨٩١٥٦٠٨٣٦٢سهام)واحد(

١٥--بانک

ترتیب شاخص کل بورس که خود را برای 
دســتیابی به 200 هزار واحد آمده می کرد 
با ریزش های پی درپی به کانال 156 هزار 

واحدی رسید.
درروز پایانی ســال گذشــته پرونده بورس 
تهران با شــاخص 96 هزار و 289 واحدی 
بسته شد که این عدد در پایان پاییز امسال 

به 156 هزارو 83 واحد رسید.
ë سپرده ها  همچنان درانتهای جدول

بازدهــی بــازار پــول و ســپرده های بانکی 
به دلیل نرخ ســود ثابتی کــه دارد همواره 
باعث شده اســت تا این بازار در نوسانات 
بــاای قیمتی کــه ســایر بازارهــا دارند در 

انتهای جدول بازدهی قرار گیرد.
بنابرایــن درپایان آذرماه امســال بازدهی 
این بازار با محاسبه نرخ سود 20 درصدی 
بــرای ســپرده های بانکــی بــه نزدیک 15 
درصد می رسد. این درحالی است که طی 
ماه های اخیــر بانک مرکــزی برنامه های 
وســیعی را برای کاهش نرخ ســود بانکی 
درایــن بــازار آغــاز کــرده اســت. برهمین 
اســاس در اولین گام این بانک نرخ ســود 
سپرده های روزشمار را به ماهشمار تغییر 
داد. تا پیش از آن سپرده های کوتاه مدت 
سود روزشمار دریافت می کردند که با این 
مصوبه میانگین مانده حساب درپایان هر 
ماه ماک پرداخت سود با نرخ 10 درصد 

خواهد بود.
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مصوبه شورای عالی انقاب فرهنگی مستند ستاره دار کردن دانشجویان
معاون پژوهش و ترویج قانون اساسی معاونت حقوقی رئیس جمهوری در گفت و گو با »ایران« تشریح کرد

رئیــس ســتاد کل نیروهــای مســلح گفت: 
نگاه  های تعجیلی و قضاوت های ناعادانه 
در مــورد دوران دفــاع مقــدس نباید تکرار 
شــود.به گــزارش ایرنــا، ســردار سرلشــکر 
محمد باقری روز سه شنبه در حاشیه بازدید 
از نمایشگاه 40 سال ایستادگی و پیشرفت 
کــه در موزه دفاع مقدس تهران برپا شــد، 
در جمع خبرنگاران گفت: حوادث مربوط 
بــه دفــاع مقــدس در یــک دوره تاریخــی 
خــاص و با پیچیدگی هــای فوق العاده باا 

اتفاق افتاد از این رو با یک تحلیل قشــری، 
خطــی و تعجیلی به هیچ وجه نمی شــود 
واقعیات دفاع مقدس را بخوبی بیان کرد. 
وی بــه زوایای عملیات  های کربای چهار 
و پنج اشــاره کــرد و افزود: اینکه کســانی با 
یک عبــارت کوتاه و با نــگاه اولیه بخواهند 
عملیات هــای  و  حــوادث  درخصــوص 
بــزرگ دفــاع مقــدس اظهــار نظــر کننــد، 
موجب می شــود که کاســتی، نقص و خطا 
بــه وجــود آید. ایــن فرمانــده ارشــد دوران 

دفاع مقدس ادامه داد: در روزهای گذشته 
شــاهد نمونــه ای از ایــن نــگاه تعجیلــی و 
بعضــاً قضــاوت نامناســب و غیرعادانــه 
بودیم که نباید این اتفاقات تکرار شــود. در 
عملیات کربای چهار همه پیش بینی های 
ازم انجــام و بیش از 9 مــاه کار اطاعاتی، 
مهندســی و آماده ســازی برای غافلگیری 
دشــمن انجام شــده بــود اما طبیعــی بود 
که دشــمن با برخورداری از پشــتیبان های 
بزرگ، در اختیار داشتن تصاویر ماهواره ای 

و بهره گیــری از انواع اقدامات جاسوســی و 
اطاعاتــی بــه بعضــی از عملیات های ما 
پــی ببرد و بعضی از زوایای آن عملیات ها 
مــورد اطاع دشــمن قــرار بگیــرد؛ اما این 
بــه معنی لو رفتن کل عملیات نیســت که 
بتــوان کل عملیــات را لغو کرد. سرلشــکر 
باقــری ادامــه داد: عملیــات کربای چهار 
انجام شــد و با اینکه توفیقاتی داشــت، اما 
در مجموع، یک عملیات ناموفق بود. هنر 
بســیار بــزرگ آن بود کــه در همان مراحل 

اولیه، عملیات قطع شــود؛ لذا فقط حدود 
هفت درصد نیروهــای رزمنده ای که برای 
عملیــات آماده شــده بودنــد، وارد عرصه 
شدند و مابقی نیروها ذخیره شدند و ظرف 
دو هفتــه عملیــات بســیار بــزرگ کربای 
پنــج طرح  ریزی شــد. وی همچنین گفت: 
اینکه ما بیایم در این روزها با دو سه جمله 
دلسردکننده راجع به این عملیات ها حرف 
بزنیم، واقعاً ناسپاسی است و کار صحیحی 

نیست.

سردار باقری: نگاه های تعجیلی و قضاوت های ناعادانه درباره دفاع مقدس تکرار نشود
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بــه  تبصــره  یــک  »الحــاق  ایحــه 
مــاده )۵( قانــون ســنجش و پذیرش 
مراکــز  و  دانشــگاه ها  در  دانشــجو 
آمــوزش عالی کشــور - مصوب ســال 
۱۳9۲-« شــاید عنوانــی بلنــد داشــته 
دارد؛  ســاده  مفهمومــی  امــا  باشــد، 
حــل مســأله دانشــجویان ســتاره دار، 
یک بار برای همیشــه. ایــن تبصره، بر 
ایــن نکتــه تأکیــد دارد که بــرای ادامه 
تحصیل دانشــجویان در دانشگاه های 
دولتــی، فقــط باید ماک هــای علمی 
و تحصیلــی ارزیابــی شــود، نــه ماک 
دیگــری. این ایحه کــه از آن می توان 
آمــوزش  در  مهــم  تحولــی  به عنــوان 
کــرد، ۱8 مهرمــاه در  عالــی قلمــداد 
دولــت تصویــب شــد و کمتــر از یــک 
مــاه بعد هــم به مجلس تقدیم شــد. 
»توئیتــر«  در  هــم  جمهــوری  رئیــس 
بــه  را  کــه »دولــت ایحــه ای  نوشــت 
مجلس فرســتاده تا اساس سنجش و 
ورود بــه همه مقاطــع تحصیلی، تنها 
صاحیت علمی باشد و سایر مقررات 
موجــود، ملغــی شــود. امیــدوارم این 
ایحــه توســط نماینــدگان ملــت بــه 
تصویــب برســد تــا دیگــر دانشــجوی 
ســتاره دار نداشــته باشــیم.« امــا ایــن 
امیدواری پایدار نبــود، زیرا در مرحله 
نخســت، کمیســیون آموزش مجلس 
مغایــرت  آنچــه  علــت  بــه  را  ایحــه 
بــا قانــون اساســی خوانــده اســت، به 
دولت بازپس فرســتاد. درباره فرآیند 
بــا  دولــت،  در  ایحــه  ایــن  تصویــب 
بیژن عباســی، اســتاد دانشــگاه تهران 
قانــون  ترویــج  و  پژوهــش  معــاون  و 
رئیــس  حقوقــی  معاونــت  اساســی 
جمهوری که نقشــی مهــم در طراحی 
کــه  کرده ایــم  گفت و گــو  داشــت،  آن 

می خوانید.
ë  به عنوان سؤال نخست بفرمایید که

ســتاره دار کردن دانشــجویان، ناظر بر 
چه مصوبه یا قانونی بود؟

عالــی  شــورای   ۱۳67 ســال  در 
انقــاب فرهنگــی مصوبــه ای داشــت 
که مطابق آن، دانشجویانی که معتاد 
بــه مــواد مخدر هســتند، یا اشــتهار به 
فحشــا دارند، یا اینکــه عضو گروه های 
اســامی  جمهــوری  نظــام  معانــد 
هســتند، از تحصیــل در مقاطــع بااتر 
محروم شــوند. همچنیــن در مواردی 
تأکیــد شــده بــود دانشــجویان بــا اخذ 
دانشــگاهی  بااتــر  مــدارج  تعهــد در 
پذیرفتــه شــوند. ایــن تعهد هــم باید 
کــه  می شــد  گرفتــه  دانشــجویانی  از 
مطابق گزارش مراجعی مانند وزارت 
اطاعات، عملکرد یا سابقه ای مشعر 
فعالیت هــای  یــا  اخاقــی  فســاد  بــر 
سیاســی غیرمجــاز داشــته باشــند، از 
از  دانشــگاه  بــه  ورود  هنــگام  ایــن رو 
آنــان تعهــد گرفتــه شــود تــا خــود را 
اصــاح کنند. بــه این ترتیــب، منظور 
از ایــن مصوبــه این بود که این دســته 
دانشــجویان بــا قیــد و شــرط پذیرفته 
شــوند، مثــًا از آنان خواســته می شــد 
فعالیــت  دیگــر  کــه  بدهنــد  تعهــد 
سیاســی غیرقانونی نداشــته باشند که 

مواردی از این دست را داشتیم.
ë  ســتاره دار شدن دانشــجویان به چه

صورت بود؟
ســنجش  ســازمان  کــه  هنگامــی 
در  شــده  قبــول  دانشــجویان  اســامی 
مقاطــع بااتــر را اعــام می کــرد، کنــار 
اســامی ایــن دانشــجویان کــه مشــکل 
داشــتند، یــک ســتاره مــی زد. بعد هم 
بــا آنــان تمــاس گرفته می شــد تــا باید 
تعهــد بدهید. مــا در بررســی های خود 
متوجه شــدیم که موارد ستاره دارشدن 
دانشجویان متعدد است، یا هر بار که 

به مناســبت ۱6 آذر رئیــس جمهوری 
بــه دانشــگاه ها می رفتند، بــا اعتراض 
مواجــه  رابطــه  ایــن  در  دانشــجویان 
کــه  اســت  ایــن درحالــی  می شــدیم. 
نمی توانــد  تحصیــل  معتقدیــم  مــا 
مشــروط و مقید به چنیــن گزاره هایی 
باشــد. به همین منظور، ابتدا گزارشی 
مشــخصاً  اساســی  قانــون  نقــض  از 
ایــن  و  تهیــه کردیــم  ایــن زمینــه،  در 
گزارش را ۲۳ اردیبهشــت ۱۳97 برای 
رئیــس جمهــوری ارســال کردیــم. در 
ایــن گــزارش، ابتــدا مشــخص کردیم 
کــه ریشــه پدیــده دانشــجویان ســتاره 
ایــن  کردیــم  اشــاره  کــه  چیســت  دار 
موضوع به مصوبات دهه 60 شــورای 
عالــی انقــاب فرهنگی بــاز می گردد. 
قانــون  طبــق  کــه  گفتیــم  همچنیــن 
اساســی و قوانیــن بین المللــی کــه ما 
بــه آن پیوســتیم، حــق آمــوزش، یک 
حــق بنیادیــن و حــق مطلــق اســت و 
قابــل مشــروط شــدن و مقیــد شــدن 
نیســت. در ایــن گزارش تأکید شــد که 
حتی اگر دانشــجویی مشــکلی داشــته 
باشد، نهادهای آموزشی و دانشگاهی 
مــا باید ایــن توانایی را داشــته باشــند 
تــا بــه او تعلیــم داده، او را هدایــت و 
ارشاد کنند، نه اینکه از درس خواندن 

محروم شود.
ë  اســتناد شــما به کدام مــواد از قانون

اساسی بود؟
در اصــل ۳ و ۳0 قانــون اساســی، 
تصریح شــده که دولت موظف است 
وســایل آمــوزش و پــرورش رایــگان را 
برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه 
تحصیــات  وســایل  و  ســازد  فراهــم 
عالــی را تــا ســرحد خودکفایــی کشــور 
به طــور رایگان گســترش دهد. ما هم 
در همیــن رابطــه در راســتای ترویــج 
قانــون اساســی کار کردیم و پیشــنهاد 
دادیــم کــه باید بــه این حــق بنیادین 
کــه  مصوباتــی  و  بگذاریــم  احتــرام 
عالــی  شــورای   60 دهــه  بــه  مربــوط 
محــدود  را  اســت  فرهنگــی  انقــاب 
و حــذف بکنیــم. بــرای ایــن کار چنــد 
پیشنهاد دادیم. از جمله اینکه گفتیم 
طبــق مواد ۲و۳ قانــون مدنی و قانون 
دسترسی آزاد به اطاعات، مصوبات 
شــورای عالی انقــاب فرهنگی درباره 
ضوابط گزینش دانشــجو منتشــر شود 
تــا همــه متوجــه شــوند کــه ضوابــط 
پذیــرش دانشــجو در دانشــگاه ها بــه 
دیگــر  پیشــنهاد  اســت.  صــورت  چــه 
مــا ایــن بــود کــه مصوبــات دهــه 60 
شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی را به 
گونــه ای بازنگــری دقیق کنیــم تا حق 
تحصیــل به عنــوان یک حــق بنیادین 
مورد خدشــه قــرار نگیــرد. آخرین راه 
حــل هم ایــن بــود ایحه ای پیشــنهاد 
بکنیــم تــا هرگونه شــرط و محرومیت 
بــرای ادامه تحصیل را حــذف کند که 
همــه بتواننــد ادامه تحصیــل بدهند. 
ایــن پیشــنهاد بــه رئیــس جمهــوری 
ارائــه شــد و هــم رئیــس جمهــوری و 
هم معــاون اول رئیس جمهوری این 
گــزارش و پیشــنهاد را مثبــت ارزیابی 
کردند و از معاونت حقوقی خواســتند 
کــه ایحه پیشــنهادی را بنویســد. این 
فراینــد یعنی از تهیه گــزارش تا رفت 
تنظیــم  نهایــت  در  و  آن  آمدهــای  و 
ایحــه، نزدیــک بــه یــک ســال طــول 
کشــید. ایحــه در چندیــن جلســه بــا 
وزارتخانه هــای  نماینــدگان  حضــور 
علــوم، بهداشــت، اطاعــات و کشــور 
بررســی و تنظیم شد. در نهایت به دو 
راه حل رســیدیم که هــر دو تبصره ای 
بــرای اصاح مــاده 5 قانون ســنجش 
و پذیــرش دانشــجو در مراکز آموزش 
عالی کشــور بود تا از آن طریق بتوانیم 
انقــاب  عالــی  شــورای  مصوبــات 
فرهنگــی را محدود کنیــم. در یک راه 

حــل، متن ایحــه به این صــورت بود 
که »حق آموزش جزو حقوق اساســی 
افراد است و هیچ کس را نمی توان به 
عذری غیر از عدم صاحیت علمی از 
آموزش در مقاطع تحصیلی از جمله 
مقاطــع آمــوزش عالی محــروم کرد. 
از تاریــخ تصویــب ایــن تبصــره همــه 
مقــررات قطع نظــر از مرجع تصویب 
آن، ملغی اعام می شــود.« در اینجا، 
نخســتین اولویت مــا این بــود که غیر 
شایســتگی های  و  علمــی  شــرایط  از 
علمی، هیچ گونه شــرط و محدودیتی 
بــرای ادامــه تحصیــل وجود نداشــته 
از  هــم  شایســتگی ها  ایــن  کــه  باشــد 
طریــق آزمــون به دســت می آیــد. اما 
شــد  مطــرح  دیگــری  دغدغه هــای 
مبنــی بــر اینکــه در هــر صورت کســی 
کــه می خواهــد تحصیــات تکمیلــی 
را طــی کنــد و درنهایــت در دانشــگاه 
و دیگــر مراکــز آموزشــی، بــه فرزندان 
ایــن ســرزمین آمــوزش بدهــد، بایــد 

واجد برخــی اســتانداردهای حداقلی 
اخاقی و سیاسی باشد. برای همین و 
برای لحاظ دغدغه برخی دستگاه ها، 
چــاره دومــی هــم اندیشــیدیم و متن 
دوم ایحــه اصــاح ایــن تبصــره را به 
ایــن صــورت تنظیم کردیــم که »حق 
آموزش عالــی، جزو حقوق کلی افراد 
اســت و هیــچ کــس را نمی تــوان بــه 
عــذری غیر از عــدم صاحیت علمی 
مقــرر از آمــوزش در مقاطــع مختلف 
تحصیلی از جمله مراکز آموزش عالی 
محــروم نمود.« در اینجــا، پس از قید 
ایــن عبــارت، محدودیت هــای بســیار 
اندکــی را پیش بینــی کردیــم، بــه این 
معنــی کــه گفتیــم اوًا در برخورداری 
از آمــوزش رایــگان )اینجــا مشــخص 
می شــود که که به دانشگاه های دولتی 
می تواننــد  افــراد  و  می شــود  مربــوط 
اســتفاده  از دانشــگاه های غیردولتــی 
کنند( در مقاطع تحصیات تکمیلی، 
دانشــجویانی اولویــت دارند کــه فاقد 
ســابقه محکومیت قطعــی کیفری به 
جرایم ســازمان یافته، قاچاق انســان 
ترتیــب،  ایــن  بــه  باشــند.  محاربــه  و 
مشــخص می شود که تنها محدودیت 
درنظر گرفته شــده، این اســت که اول 

محاکمه متهمان پرونده 
دومان توکان با ۱۸۶ شاکی

جلسه رسیدگی به اتهامات 4 متهم پرونده »دومان توکان« 
در شــعبه چهارم دادگاه ویژه رســیدگی به جرایم مفسدان 
و اخالگــران اقتصــادی و بــه ریاســت قاضــی صلواتی، به 

صورت علنی برگزار شد.
بــه گزارش میزان، در ابتدای این جلســه قاضی صلواتی گفــت: این پرونده 
دارای ۶0 جلد بوده و ۱8۶ شاکی و ۵ متهم دارد که متهم ردیف پنجم آن خانم 
»ندا مختارزاده« فرزند رئوف مشــاور ارشــد در جذب ســرمایه بــوده و بالغ بر ۲ 

میلیارد تومان پورسانت دریافت کرده و به خارج از کشور گریخته است.
در ادامــه صفریــان، نماینــده دادســتان بــا حضــور در جایــگاه بــه قرائــت 
کیفرخواســت متهمان پرداخت و اســامی متهمان پرونده را به شرح زیر اعام 

کرد:
۱. دومــان ســهند فرزند اصغر به اتهام مشــارکت در اخال عمــده در نظام 

اقتصادی و مشارکت در کاهبرداری شبکه ای
۲. رشــید جباری فرزند محمد متهم به مشــارکت در اخال عمده در نظام 

اقتصادی و مشارکت در کاهبرداری شبکه ای
۳. مهــدی ذکایی فرزند یحیی متهم به مشــارکت در اخال عمده در نظام 

اقتصادی و مشارکت در کاهبرداری شبکه ای
۴. احســان حدیدســاز فرزند محمدعلی متهم به مشارکت در اخال عمده 

در نظام اقتصادی و مشارکت در کاهبرداری شبکه ای

۵. ندا مختارزاده فرزند رئوف متهم به معاونت در کاهبرداری شــبکه ای و 
معاونت در اخال عمده.

وی بیــان کــرد: حســب گزارش پلیــس اطاعات ناجــا و نامه بانــک مرکزی 
جمهوری اســامی ایران، شــرکت ســرمایه گذاری دومان تــوکان فعالیت بدون 
مجوز داشــته که با ارسال پیامک در حجم گســترده برای افراد مختلف اعطای 
ســود های بی نظیــر را تبلیغ کرده و از این طریق جذب ســرمایه فراوانی داشــته 
اســت. همچنین بر اســاس نامه اداره مقررات بانکی این گونه اظهار نظر شــده 
اســت کــه کار این شــرکت بــه نوعی واســطه گری وجوه بــوده کــه نیازمند مجوز 
اســت. صفریــان گفت: ایــن پیامک ها از طریق شــماره تلفن مربوط به مشــاور 
ارشــد شرکت بوده اســت و شرکت دومان از ۱۱ ســال پیش فعالیت خود را آغاز 
کرده و از حدود ســه ســال قبل نسبت به جذب ســرمایه و هدایت آن به سمت 
فعالیت هــای تجاری اقــدام کرده اســت. وی در ادامه اظهــارات خود به متهم 
دومــان ســهند اشــاره کرد و گفت: بر اســاس اظهــارات وی، او ســمت مدیریت 
عامل شرکت دومان را برعهده داشته، دیپلمه بوده و در مشاغلی مثل کارگری 
ســاده،  مدیــر رســتوران،  خبرنــگاری و ســردبیری روزنامه فعالیت کرده اســت. 
نماینده دادســتان گفت: متهــم در اظهارات خود گفته اســت پروژه ها به دلیل 
زیانده بودن باید تعطیل می شــدند و اگر ما تعطیل می کردیم، جذب ســرمایه 
متوقف می شد که این موضوع نشان می دهد مطرح کردن سود باا در تبلیغات 
فقط برای جذب سرمایه بوده است. صفریان ادامه داد: متهم در اظهارات خود 
گفته است از مهرماه امسال به اشتباه خود پی برده بودم و می خواستم فعالیت 

شرکت را متوقف کنم؛ اما رفتار سرمایه گذاران نمی گذاشت.
وی در ادامــه بــه مصادیــق حیف و میل وجوه اشــاره کرد و افــزود: پرداخت 
حقــوق ثابت ماهانــه 50 میلیون تومان بــه مهدی ذکایی، پرداخت ســکه های 
طــا، کارت های هدیــه و ارز از نوع یورو از طریق مهدی ذکایی برای جلوگیری از 
پلمب شــدن دفاتر، رســتوران ها و...، اجاره خودروهای لوکس به بهای ســنگین 

برای اغواگری در پیش سرمایه گذاران از این موارد بوده است.
پس از قرائت کیفرخواســت توســط نماینده دادســتان به درخواست قاضی 
صلواتی شــکات پرونده موارد شــکایت خود را مطرح کردند. ادامه رسیدگی به 

این پرونده به امروز موکول شد.

پانا

اینکه، مربوط بــه تحصیات تکمیلی 
اســت، دوم اینکه مراکز دولتی و سوم 
هم اینکه بعد از تصویب این مصوبه، 
همــه مقــررات و قواعد، قطــع نظر از 
مرجــع تصویب کننــده ملغــی اعــام 
را  می شــود. دولــت هــم ایحــه دوم 
تصویــب کــرد و بــه مجلس فرســتاده 
شد. همه تاش ما این بود که تا جایی 
کــه امــکان پذیر اســت، حــق آموزش 
را محــدود نکنیــم. امــا باخبر شــدیم 
کــه کمیســیون آمــوزش و تحقیقــات 
مجلــس، با این اســتدال کلی که این 
مصوبــه خاف قانون اساســی اســت، 
ایحــه را رد کــرده. البتــه مــا بــار دیگر 
نامه نوشــتیم و ایحه را به کمیســیون 
ارجاع دادیم و خواســتیم که بار دیگر 

آن را بررسی کنند.
ë  و آمــوزش  کمیســیون  نــگاه  آیــا 

تحقیقــات ناظر بــر این بود کــه دولت 
می تواند بــا ایحه ای، مصوبه شــورای 

عالی فرهنگی را لغو یا محدود کند؟

آنچــه از طــرف کمیســیون مطــرح 
شــد، یک اســتدال کلی مبنــی بر این 
بود که برخاف قانون اساســی اســت. 
بــرای  اساســی  قانــون  کــه  درحالــی 
تحصیــل هیــچ محدودیتــی در نظــر 
نگرفته اســت. اما درباره شورای عالی 
انقاب فرهنگی هم، بااخره خواست 
و مطالبه ای اســت که ســال های سال 
از ســوی برخی از دانشــجویان مطرح 
می شــود، دانشــجویانی کــه بــه لحاظ 
علمی پذیرفته می شوند، اما به لحاظ 
اخاقی و سیاسی پذیرفته  نمی شوند.

ë  عالــی شــورای  ضوابــط  کــه  گفتیــد 
انقاب فرهنگی منتشــر شود. این ناظر 

بر چیست؟
انقــاب  مصوبــات شــورای عالــی 
فرهنگــی چنــدان در جامعــه منتشــر 
و  نبــود  همــه  دســترس  در  و  نشــده 
بــه همیــن دلیــل مــردم و داوطلبــان 
اطاعــات کاملــی از آن نداشــتند. بــه 
همین طریق، دانشــجویان در جریان 
این مصوبه نبودند؛ حاا یا خودشــان 
دسترســی پیدا نکرده بودنــد، یا اینکه 
ابــاغ نشــده بــود، درهــر صــورت این 
مشکل دیده شــد. بنابراین، خواستیم 
که این ضوابط منتشر شود، در مرحله 

بعد هم مــورد بازنگری قــرار بگیرد و 
ســوم اینکه ایحه ای تهیه شــود تا این 
امــر اصــاح شــود. امــا وقتی شــورای 
عالــی انقاب فرهنگی به این مســأله 
ورود نکــرد، مــا به عنوان دولــت ورود 
کردیم، چرا که مطالبه مردم بخشــی 
جمهــوری  رئیــس  و  دانشــجویان  از 
بــود. مطالبــه بحــق دانشــجویان بود 
کــه در آزمون هــا قبول می شــدند، اما 
از آنان خواســته می شــد تعهد بدهید 
که ایــن تعهــد دادن چندان مناســب 
نبــود. از ایــن جهــت این پیشــنهاد به 
دولت و از دولت به مجلس ارائه شــد 
و ان شــاء اه پیگیــری می کنیــم کــه به 

سرانجام برسد.
ë  حتــی تــا اینجــا کــه فقــط در دولت

تصویب شده و به مجلس ارسال شده، 
دانشــجویان  از  بـــــــــویژه  گزارش هــا 
ســتاره دار نشــان می دهــد کــه تنظیم 
بازخوردهــای  دولــت  در  ایحــه  ایــن 
عملکــرد  و  داشــته  مثبتــی  بســیار 

کارکنان ســازمان ســنجش نســبت به 
دانشجویان واقعاً دگرگون شده است.
در  ایحــه  ایــن  تصویــب  وقتــی 
دولــت رســانه ای شــد، دســت کــم در 
شــبکه های اجتماعی بازخورد زیادی 
اشــاره  کــه  امــا همــان طــور  داشــت. 
کردیــد، وقتــی مشــخص شــد دولــت 
درحال طی فرایندی اســت تا مطابق 
آن هیــچ گونه محدودیــت غیرعلمی 
در پذیــرش دانشــجویان تحصیــات 
ایــن  نفــس  نشــود،  لحــاظ  تکمیلــی 
خبــر فضــای مثبتــی را ایجــاد کــرد و 
افکارعمومــی را بــه ایــن ســمت بــرد 
کــه باید فکــر جدیــدی در ایــن رابطه 
کــرد. همچنیــن روی مجموعه وزارت 
ســازمان  و  بهداشــت  وزارت  علــوم، 
ســنجش هــم تأثیــر داشــت کــه دیگر 
مانند گذشــته مصوبات شــورای عالی 
انقــاب فرهنگی را کامل و با شــداد و 
غاظ اجرا نکنند. آن طور که شــنیدم، 
دانشــجویان  درصــد   90 بــه  نزدیــک 
ســتاره دار بــه دانشــگاه ها بازگشــتند. 
بازخوردها نشــان می دهد بــا مصوبه 
و  دنبــال شــد  رویــه دیگــری  دولــت، 
دانشــجویان بســیاری اجــازه تحصیل 

یافتند.

ë  بعــد از تصویب این ایحــه، به طور
کلــی مســأله ای به نـــــام دانشــجویان 

ستاره دار حل خواهد شد؟
اکنــون درحــال تــاش هســتیم تــا 
بــار دیگــر ایــن ایحــه در دســتور کار 
کمیســیون آمــوزش و تحقیقــات قرار 
بگیــرد. در ایــن زمینــه بــا آقــای دکتر 
عارف، رئیس این کمیســیون صحبت 
شــد و امیدواریم ایــن بار که در صحن 
کمیســیون مطــرح می شــود، تصویب 
شود و به صحن علنی مجلس ارجاع 

شود.
ë  آیا این مصوبه شــامل دانشــگاه آزاد

هم خواهد شد؟
دانشــجویان  تنهــا  مصوبــه  ایــن 
متقاضــی تحصیــل در دانشــگاه های 
تحصیــات  مقاطــع  در  و  دولتــی 
تکمیلــی را شــامل می شــود. در ســایر 
موارد، براســاس مصوبه شورای عالی 
می شــود.  انجــام  فرهنگــی  انقــاب 
امــا تا همین جــا، یعنی اعــام چنین 
دانشــگاه های  رویکــرد  ایحــه ای، 
دولتی عوض شــد و ســازمان سنجش 
بحث دانشــجویان ستاره دار را مطرح 
نمی کنــد. ضمــن اینکه دانشــگاه آزاد 
کــه  اشــرافی  و  دارد  را  خــود  شــرایط 
دولــت و وزارت علــوم روی دانشــگاه 
دولتــی دارنــد، در دانشــگاه آزاد کمتر 

است.
ë  انقــاب عالــی  شــورای  مصوبــه 

فرهنگی چــه تأثیری بر دخالت یا نفوذ 
وزارتخانه های غیردانشگاهی بر فرایند 

انتخاب دانشجویان گذاشته بود؟
از دســتگاه های مختلف اســتعام 
گرفته می شد که آیا دانشجویان قبول 
شــده، فعالیتــی دال بــر عناد بــا نظام 
اسامی داشته اند یا خیر. این استعام 
فرســتاده  مربوطــه  دســتگاه های  بــه 
می شــد و آنــان بــا توجه بــه تحقیق ها 
و گزارش هــای خــود، خــود اظهارنظر 
می کردنــد. بحــث آن بود کــه با نظام 
عنــاد نداشــته باشــند. توجــه کنید که 
اینجــا، منظــور عنــاد اســت، نــه اینکه 
هــر دانشــجویی به صرف اعتــراض یا 

انتقادی، ستاره دار شده باشد.
ë  برخی معتقدند که  شأن قانونگذاری

شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی، برتر 
از مجلس شــورای اســامی اســت. در 
این صــورت، تکلیف ایحــه دولت که 
مصوبه این شــورا را ملغی می کند، چه 

خواهد شد؟
طبق قانــون اساســی، قانونگذاری 
با مجلس است. شورای عالی انقاب 
آموزشــی،  امــور  در  هــم  فرهنگــی 
پژوهشــی و فرهنگــی مصوبــه وضــع 
حوزه هــا  ایــن  در  هرچنــد  می کنــد، 
مجلــس هم می توانــد قواعدی وضع 
کند، امــا طبق عرف، وقتی شــورا وارد 
حوزه ای شــد، مجلــس وارد آن حوزه 

نمی شود و برعکس. 
بســیاری  در  عــرف  ایــن  هرچنــد 
باوجــود  امــا  نشــد.  رعایــت  مواقــع 
ســمت  ایــن  بــه  بایــد  این هــا،  همــه 
حرکت کنیــم که وضع قوانیــن و باید 
و نبایدهــای کشــور، بایــد در مجلــس 
صــورت بگیرد و شــورای نگهبــان نیز 
ایــن قوانیــن را از نظر نظارت شــرعی 
و مطابقــت با قانون اساســی بررســی 

کند. 
مــا  کــه  اســت  درحالــی  ایــن 
نمی توانیــم نظارت شــرعی یــا قانون 
اساســی بــر مصوبــات شــورای عالــی 
انقــاب فرهنگــی داشــته باشــیم، نــه 
شــورای نگهبــان، بلکــه حتــی دیــوان 
عدالــت اداری هم عمــًا بر مصوبات 
ایــن شــورا نظــارت نمی کنــد، هرچند 
نــدارد.  اشــکالی  نظــارت  قانــون 
بنابراین، همه قانونگذاری ها در کشور 
مطابق قانون اساسی از مسیر مجلس 

شورای اسامی است.

مرتضی گل پور
خبرنگار

تاش می کنیم ایحه یکبار دیگر در دســتور کار کمیسیون آموزش و تحقیقات قرار گیرد

ë  در ایحه دولت، محدودیت های بســیار اندکــی را پیش بینی کردیم، به ایــن معنی که گفتیم اوًا
در برخــورداری از آموزش رایــگان در مقاطع تحصیات تکمیلــی، دانشــجویانی اولویت دارند که 
فاقد ســابقه محکومیت قطعی کیفری به جرایم ســازمان یافته، قاچاق انســان و محاربه باشند. به 
این ترتیب، مشــخص می شود که تنها محدودیت درنظر گرفته شــده، این است که اول، مربوط به 
تحصیــات تکمیلی اســت، دوم اینکه مراکز دولتی و ســوم هم اینکه بعد از تصویــب این مصوبه، 
همه مقــررات و قواعد، قطع نظر از مرجــع تصویب کننده ملغی اعام می شــود. همه تاش ما این 
بود که تا جایی که امکان پذیر اســت، حق آموزش را محدود نکنیم. اما باخبر شــدیم که کمیسیون 
آموزش و تحقیقات مجلس، با این استدال کلی که این مصوبه خاف قانون اساسی است، ایحه 
را رد کرده. البته ما بار دیگر نامه نوشتیم و ایحه را به کمیسیون ارجاع دادیم و خواستیم که بار دیگر 

آن را بررسی کنند



برنامه های حمایتی و جبرانی دولت برای معیشت بازنشستگان کشوری 
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعام کرد

پرداخت وام ۵ میلیونی به ۲۰۰ هزار  بازنشسته در سال ۹۸ 
رفــاه  و  کار  تعــاون،  وزیــر  دیــروز 
بــا  دیــدار  ادامــه  در  اجتماعــی 
رؤســای  بــا  غیر دولتــی  تشــکل های 
کانون هــای بازنشســتگی فرهنگیــان 
و  مســائل  دربــاره  کشــور  سراســر 
مطالبات بازنشســتگان در حوزه های 
معیشت ، درمان، تسهیات رفاهی و 
شفافیت در بخش های اقتصادی به 
بحث و گفت وگو پرداخت. به گزارش 
شــریعتمداری  محمــد  »ایــران« 
ارتقــای کرامت و منزلــت اجتماعی، 
حقــوق  ارتقــای  و  بهبــود  افزایــش 
بازنشستگان و همچنین اجرای بیمه 
تکمیلــی با هــدف  حفظ ســامتی و 
کاهــش هزینه های درمانــی از جیب 
تعاونی هــای  ایجــاد  بازنشســتگان، 
چند منظوره با رویکرد اشــتغال زایی 
برای فرزندان بازنشستگان، افزایش 
غنی ســازی  و  اجتماعــی  نشــاط 
اوقــات این قشــر فرهیختــه، افزایش 
از  را  ســیاحتی  و  زیارتــی  ســفرهای 
جملــه برنامه هــای حمایتــی دولت 
در ســه ماه چهارم و سال آینده برای 
بازنشســتگان کشــور عنوان کرد.  وی  
با بیان این که در زمینه بیمه تکمیلی 
گام هایــی  کشــوری  بازنشســتگان 
برداشته شــده اما چندان پر و پیمان 
نیســت گفــت: قــرار شــد ۳۰ درصــد 
ســهم صنــدوق در حــق بیمه هــای 
شــرایط  و  یابــد  افزایــش  تکمیلــی 

مطلوب تری رقم بخورد.
اجــرای  افــزود:  شــریعت مداری 
قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری را 
تکلیــف دولــت می دانیــم و تــا کامــل 
اجرا نشــود مشــکات بــه تمامی حل 
 ۸۶ مــاده  اجــرای  عــدم  نمی شــود. 
بــه شــرایط اقتصــادی و تحریم هــا و 
محدودیــت در منابــع مالــی و نفتــی 
بازمی گــردد. دولــت بایــد تــاش کند 
حداقل فشــار به واحدهای تولیدی در 
دوران تحریــم وارد شــود، ولی با همه 
این احوال نمی توان از این حق مسلم 
عدول کرد. شریعتمداری افزود: ادامه 
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برخوردار بــه اســتانداران و نمایندگان 
بــا  کــه  شــود  محــول  دولــت  عالــی 
هماهنگــی وزارت رفاه دســتورالعملی 
تنظیم شــود و اگــر در مجلس مصوب 
شــود، منابــع حاصــل از آن صرف رفع 
 چهره های خشن آسیب های اجتماعی

 می شود.
ë  حقوق بازنشستگان کفاف

زندگی شان را نمی دهد
مشــکات  دربــاره  شــریعتمداری 
گفــت:  نیــز  بازنشســتگان  معیشــتی 
این موضــوع مورد اعتراض بســیاری 
مســتمری بگیران هست و با توجه به 
این که همسان سازی هم انجام نشده 
است، حقوقشان کفاف زندگی شان را 
نمی دهــد. امیدواریم با پیگیری هایی 
بتوانیــم کمک هایی کرده و معیشــت 

بازنشستگان را بهبود دهیم.
وزیــر رفــاه دربــاره تعییــن حداقل 
حقوق و دســتمزد کارگــران نیز اظهار 
کــرد: کمیتــه دســتمزد زیرمجموعــه 
شــورای عالــی کار جلســات متعددی 
معیشــت  حداقــل  موضــوع  و  دارد 
خانوار و تطابق آن با حداقل دستمزد 

در دست رسیدگی و بررسی است.
وزیــر رفاه ادامه داد: عــاوه بر این 
معین شــد شــش ماهه اول ســال ۹۸ 
و  آمــوزش  بازنشســته  هــزار   ۲۰۰ بــه 
پــرورش وام پنج میلیونی داده شــود. 
هرســال ۲۰۰ هزار نفر به سفرها اعزام 
می شــدند کــه ۵۰ هزار ســهمیه به آن 
افزودیــم. همچنین در شــرایط برابر، 
تبعیــض مثبتــی بــرای بــه کارگیــری 
فرزندان بازنشســتگان در شرکت های 
خواهیــم  صنــدوق  زیرمجموعــه 

داشت.
نرفتــن  کنــار  چرایــی  دربــاره  وی 
برخــی مدیــران بازنشســته تــا کنــون 
شــرکت ها  برخــی  کــرد:  عنــوان  نیــز 
شــاید مشــمول نباشــند ولی سیاست 
وزارتخانه این اســت که بازنشســتگان 
قــرار  مشــورتی  جایگاه هــای  در 
گرفتــه و کار اجرایــی بــه افــراد جــوان 
شایســته ســپرده شــود. حکــم آنها که 
بازنشســته اند و هنــوز نرفته انــد اباغ 
شــده و اگــر هم صادر نشــده باشــد با 
اختیاراتی که داریم حکمشــان را لغو 

می کنیم.

گودبرداری در یک خانه مســکونی در شــهرری به دو خمره بزرگ رســید که 
باســتان شناســان در گفت و گو با »ایران« می گویند: »بررسی های اولیه نشان 
می دهد که این دو خمره متعلق به دوره سلجوقی هستند.« خمره هایی که 
وقتی به فضای مجازی رســیدند پر از ســکه های طا شــدند اما امیرمصیب 
رحیــم زاده، رئیــس اداره میــراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشــگری ری 
در گفت و گــو با خبرنگار ما وجود طا در خمره ها را بشــدت تکذیب می کند. 
»محســن ســعادتی« و »قدیر افروند« دو باســتان شناســی که از محل کشف 
خمــره بازدیــد کردنــد هم وجــود طــا در خمره هــا را تکذیب می کننــد و به 
»ایــران« می گویند:»ایــن خمره هــا محل نگهــداری آذوقه از جملــه گندم و 
جو بوده اســت.« ســعادتی می گویــد:» در این نقطه اصًا بحــث گنج وجود 
ندارد. حتی نیم گرم طا هم پیدا نشــده است. معلوم نیست که شبکه های 
اجتماعی به دنبال چه هدفی هســتند. خمره ها در این سایز و شکل معموًا 

جای نگهداری غذا و خورد و خوراک هستند.«
آنهــا می گوینــد هــر نقطــه از شــهرری را بکنیــد بــه آثــار تاریخــی و فرهنگی 
می رســید. کشــف محوطه های تاریخی و باســتان شناسی در شــهرری آنقدر 
عادی اســت که توجه رســانه ها و فضای مجازی به دو خمره کشف شده هم 

باعث تعجب باستان شناسان تهران شده.
افرونــد می گویــد:» شــهر ری بــه لحــاظ پیشــینه تمدنــی و فرهنگی شــرایط 
متفاوتی با شهرهای دیگر دارد. تمام سطح شهر تا چندین متر عمق حاوی 
ایه هــای تاریخــی، فرهنگــی وتمدنی اســت.« به گفته او شــواهد امر نشــان 
می دهــد که خمره ها متعلق به ۸۰۰تا ۹۰۰ ســال قبل هســتند. تاریخی که او 
و ســعادتی دیگر باستان شــناس از آن به عنوان اوایل اسام یاد می کنند اما 
بررســی های بیشــتر، این کارشناســان را به دوره های قدیمی تر اســامی هم 
رســانده. آنها به یک معماری هم رســیده اند که ســعادتی احتمال می دهد 
یک آب انبار یا ســرداب باشــد اما هم او و هم افرونــد اعتقاد دارند تا کاوش 
انجام نگیرد نمی توان نظر قاطعی داد. به گفته افروند این بنا آجری است و 
به لحاظ قدمت از خمره های کشــف شده، قدیمی تر است. باستان شناسان 
در بررسی های اولیه می گویند با چند دوره اسامی رو به رو هستند اما پاسخ 
ســؤاات پیش آمده را به بعد از کاوش های باستان شناسی موکول می کنند. 
»امیرمصیــب رحیم زاده« مدیر اداره میراث فرهنگی شهرســتان ری هم از 

توقف عملیات گودبرداری تا پایان کاوش ها خبر می دهد.

خبــر

ون
 تعا

یت
 سا

س:
عک

فعالیت شــرکت های زیانــده یعنی از 
جیب بازنشســته ها هزینه ناکارآمدی 
شرکت های تحمیل شده را بپردازیم. 
شــرکت های دارای بازدهــی پاییــن را 
ظرف زمان بنــدی معینی از صندوق 
خارج خواهیم کرد. وزیر رفاه با اشــاره 
بــه این کــه نبایــد وعــده ای بدهیم که 
از عهــده آن برنمــی آییــم اظهار کرد: 
در ســالی که گذشــت خدماتی نســبی 
ارائــه کردیــم اما باز هم شــرمنده ایم. 
۸۳۲هــزار و ۳۳۶ نفر از یک میلیون و 
چهارصد هزار بازنشسته ما از خانواده 
بیــش  و  پــرورش هســتند  و  آمــوزش 
 از ۶۰ درصــد بازنشســتگان را شــامل
کنــون  تــا  ادامــه داد:   می شــوند. وی 
از  بازنشســته  میلیــون  یــک  از  بیــش 
صنــدوق وام گرفته انــد کــه البته رقم 
بســیار پایینی اســت. ۸۲۸ هزار نفر از 
بازنشســتگان نیز از تورهای ســیاحتی 
و زیارتــی بهره منــد شــده اند و رئیــس 
صندوق بازنشســتگی قول داد تعداد 
ســفرها را بــه ۲۰۰ هــزار مورد برســاند 
و ۵۰ هــزار مــورد دیگر هم بــه آنها در 

سال جاری اضافه کند.
این کــه  بیــان  بــا  شــریعتمداری 
مقــرر شــده در شــش ماهــه نخســت 
ســال ۹۸، وام پنــج میلیونــی بــه ۲۰۰ 
پــرورش  و  آمــوزش  بازنشســته  هــزار 

بــه ایجــاد تعاونی هــای  اعطــا شــود، 
چندمنظــوره نیــز اشــاره کــرد و گفت: 
نتایــج عملیاتــی ایــن نشســت تــا دو 
هفتــه دیگــر بــه بازنشســتگان اعــام 
می شــود. وی درباره آخرین وضعیت 
بــرای  حمایتــی  بســته های  توزیــع 
فصلــی  کارگــران  بویــژه  و  کارگــران 
و  امــداد  کمیتــه  مددجویــان  گفــت: 
بهزیســتی و همــه مددجویــان پشــت 
نوبتــی از ایــن امکان بهره مند شــدند. 
سپس بازنشســتگان تأمین اجتماعی 

برخوردار شدند.
شــریعتمداری افــزود: در مرحلــه 
بعد تمامــی بیمه گذارانــی که حقوق 
بخش هــای  در  دستمزدشــان  و 
ولــی  می شــود  پرداخــت  غیردولتــی 
تأمین اجتماعی لیســت بیمه شــان را 

دراختیار دارد، تعلق می گیرد.
وی گفــت: در ابتــدا شــش میلیون 
و ۴۰۰هــزار خانــوار مشــمول دریافــت 
بسته ها می شدند که با همپوشانی ها، 
بــه  و  شــده  آمــاده  افــراد  اطاعــات 
خزانــه  از  منابــع  دریافــت  محــض 
دولت، نسبت به پرداخت این بخش 

اقدام می کنیم.
ë  پرداخت بسته حمایتی به ایرانیان

فاقد سوابق بیمه ای
وزیــر رفــاه بــا اشــاره به یک دســته 

از افــراد کــه در هیچ صندوقی ســابقه 
بیمــه ندارنــد ولــی مدعی انــد درآمد 
ماهانه شــان زیــر ســه میلیــون تومان 
اســت گفــت: پــس از پرداخت بســته 
بیمه شــدگان تأمیــن اجتماعــی، این 
افــراد از طریــق بانک هــای اطاعاتی 
موجــود و مراجعه خود افراد به مراکز 
مختلف بهزیستی در برنامه پرداخت 
قــرار می گیرنــد. کارگران ســاختمانی، 
قالیبافان، کارگران واحدهای صنعتی 
از همیــن جمله انــد. بســته ها تــا آخر 

سال انشااه به دست افراد می رسد.
نوبت هــای  تعــداد  دربــاره  وی 
بــرای  حمایتــی  بســته  واریــزی 
مددجویان نهادهــای حمایتی افزود: 
نوبــت اول پرداخــت شــده و دســتور 
رئیس جمهوری برای پرداخت نوبت 
دوم اباغ شــده اما بایــد منابع تأمین 

شود.
ë  توضیحات شریعتمداری درخصوص

حذف یارانه ۶ میلیون ایرانی
شــش  حــذف  دربــاره  رفــاه  وزیــر 
میلیــون نفــر از یارانه بگیــران در ایحه 
ســتاد  کــرد:  اظهــار  نیــز  بودجــه۹۸ 
زیرمجموعــه  یارانه هــا  هدفمنــدی 
در  اســت.  بودجــه  و  برنامــه  ســازمان 
ایحه دولت این پیشــنهاد مطرح شده 
و در آن آمده اســت که شناســایی افراد 

معاون درمان وزارت بهداشت ضمن 
تشــریح جزئیات ســند درمــان ۱۴۰۴، 
گفت: آنچه که در ســند درمان نوشته 
شــده، نوعــی تعیین ظرفیت اســت و 
به ســمتی رفتیم تا امکانــات درمانی 
بین المللــی  آمارهــای  بــا  را  کشــور 

منطبق کنیم.
قاســم  دکتــر  ایســنا،  گــزارش  بــه   
جان بابایــی بــا اشــاره به ســند درمان 
۱۴۰۴، گفــت: ایــن ســند بازنگری شــد 
و شــکل بازنگــری شــده آن هــم برای 
ابــاغ  پزشــکی  علــوم  دانشــگاه های 
بخــش  ســهم  نســخه  ایــن  در  شــد. 
و  اســت  شــده  پررنگ تــر  خصوصــی 
ظرفیــت بیشــتری بــرای ایــن بخــش 
دیده شــده است و در حال حاضر هم 
خوشــبختانه به تمام دانشگاه ها اباغ 

شده است.

وی افــزود: ایــن ســند بــرای ایجاد 
ظرفیت در حوزه درمان کشــور اســت. 
بــر این اســاس مشــخص می کنیم که 
در کشــور و به طور مشــخص بــرای هر 
اســتان چه میزان تخت بیمارســتانی 
نیاز داریم و بر اســاس آن سطح بندی 
تخت هایمــان بایــد بــه چــه صــورت 

باشد. 
موضــوع دومی که در ســند درمان 
مطرح شــده، این اســت که بــه لحاظ 
اهمیت و بر اســاس تعداد تخت های 
بیمارســتانی کشــور، چقــدر تجهیزات 
پزشــکی نیاز داریم. حال طبق بررسی 
که در ســند درمان انجام شده است از 
نظر تخــت بیمارســتانی و تجهیزات، 
حاضــر  حــال  در  کشــور  از  قســمتی 
شــرایط خوبــی دارد و برخــی مناطق 

هم دچار عقب ماندگی است.

جان بابایــی بــا بیــان این کــه رفــع 
ایــن عقب ماندگی ها بــر عهده وزارت 
بهداشــت و بخش خصوصــی درمان 
ســند  در  کــه  آنچــه  افــزود:  اســت، 
درمــان نوشــته شــده، نوعــی تعییــن 
ظرفیــت اســت و بــه ســمتی رفتیم تا 
امکانــات درمانی کشــور را با آمارهای 
بین المللــی منطبق کنیم. به هر حال 
دولــت در طرح تحول نظام ســامت 
اقدامــات عظیمــی در حــوزه درمــان 
کشــور انجــام داد و قســمت اعظمــی 
از مشــکل کمبــود تخــت حــل شــده 
اســت؛ به طوریکــه در حــال حاضر در 
اســتان های کشــور در بخش دولتی به 
ایجــاد ظرفیت جدیــد نیــازی نداریم 
و تقریبــاً قســمت اعظــم بخش هــای 
بیمارســتانی  تخت هــای  مــا  دولتــی 

کافی دارند.

وی همچنیــن گفت: البته ظرفیتی 
برای بخش خصوصی و خیریه وجود 
دارد و آنهــا می تواننــد از این ظرفیت 
درمــان  ســند  طبــق  کننــد.  اســتفاده 
۱۴۰۴ می تــوان از ظرفیــت بخش های 
خصوصــی و خیریــه اســتفاده کنیــم. 
اگــر بخواهیــم در بخــش دولتی بیش 
از این در حوزه توســعه تخت ها اقدام 
جایگزینــی  اقدامــات  بیشــتر  کنیــم، 
اســت. به ایــن صورت که بیمارســتان 
فرســوده اســت و بایــد آن را جایگزین 
کنیم. در واقع در مجموع با احتســاب 
در  ســاخت،  حــال  در  تخت هــای 
بخــش  در  بیمارســتانی  تخت هــای 
و  نداریــم  فاحشــی  کمبــود  دولتــی 
ظرفیــت را بــرای بخــش خصوصی و 
خیریــه تأمیــن کردیــم و می توانیم از 

آن استفاده کنیم.

گودبرداری در شهرری به آثار متعلق به دوره سلجوقی رسید

خمره های بزرگ شهرری حاوی غذا نه طا
زهرا کشوری

خبرنگار

شــهردار تهران با بیــان این که با توجه 
بــه بودجــه  دولــت بــرای ســال آینــده 
وضعیــت اقتصــادی پیچیــده اســت، 
گفــت: ازم اســت کــه خــود را بــرای 
شرایط سخت تر آماده کنیم. مجموعه 
اضافــه  هزینه هــای  بایــد  شــهرداری 
را کــم کنــد. وضعیــت امروز مــا مانند 
آن پســر حاجــی اســت که ورشکســت 
شــده، اما همچنــان ولخرجی می کند. 
بــه گــزارش ایســنا، پیــروز حناچــی در 
جلســه شــورای معاونیــن و مشــاوران 
چــه  داد:  ادامــه  تهــران  شــهردار  بــا 

معنایی دارد که شهرداری بزرگ ترین 
خــودروی  نقــل  و  حمــل  مجموعــه 
داخل ســازمانی را داشــته باشد یا ۲۰۰ 
واحــد مســکونی و خودروی ســازمانی 
در اختیــار افــرادی باشــد کــه چندیــن 
نســل از مدیریــت و همــکاری ایشــان 
در شــهرداری می گذرد، امــا همچنان 
در منازل مســکونی شــهرداری ســاکن 
شــهرداری  خودروهــای  از  و  هســتند 
اســتفاده می کننــد، تمامی ایــن موارد 

باید ساماندهی شوند.
شهردار تهران از برخی اختاف نظرها 

مدیریــت  درون  در  کشــمکش ها  و 
شهری انتقاد کرد و گفت: اگر قرار باشد 
کــه من وقت عمده خود را صرف حل 
مشــکات داخلی ســازمان کنــم دیگر 
به ســایر مشکات نمی توانم رسیدگی 
یــک خانــواده  و  تیــم  یــک  مــا  کنــم. 
هســتیم کــه بایــد بــه همدیگــر کمک 
کنیم مشــکات برطرف شود. حناچی 
در ادامــه بــه برخــی از مجموعه  هــای 
شــهرداری اشــاره کرد و یادآور شد: اگر 
برخــی از ایــن مجموعه هــا در اختیــار 
بخــش خصوصی بــود درآمــد زیادی 

تولیــد می کرد، اما متأســفانه ما از این 
خوبــی  بــه  نمی توانیــم  مجموعه هــا 
اســتفاده کنیم که باید فکــری به حال 

آن کرد.
ســاختار  اصــاح  بــر  تهــران  شــهردار 
شــهرداری تأکیــد کرد و گفــت: به نظر 
روی  نمی توانــد  جراحــی  هیــچ  مــن 
خود یک عمل ســخت انجام دهد. به 
نظر می رســد برای جراحی در ساختار 
شــهرداری باید به سراغ کسانی برویم 
که تجربه این کار را داشــته اند و از آنها 

کمک بگیریم.

200 خانه و خودروی سازمانی همچنان در اختیار مدیران اسبق شهرداری !

جزئیات سند درمان کشور تا ۱۴0۴

مدیــر دفتــر برنامه ریزی و تلفیق ســتاد 
احیای دریاچه ارومیه با اشاره به این که 
حجم آب دریاچه ارومیه نسبت به سال 
گذشــته ۶۰۰ میلیون متر مکعب بیشتر 
شــده اســت، از افزایش ۳۰ سانتیمتری 
تــراز ایــن دریاچــه خبــر داد. بــه  گزارش 
 ایسنا، مسعود تجریشی با بیان اینکه در 
حال  حاضر دریاچه ارومیه ۲۱۰۴ کیلومتر 
وسعت دارد، گفت: این  در حالیست که 
وســعت دریاچه ارومیه در سال گذشته 

 ۳۵۰ بنابرایــن  بــود  کیلومتــر   ۱۷۴۷
کیلومتر مربع بر وسعت دریاچه افزوده 
شــده اســت. او گفــت: در حــال  حاضــر 
حجم آب دریاچه ارومیه ۱۶۷۰ میلیون 
متــر مکعــب اســت و در ســال گذشــته 
حجم آب این دریاچه ۱۰۸۰ میلیون متر 
مکعب ثبت شــده بود بنابراین نسبت 
به سال گذشته ۶۰۰ میلیون متر مکعب 
بــه حجــم دریاچــه ارومیه اضافه شــده 
است.  به گفته تجریشی در حال  حاضر 

دریاچه ارومیه با تــراز ۱۲۷۰.۶حدود ۳۰ 
ســانتیمتر نسبت به ســال قبل افزایش 
تــراز دارد. تجریشــی در بخــش دیگری 
از صحبت هایــش بــا اشــاره بــه ایــن که 
از ســال ۱۳۷۲ تــا ۱۳۹۲ رونــد تغییــرات 
تــراز دریاچــه ارومیــه قابــل توجــه بوده 
اســت، گفــت: طــی ایــن دوره ۲۰ ســاله 
هــر ســال ۳۵ تــا ۴۵ ســانتیمتر دریاچه 
ارومیه کاهش تراز داشــته است. در بازه 
ســال های ۸۵ تــا ۸۹ میانگیــن بــارش 

حوضه دریاچه ارومیه ۳۲۸ میلیمتر بود 
و تراز دریاچه ارومیه به حد قابل توجهی 
)یک و نیم متر( افت داشــت همچنین 
در دوره سال های ۸۹ تا ۹۲ حوضه آبریز 
دریاچــه ارومیــه ۳۰۰ میلیمتــر بــارش 
دریافــت کــرد و همچنــان بــا افــت تراز 
مواجــه بــود بنابرایــن اگر اقدامــی برای 
تثبیــت وضــع موجــود دریاچــه ارومیه 
صــورت نمی گرفت، مســلماً افــت تراز 
آب دریاچــه ارومیــه حداقــل تــا ۱.۲ متر 

اتفــاق می افتــاد. او بــا تأکیــد بــر این که 
طی پنج ســال گذشــته با کاهش تــراز و 
ســطح دریاچه ارومیه روبه رو نبوده ایم، 
گفت : اگــر اقدامی برای احیــای دریاچه 
ارومیه صــورت نمی گرفت به طور قطع 
آب بیشــتری در ایــن دریاچــه از دســت 
می دادیم. دریاچــه ارومیه تنها دریاچه 
دنیا اســت که در مراحل احیا نسبت به 
ســال قبل بــه وضعیت تثبیت رســیده 

است و حتی حد تراز بیشتر شده است.

افزایش۳0 سانتیمتری تراز دریاچه ارومیه
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۵ سال زندان در انتظار »کوین اسپیسی«

پــس از اتهامــات اخاقی بــه »کوین اسپیســی«، این بازیگر 
برنده اســکار بــرای اولین بــار در یک دادگاه حاضر شــد. به 
گزارش رویترز، ستاره سریال »خانه پوشالی« برای اولین بار 
برای رســیدگی به اتهام آزار و اذیت یک پســرجوان ۱۸ ســاله در کافه ای در جزیره 
نانتاکت امریکا به دادگاه رفت و در صورت گناهکار شناخته شدن تا ۵ سال زندان 
در انتظار او خواهد بود. در جریان برگزاری این دادگاه »اسپیســی« صحبتی نکرد 
امــا »الــن جکســون« وکیل مدافــع وی تمامی اتهامــات وارده را رد کــرد و قاضی 
دادگاه را متقاعد کرد تا دســتور دهد که فرد شــاکی تمامی مســتندات و اطاعات 
مبنی بر ادعای خود شامل اطاعات تلفن همراه خود را به فاصله شش ماه پس 
از تاریخ ۷ جوای ۲۰۱۶ )زمان اعام شده وقوع جرم( در اختیار دادگاه قرار دهد. 

وی همچنین این اتهامات را براساس اطاعات دروغ و اشتباه معرفی کرد.

آن سوی 
مرز

هوشنگ ابتهاج و معمای خانه مادری
هوشــنگ ابتهاج متخلص به »سایه« 
چنــدی  معاصــر  غزلســرای  و  شــاعر 
اســت کــه بــه احتمــال تخریــب خانه 
مادری اش واکنش نشــان داده است. 
او می گویــد: »ایــن خانــه حیف اســت 
و یــادگاری اســت و اگر مرکــز فرهنگی 
شــود بهتر از این است که به یک اداره  

تبدیل شود.«
ابتهــاج توضیــح داده: »این خانه، 
خانه مادری من بود. مادر مادربزرگم 

صاحــب ایــن خانــه بــود که بعــد این 
خانه به دخترش رســید و از دخترش 
که مادربزرگ من حســاب می شــد به 
مادر من رسید. این خانه بعد از فوت 
مــادرم )۱۳۲۶( به من و ســه خواهرم 
رســید که ما به پدرم وکالــت دادیم تا 
این خانه را بفروشد. او در سال ۱۳۲۷ 
ایــن خانــه را فروخــت. یــک نفــر، دو 
نفــر دیگر هــم ایــن خانــه را خریدند. 
شــنیدم یکی از صاحب خانه ها ساکن 

امریکاســت. با او هم گفت وگو کردند. 
بــه مــن گفتنــد در شــهرداری رشــت 
تصویب شــده این خانه را بخرند تا به 
یک مرکز فرهنگی تبدیل شــود. اخیراً 
هم شــنیدم که حکمی صادر شده که 
این خانه را خراب بکنند و ســاختمان 
چندطبقــه بســازند؛ امــا جزئیاتش را 

نمی دانم.«
ادامــه  ایــن شــاعر پیشکســوت در 
می گویــد: »نگهــداری ایــن خانه برای 

مــن مســأله  نیســت. اگــر ایــن خانــه 
امســال خــراب نشــود، ۵۰ ســال دیگر 

خراب می شود. 
طبیعــی  طــور  بــه  اســت  ممکــن 
خــراب شــود؛ زلزلــه بیایــد. هــزار بــا 
ســر تاریــخ می آیــد و تمــام می شــود. 
خــود  گاه  و  نمی ماننــد  ســاختمان ها 
بــه خود از بین می رونــد. من اصراری 
بــرای حفظ این خانه ندارم و اهمیتی 
هم نــدارد؛ وقتی خــود آدم نمی ماند 

حــاا خانه هــم نمانــد. اما خــب این 
خانه حیف است و یادگاری است. اگر 
مرکز فرهنگی شــود بهتر از این اســت 

که به یک اداره  تبدیل شود.«
پیشکســوت  شــاعر  ایــن  آثــار  از 

مشــق،  ســیاه  ســراب،  بــه  می تــوان 
و...  یلــدا  از  بــرگ  شــبگیر، چنــد 

اشــاره کــرد. شــاعری کــه حاا 
دغدغه خانــه مادری اش را 

دارد.

طنین جاودانه ها در پایتخت
 ساارعقیلی خواننده موسیقی سنتی ایران تازه ترین کنسرت 
خود را با گروه »رازو نیاز« روی صحنه می برد. این کنســرت با 
عنوان »جاودانه ها«۱۱ بهمن ماه در سالن مرکز همایش های 
برج میاد تهران برگزار می شــود. در اجرای این برنامه گروه موســیقی »راز و نیاز« 
به سرپرستی ساارعقیلی آثار خاطره انگیز و ملی میهنی که بسیار مورد استقبال 
مردم قرار گرفته و قطعاتی چون »یازده ستاره« ساخته بابک زرین، »لیای من« و 
»سرو زیر آب« ساخته فرید سعادتمند و... اجرا خواهد شد. این خواننده همچنین 
۲۰ دی ماه به همراه ارکستر ملی ایران و به رهبری فریدون شهبازیان در شهر تبریز 
و ۲۱ دی با ارکســتر اصفهان در شهر اصفهان اجرای برنامه خواهد داشت. اجرای 

بعدی ساار عقیلی ۲6 دی ماه در تاار مجلل شهر رشت خواهد بود.

تصویر دین در اخاق ااشراف
دومین نشست از مجموعه درسگفتارهایی درباره عبید زاکانی فردا چهارشنبه 
۱۹ دی، ســاعت ۱۶:۳۰ بــه تحلیــل و بررســی تصویــر دین در اخاق ااشــراف 
اختصاص دارد که با سخنرانی دکتر اسماعیل امینی، پژوهشگر و طنزپرداز در 
مرکز فرهنگی شــهرکتاب واقع در خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید احمد 

قصیر )بخارست(، نبش کوچه سوم برگزار می شود.

دلیلی بر محرمانه نگه داشتن پرونده »کیارستمی« نیست
بهمن کیارســتمی درباره ارسال نامه ای به سرپرست وزارت بهداشت برای ارائه 
گزارش روند درمانی عباس کیارستمی گفت: ما اطاعاتی می خواستیم که هنوز 
به دســتمان نرســیده. این گزارش می تواند همچنان محرمانه نگه داشــته شود 
ولی در صورتی که در اختیار ما قرار بگیرد، این ما هستیم که باید تصمیم بگیریم 
با آن چه کنیم، که آن را علنی کنیم یا نه که با توجه به مسیری که این پرونده تا 

امروز طی کرده دلیلی بر محرمانه نگه داشتن آن وجود ندارد.

استعفای اسماعیل امینی از اداره کتاب
اســماعیل امینی ســر گــروه بخش شــعر اداره کتاب وزارت فرهنگ و ارشــاد 

اسامی از ادامه فعالیت در این سمت اعام انصراف و استعفا کرد.

صدمین سال تئاتر کودک با حضور کودکان کار
صدمین سال تئاتر کودک در ایران با حضور کودکان کار و همراهی هنرمندان 
این عرصه به همت گروه نمایش »راز گنجور« در مرکز تئاتر و تئاتر عروسکی 
کانــون پــرورش فکری کودکان ونوجوانان جشــن گرفته می شــود. میهمانان 

ویژه این برنامه )کودکان کار( با هنر نمایش آشنا خواهند شد.

نامه نگاری جمعی از ناشران به رئیس جمهوری
جمعــی از ناشــران با تنظیــم نامه ای خطاب بــه رئیس جمهوری خواســتار 
ورود دولت به موضوع معافیت مالیاتی ناشــران و بی اعتنایی ســازمان امور 

مالیاتی نسبت به اجرای آن شدند.

روی خـط 
خـــــــبر

رده سنی به اضافه تبعید به برازجان!
کیانوش عیاری در گفت وگو با »ایران« از آخرین وضعیت »خانه پدری« گفت

دخترکــی که در اهــواز زندانی اســت پس 
از اتمــام دوران محکومیتش از مســئوان 
زنــدان اهــواز یــک درخواســت دارد: »مرا 
آزاد نکنید«. مســئوان زنــدان به لطایف 
الحیلــی چنــد ســاعتی آزاد شــدن او را به 
تأخیر می اندازند اما طبق قانون، او بیش 
از همیــن چنــد ســاعت حــق مانــدن در 
چارچــوب دیوارهای امن زنــدان را ندارد. 
دختــرک آزاد می شــود اما پشــت درهای 
زنــدان اســیر پــدر و برادرانــش می شــود. 
مقصــد او نــه مســیر خانــه بلکــه پشــت 
کشتارگاه اهواز، مکانی منتهی به رودخانه 
کارون و محل تجمع کوسه هایی است که 
به خاطر خونابه جمع شده اند. سرنوشت 
غمبار او با تیتر پیدا شــدن جنازه تکه تکه 
شــده دختــری در کارون، در ســال 55 بــه 
ذهــن کیانــوش عیــاری گــره خــورد و در 
حافظه اش ماند تا اسفند سال ۸۷؛ زمانی 
کــه عیــاری داور جشــنواره پلیس اســت و 
گایه های ســردار احمدی مقدم مبنی بر 
کــم کاری ســینمای ایــران در پرداختن به 
قتل های خانوادگی او را مصمم می کند تا 
داستان »خانه پدری« را آغاز کند. دو سال 
بعد عیاری با مشــارکت ناجا این فیلم را 
می سازد اما خروجی کار مورد پسند نیروی 
انتظامــی نبود؛ بــا باا گرفتــن اختافات، 
سرانجام ناجا به شرط دریافت سرمایه از 
تهیه کنندگی فیلم انصراف می دهد. این 
اتفاق انجام می شــود اما سرنوشت اکران 
فیلــم بــه پرونــده فیلم های توقیفــی گره 
می خــورد و می آیــد و می آید تا بــه امروز، 
بــه زمانی که هرچند فهرســت فیلم های 
باتکلیــف کوتاه تــر می شــود امــا »خانــه 
پــدری« در باای این فهرســت جا خوش 
کرد و تازه دیگر ساخته عیاری »کاناپه« هم 
به آن اضافه شــد! حاا دو هفته ای اســت 
که صحبت های سیدعباس صالحی، وزیر 
فرهنگ و ارشــاد اسامی مبنی بر بررسی 
مجــدد وضعیــت فیلم هــای توقیفــی و 
وجــود برنامه هایی در این وزارتخانه برای 
بازنگــری دربــاره وضعیت ایــن فیلم ها، 
تعیین سرنوشت »خانه پدری« همراه با 
دیگر آثار باتکلیف را در سیبل توجه قرار 
داده است. محسن امیریوسفی کارگردان 

»آشغال های دوســت داشتنی« به تازگی 
گفتــه که دو ماه پیش با حســین انتظامی 
ســازمان  سرپرســتی  پذیرفتــن  از  قبــل 
سینمایی در این خصوص جلسه داشته و 
ابراز امیدواری کرده اســت که مسیر اکران 
ایــن فیلم ها هموار شــود؛ بخصــوص که 
ایــن فیلم با اعمال تغییرات تازه مهرماه 
امسال دوباره پروانه نمایش گرفته است. 
امــا آن طور که کیانوش عیاری به »ایران« 
می گویــد، مدیران ســینمایی جدید هنوز 
بــرای »خانه پدری« پیش قدم نشــده اند. 
گفت وگوی ما را با کیانوش عیاری در ادامه 

می خوانید.
ë  29 آذرماه وزیر فرهنگ و ارشاد اسامی

از وجود برنامه هایی در این وزارتخانه برای 
بازنگری درباره لیســت فیلم های توقیفی 
خبر داد. برای تعیین تکلیف »خانه پدری« 
به تازگی گفت وگویی با شــما انجام نشده 

است؟
اگــر فراموش نکرده باشــم بــه تازگی 
نشــده.  مطــرح  بــاره  ایــن  در  صحبتــی 
تأکیــد می کنم اگر اشــتباه نکنــم، آخرین 
گفت وگــوی من دربــاره این فیلم مربوط 
بــه چنــد ســال پیــش در دیــدار بــا آقــای 

حجت اه ایوبی بود.
ë  یعنــی در زمــان مدیریت آقــای محمد

مهــدی حیدریــان و دوره ضــرب ااجــل 
تعییــن تکلیــف فیلم هــای توقیفــی کــه 
»عصبانــی  مثــل  فیلم هایــی  اکــران  بــه 
نیستم« و »خانه دختر« انجامید با وجود 
صحبت های بســیاری کــه دربــاره »خانه 
پدری« در رسانه ها مطرح شد هیچ رایزنی 

و گفت وگویی با شما انجام نشد؟
یــک بار برای مســأله دیگری خدمت 
ایشــان بــودم کــه راجع بــه »کاناپــه« هم 

صحبت شد.
ë  در همــان ایــام رئیس شــورای نظارت و

ارزشــیابی اعام کردند که دو راه حل جلو 
ســازنده فیلم گذاشــته شــده؛ تن دادن به 
سانســور )صحنه ضربه زدن به سر دختر و 
کشتن او( یا لحاظ رده سنی. در جریان این 

مسائل بودید؟
بله، اما گفت و گویی نبود که مستقیم 
باشد. شاید تلفنی و کامًا غیرمستقیم به 
من رســاندند که چنین پیشنهادی وجود 
دارد. با لحاظ رده سنی موافق بودم اما از 
همان ابتدا مخالفتــم را با اکران فیلم در 

گروه هنر و تجربه_ به منزله شهر برازجان 
کــه تبعیدی هــا را بــه آنجا می فرســتند_ 

اعام کردم.
ë  از همان ابتدا شرط رده سنی در گروه هنر و

تجربه مطرح شد و نه در نمایش عمومی؟
شرط را خودشان اعام کردند که حاا 
که این صحنه را در نمی آوری رده سنی به 

اضافه تبعید به برازجان!
ë  ســال 93 هم نســخه آقــای ایوبــی برای

اکران فیلم همین بــود و »خانه پدری« در 
همین گروه اکران شد.

بلــه. در گروه هنــر و تجربه اکران شــد 
و وقتــی دلواپســان، وزیــر فرهنــگ )علی 
جنتی( را تهدید به استیضاح کردند فیلم 
در دومین روز از پرده به پایین کشیده شد. 
من هــم از این اتفاق راضــی بودم. فیلم 
مجموعاً ۱۰ سانس در یک سالن کوچک 
در مجموعه کوروش نمایش داده شد که 

بواقع فیلم از بین می رفت.
ë  از اینکه فیلم از پرده پایین کشــیده شــد

راضی بودید؟
اگر راضی نبودم، ناراضی هم نبودم.

ë  آن زمان نماینده های مجلس مخالفان

اکران فیلم اعام شدند.
بلــه، منظور مــن از دلواپســان همین 

آقایان بودند.
ë  پیگیــر نشــدید کــه آیــا فیلــم را دیده اند

تأثیــر  تحــت  مخالفــت  ایــن  اینکــه  یــا 
بــوده  سیاســی  بازی هــای  و  جوســازی ها 

است؟
من بی خبرم.

ë  ایجاد حاشیه برای فیلم از جشنواره سی و
دوم فیلم فجر و نمایش کامل آن در بخش 
خارج از مســابقه آغاز شــد. از همــان زمان 
بولتن نویســان از اشــاعه خشونت توسط 
فیلم نوشــتند. با وجود این شما به نمایش 
فیلم »کاناپه« با همین شرایط در جشنواره 
ســی و پنجم فیلم فجر هــم راضی بودید و 
اعام کردید که خواســته تان یک ســانس 

نمایش فیلم برای اهالی رسانه است.
یــک منظــر وسوســه ای  از  جشــنواره 
برای هر فیلمســاز است، مســلماً من به 
اندازه یک کارگــردان جوان نباید این حد 
اشتیاق را داشته باشم اما وقتی یک فیلم 
در کــوران دیده شــدن قــرار می گیرد وجه 
تبلیغاتی مثبتی برای آن ایجاد می شود، 

چرا باید فیلمســازی چنیــن فرصتی را از 
دست بدهد فقط به صرف آینده نگری و 
اینکه ممکن است جشنواره باعث نگون 

بختی فیلمش شود.
ë  به اعتقاد شــما ایــن حواشــی تأثیری بر

سرنوشت اکران فیلم ندارد؟
قاعدتاً قابل پیش بینی نیست. »خانه 
پدری« را شــورای پروانه نمایش فیلم رد 
کرد آیا اگر فیلم به جشنواره ارائه نمی شد 
شــورای پروانه نمایش چنیــن برخوردی 

نمی کرد؟
ë  »فیلم هایــی کــه در کنــار »خانه پــدری

و »آشــغال های دوســت داشــتنی« سال 
گذشته به عنوان از بند توقیف رها شده های 
ارشاد از آنها نام برده شد با اعمال تغییرات 
و صداگذاری مجدد و... اکران شــدند، شما 
از معدود فیلمسازانی هستید که همچنان 

پای فیلمتان ایستاده اید.
بــرای اینکــه اگــر قــرار بــود ۲۰ - ۳۰ 
ثانیــه از فیلم حذف شــود همان بهتر که 
ساخته نمی شــد. بدون این صحنه فیلم 
موجودیتی ندارد، ضمن اینکه اطمینان 
دارم حتــی اگر این صحنه را نمی گرفتیم 
از منظــر دیگری فیلم را تحت فشــار قرار 

می دادند. این صحنه یک بهانه است.
ë  در واقــع راه حل دومی هم که پیش روی

شــما قــرار گرفتــه در دوره مدیریــت آقای 
ســجادپور هــم مطــرح شــد و حــذف این 

صحنه شرط اکران فیلم عنوان شد.
 بلــه، اان ۹ ســال اســت کــه فیلم در 
محاق توقیف است. اینکه بعد از ۹ سال، 
با همین شــرط فیلم را سانســور کنم، به 

نوعی مضحکه کردن خودم است.
ë  »فیلم »آشــغال های دوســت داشتنی

هــم با وجــود صداگــذاری و فیلمبــرداری 
ســکانس جدیــد مهرمــاه امســال پروانــه 
نمایش دریافت کرده اما به نظر می رســد 
همچنــان اکــران آن در هالــه ای از ابهــام 
است. پیش از این در گفت وگوی مشترکی 
کــه بــا شــما دو فیلمســاز داشــتیم آقــای 
امیریوسفی گفتند که »آشغال های دوست 
داشــتنی« را بــه هیــچ جشــنواره خارجی 
ندادنــد و از اول خواسته شــان این بوده که 
اولیــن اکران فیلــم در ایران باشــد اما تا به 
امروز تاش شان برای دیده شدن فیلم در 

جشنواره بی نتیجه مانده است.
سانسور ابری سیاه در آسمان سینمای 

ایران است و تقریباً در تمامی موارد ناحق 
اســت، نمی شــود به این سانســورها حق 
داد. مــن ســماجت و پیگیــری محســن 
امیریوســفی را تحســین می کنــم، نشــان 
دهنده این اســت که چقدر بــه اثرش، به 

فرزندش احترام می گذارد.
ë  شــما چطــور؟ بعــد از نمایش فیلــم در

بخش افق های جشنواره ونیز که از »خانه 
پدری« به عنوان پدیده یاد شد، این فیلم را 

به هیچ جشنواره خارجی نفرستادید؟
تقریبــاً از حــدود ۲6 جشــنواره بــا من 
تمــاس گرفتنــد اما من از اواخر ســال ۹۳ 
کامپیوترم را خامــوش کردم و ارتباطم را 
قطع کردم تا اعصابم خرد نشود. حضور 
فیلمساز در کنار فیلمش حتماً می تواند 

مؤثر باشد.
ë  با وجــود وضعیــت باتکلیــف »خانه

پدری«، ابد راجع به »کاناپه« هم از سوی 
مدیــران ســینمایی رایزنــی انجام نشــده 

است؟
و  شــدند  خفــه  نطفــه  در  همگــی 
موضوعــی نیســت کــه بشــود دربــاره آن 

صحبت کرد.
ë  فیلــم انتخــاب  عــدم  بــه  واکنــش  در 

»کاناپه« در جشــنواره ســی و پنجم اعام 
کردید که دیگــر فیلم ســینمایی نخواهید 
ساخت که در آن خانم ها چه در خلوتشان 
و چه در مقابل محارم روسری به سر داشته 
باشند. با اصرار بر چنین تصمیمی انتظار 
ســینمای ایران برای اکران فیلمی از شــما 

طوانی خواهد شد.
همیــن مســأله مــن را محــدود کرده 
اســت. روی هر چیز که دســت می گذارم 
می بینم، زن هســت، در خلوتش هست، 
در کنــار محارمــش هســت. دائماً ســعی 
می کنم زن در خلوت یا در کنار محارمش 
نباشد یا اینکه در اماکن عمومی باشد که 
طبق قوانین کشــور روســری به سر داشته 
باشــد. آنقدر این کار من شرعی، درست، 
انسانی و اصولی است که تعجب می کنم 
چرا این فیلم باید به مشکل بربخورد. یاد 
تعجب درسو اوزاا می افتم که پول هایش 
را جایــی در جنــگل گذاشــت و وقتــی بــا 
دزدی آنهــا توســط شــکارچی ها مواجــه 
 شــد تعجــب کــرد و با خنــده بــه کاپیتان 
گفت دیوانه اند! راســتی چــرا پول هایم را 

برداشته اند.

 سومین کارت زرد نمایندگان 
به وزیر فرهنگ و ارشاد اسامی

دیروز در جلســه علنی نمایندگان مجلس شورای اسامی 
برای ســومین بار به ســید عبــاس صالحی وزیــر فرهنگ و 
ارشــاد اســامی کارت زرد دادند. در این جلســه نمایندگان 
مجلس از پاســخ های صالحی درباره  وضعیت حقوق انتشــارات و اهل فرهنگ 
کشور قانع نشدند. وزیر فرهنگ در پاسخ به سؤال شهاب نادری نماینده پاوه در 
مورد علت تضعیف حقوق انتشارات و اهل فرهنگ کشور تصریح کرد:»تشکیل 
کارگروه صیانت از نشر با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی، اتحادیه های 
صنفــی نشــر، نیــروی انتظامــی و قــوه قضائیــه اقــدام بســیار خوبی بود کــه این 
دســتگاه ها را کنار هم قرار داد و موجب شــد در دو ماه اخیر شاهد کشف و ضبط 

بخش قابل توجهی از کتاب های قاچاق باشیم.«
صالحــی افــزود: »حدود یــک میلیون کتــاب در فاصلــه دو ماه اخیــر از آبان 
مــاه تــا امروز توســط ایــن مجموعه و بــه همت نیــروی انتظامی کشــف و ضبط 
شــد.فرصت هایی کــه حوزه قاچــاق کاا از مؤلف و ناشــر می گیرد ســخت و تلخ 
اســت، ســرمایه مالــی و معنــوی اهالــی کتــاب و نشــر توســط این حرکــت تاراج 
می شــود.اقدام دو ماه گذشــته این کارگروه در ضبط و کشف این کتاب ها هشدار 
ازم به کسانی بود که در عرصه قاچاق کتاب فعال هستند و تأکید بر این داشت 
که نمی توان بازار قاچاق کتاب را بازار امن و ســودآور پیوســته قرار داد.« صالحی 
ابــراز امیدواری کــرد که قوه قضائیه فرصت ها را برای قاچاق کاا و نشــر حداقل 
کند. وی ادامه داد: »مؤلفی که ده ها سال زحمت می کشد و اثری را تولید می کند 
و ناشــری که عمر خود را در نشــر کتاب می گذارد وقتی کتابی به تاراج می رود در 
واقع تاراج بســیاری از اتفاقات بزرگ آنان اســت، مسیری که در این کارگروه طی 
شــد و در این دو ماه ثمرات خود را نشــان داد، مســیری اســت که می توان به آن 
اعتماد بیشــتری کرد.« بعد از توضیحات وزیر، نادری از هیأت رئیســه خواســت 
که ســؤالش را به رأی بگذارد چون مقوله فرهنگ از مســائل سیاسی و اقتصادی 
جداست و دغدغه همه نمایندگان به شمار می رود. در نهایت نمایندگان با ۹۶ 
رأی موافــق، ۶۵ رأی مخالــف و ۴ رأی ممتنع از مجمــوع ۲۰۰ نماینده حاضر در 
مجلس پاسخ های وزیر را قانع کننده ندانستند و به او سومین کارت زرد را دادند.

فرهنــگ

»رستاک«شــامگاه  موســیقی  گــروه 
مرکــز  ســالن  در  دی   ۱۷ دوشــنبه 
بــا  تهــران  میــاد  بــرج  همایش هــای 
مخاطبانش دیدار کرد. در این کنســرت 
کــه هماننــد اجراهــای پیشــین گــروه به 
سرپرســتی و نوازندگی سیامک سپهری 
و خوانندگی فرزاد و بهزاد مرادی برگزار 
نواحــی  از  نوســتالژیک  قطعاتــی  شــد 
از جملــه آذربایجــان،  ایــران  مختلــف 
لرســتان،  خراســان،  کرمــان،  گیــان، 
کردســتان، بختیاری، بوشهر و فارس به 

اجرا درآمد.
خواننــدگان  از  مــرادی  فــرزاد 
در  او  اســت.  رســتاک  موســیقی  گــروه 
و  شــده  زاده  هنرمنــد   خانــواده ای 
زادگاهش قصرشــیرین اســت و در کنار 
دیگــر بــرادرش بهــزاد مــرادی نزدیک 
به ۲۰ ســال همــراه و همنوا بــا این گروه 
موســیقی بوده انــد، گروهــی کــه امروزه 
توانســته  و  دارد  بســیاری  طرفــداران 
نــوای اصیــل موســیقی فولکلــور ایــران 
را البتــه بــه گونــه ای متفاوت بــه گوش 
مــردم دنیا برســاند. فرزاد بــرادر بزرگتر 
اســت و آشــنایی اش با سیامک سپهری 
)سرپرســت گروه رســتاک( به سال های 
خیلی دور می رســد آن زمان که نوزده یا 
بیست ساله بود. گفت و گوی کوتاه با این 

خواننده را درادامه می خوانید: 
ë  گــروه درکنســرت  کــه  قطعاتــی  اکثــر 

موسیقی رســتاک اجرا و شنیده می شود 
تکرارکارهای گذشته بوده که بالطبع برای 
مخاطبان هم تازگــی ندارد و این گونه به 
نظرمی رسد که گروه »رستاک« در اجرای 
آثارش به تکرار رســیده. نظرشــما دراین 

باره چیست؟
در اکثــر کنســرت های موســیقی کــه 
در دنیــا برگــزار می شــود هــدف ارتبــاط 
و  هنرمنــدان  بــا  مخاطبــان  مســتقیم 
حمایت از آنها بوده و مردم هم درقبال 
تجربه گوش دادن بــه آثارهنرمند مورد 
عاقــه خــود و حــس خوبــی که نســبت 
بــه ایــن کارها دارنــد ترجیحشــان براین 
اســت آن اجراها را از نزدیک و به صورت 
مســتقیم بــه تماشــا بنشــینند. اجــرای 
قطعات پرمخاطب موضوع همیشگی 
و مــورد بحــث گــروه مــا بوده و هســت و 
ایــن دغدغه وجود داشــته آیــا در برنامه 
کنســرت هایمان همــان قطعات جدید 
را اجــرا کنیم یا آثار گذشــته را! به عنوان 
مثال دریکی از کنسرت های گروه رستاک 
رپرتوار کامًا متفاوت و جدیدی اجرا شد 
و درهمــان برنامــه مردم نســبت به این 
موضوع اعتراض داشــتند و درخواســت 
اجرای آثاری را داشــتند کــه پیش از این 
شــنیده بودنــد. امــا بــا توجــه بــه این که 
تمامی کارهای اجرا شــده ازآهنگســازی 
تــا پژوهــش و انتخــاب اشــعاربا تاش و 

همکاری همه اعضای گروه بوده ســعی 
می کنیــم بــا اســتفاده از تجربه هایــی که 
در اجراهــای داخلــی و خارجی بدســت 
از قطعاتــی  المقــدور  آورده ایــم حتــی 
اســتفاده کنیم که بازخورد بســیار خوبی 
در بیــن مخاطبــان داشــته و بهتر اســت 
بگوییم بیشــتر هدفمان در کنســرت ها، 
حرکت با خواسته های مردم است البته 
ما سعی می کنیم از آثار جدید هم بهره 
ببریم تا فردی کــه زمان برای دیدن این 
کنســرت گذاشــته و هزینــه بلیــت کــرده 
اســت با یک حــال و خاطــره خوش این 

کنسرت را به پایان برساند.
ë  درآلبوم هــای موســیقی چه طــور؟ آیا

تنوع کاری وجود دارد؟
گروه موســیقی »رستاک« تا به امروز 
یــک آلبــوم صوتــی و 4 آلبــوم تصویری 

منتشــر کــرده و در هرآلبــوم حــدود6-
ایــران  مختلــف  مناطــق  از  قطعــه   ۷
بازآفرینی شــده اســت و تاش ما براین 
بــوده درهرآلبــوم به ســراغ حداقل یک 
یــا چند منطقــه جدیــد برویم.دربخش 
پژوهش موســیقی اقوام تقریبــاً تمامی 
اعضــا گــروه همــکاری دارنــد امــا من و 
بهــزاد مرادی )بــرادرم( به دلیل اجرای 
بخش خوانندگی نگاه جدی تری به این 
موضوع داریم و سعی می کنیم تمامی 
ژانرهــای موســیقی مناطق را بدرســتی 
گوش بدهیم تا با لحن و لهجه موسیقی 
نوازنده هــای  البتــه  آنهــا آشــنا شــویم. 
گروه هم به همین شــکل می بایســت با 
نواختن ســاز آن منطقه آشــنایی نســبتاً 
نزدیکی داشته باشند خوشبختانه برخی 
از اعضای گروه زادگاهشــان در بخشی از 

مناطق ایران بوده و این می تواند کمک 
بزرگی به آرشیو موسیقی اقوام ما باشد.

ë  گــروه »رســتاک« موســیقی نواحــی را
به صورت شــهری شــده به مــردم معرفی 
می کند نه آنچه که درقالب یک موسیقی 
اصیل اســت.آیا تا به امروز رعایت شــرط 
امانتــداری در حفــظ موســیقی نواحی را 
داشــته اید! چــرا کــه برخی پژوهشــگران 
براین نظرند در معرفی تعدادی از قطعات 
این گروه اشتباهاتی صورت گرفته است و 

پژوهش ها چندان مستند نیست.
به عقیده من جنس موسیقی فولک 
کارکــرد آیینی و اجتماعــی دارد و زمانی 
که ایــن موســیقی از اتمســفر اجتماعی 
خود خارج می شود دیگر نمی توانیم آن 
را صددرصــد اصیل بنامیم. بطور مثال 
موســیقی که در مراسم عزاداری بوشهر 
اجــرا می شــود اگربــه فضــای شــهری یا 
روی اســتیج راه یابــد از قالــب اصلــی و 
کارکرد اجتماعی خود خارج شده است. 
مــن نوازنــده موســیقی فولک هســتم و 
از 5 ســالگی تنبــور کــه یــک ســاز محلی 
کردســتان اســت می نواختــم امــا وقتی 
تحــت تأثیر موســیقی دیگری قــرار می 
گیرم ناخــودآگاه تغییراتــی در نگاه من 
و در نــوازش و روایــت این ســاز به وجود 
می آیــد. بســیاری از موســیقیدانانی کــه 
فعالیتشــان در حــوزه موســیقی نواحی 
اســت وقتی که به روی اســتیج می روند 
نوازندگیشــان به مرور زمان تحت تأثیر 

فضــای فعالیــت جدیــد قــرار می گیرد. 
گــروه موســیقی رســتاک همواره ســعی 
کــرده پلی بیــن مردم مناطــق مختلف 
با موســیقی نواحــی دیگر ایران باشــد و 
هیــچ گاه ادعایــی دراجــرای اورجینــال 
نداشــته ایم و هــدف مــا نیز این نیســت 
چــرا که نمونه های اصلی آن به بهترین 
هنرمنــدان  و  اســاتید  توســط  شــکل 
موســیقی نواحــی اجــرا شــده اســت. ما 
ســعی می کنیم پلی باشیم که توجهات 
را بــه این گونــه از موســیقی جلب کنیم 
تا موســیقی مناطق با یکدیگر در ارتباط 
باشــند و به یک زبان مشترک برسیم. و 
در عیــن حال بــه گونه ای اجرا شــود که 
حتــی مخاطبان خارجــی و غیــر ایرانی 

هم با آن ارتباط برقرار کنند.
امــا در خصــوص پژوهش هایــی کــه 
انجام می شــود باید بگویــم در مناطقی 
کــه همجوار هــم هســتند گاهــی اوقات 
شــنیده  هــم  مشــترکی  ملودی هــای 
می شــود که البتــه هر کــدام روایت خود 
را دارند.بطــور مثال ملودی های شــرق، 
غرب و مرکز مازندران در لحن و لهجه و 
روایت های خود متفاوتند. نهایتاً تاش 
ما این اســت کارهایمان با منابع موثقی 
تهیه شود تا کار خودمان زیر سؤال نرود. 
البتــه اگر خطایی هم بوده ســهواً بوده و 
نهایت تاشــمان را بــه کار می گیریم که 
بــه مــرور زمــان ایــن خطاها را بــه صفر 

برسانیم.

فرزاد مرادی، خواننده گروه رستاک در گفت وگو با »ایران«:

ما پلی هستیم بین مردم و موسیقی مناطق مختلف
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جدول روزنامه  دارای دو »شرح عادی و ویژه« است. در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از 
شرح ها را با مداد حل کرده و سپس با پاک کردن جواب شرح اول، به حل شرح دوم بپردازید. یک جـدول با دو شـرح

   افقي:

1 - هواپیمای شکاری F4- اثر آلکسی آربوزف
2-  میمون پوزه دار جنگل های ماداگاسکار- باد خنک- تفاوت کیفی
3-  فلزی دیرگداز که به عنوان کاتالیزور استفاده می شود- کلمه تعلیل- پذیرش

4-  میوه نارس- مرز- تألیف کننده- مقابل
5-  رودی در  فرانسه- روستا- رنگ بادمجان

6-  شهری در ژاپن- پاسبان- اطراف دهان
7-  کناره ها- پرنده آوازه خوان- با منال آید

8-  لهیب- بندری در  سوئد- پرتاش
9-  جد- متکبر- القا کردن

10-  آب بند- فحوا و معنی- تااب
11-  مرکب دریایی- جسد- ماامال

12-  بی زبان- حال نیست- برادر آبادانی- پسوند جست وجو
ــه کنی-  ــ ــباب ریش ــ ــــت اویل- اس ــای رزیدن ــ ــــخصیت فیلم ه ــــن ش  13-  اصلی تری

نوعی سس تند
14- منهدم شده- یکی از روش های ارسال خبر به وسیله امواج رادیویی- سال ها

ــــل-  اتومبی ــــت  صنع ــــدر  پ   -15
ستایشگر

 عمودي:

1-  بازار تبادل ارز خارجی- اثری از 
آنتوان چخوف

2-  ضمیر اشـــاره جمع نزدیک- 
یار وعده!- این هنگام

3-  بهره مند- متاع- شـــهری در 
استان آذربایجان شرقی

4-  طاقت- چهره نما- رنگ مو- 
جانب

5-  معشوق- فتح کننده- دایره 
زنگی

6-  صـــدای گاو- نقطـــه بیگانه- 
خاف هم بودن

7-  خار ســـردیوار- قیچی پشـــم 
زنی- ماه رومی

8-  جاویدان- میوه ای از خانواده 
هلو و زردآلو- پادشاه پیشدادی

 - فرمانـــروا   - پس انـــداز    -9 
بخار دهان

10-  میوه ای اشـــتها آور- ترس- 
نرم افزار حل مسائل ریاضی

11-  کاه فرنگی- از انواع تشک- 
فیلم مسعود اطیابی

12-  تاب و توان- صدای استیک 
پنچر- تصفیه خانه بدن- خمیازه

13-  پولـــی در مجلس جشـــن- 
باوقار- پرنده درنا

14-  بـــا پریدن آن بـــرق می رود- 
تازه کار- گلخانه درون ساختمانی

15-  قله کوهستان الوند- فیلمی 
از داریوش فرهنگ
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   افقي:
1 - واحد شـــمارش یخچال- مهم ترین اثر تاریخی و باستانی 

استان فارس
2-  پس و پشت- مردان سیاسی- عروس زاگرس

3-  کمک کننده- طبقه اول اعداد- مشورت
4-  کشت بارانی- کام صریح- خونریز، ظالم- رعایت نزاکت

5-  یادداشت- زرد کم رنگ- سنگ ساختمانی
6-  نام خانم »حاجیان« بازیگر- راضی- کام

7-  چگونگی یک چیز- عنوان پلیس راهنمایی و رانندگی- پرچم
8-  پرتوی نور- قدر و قیمت بیگانه- پرکار

9-  پرتاب ســـنگ- میهمانـــی ازدواج- داور ایرانی بین المللی فوتبال که در ســـال 
1389 بازنشسته شد

10-  حرف نداری- نقاش مدعی رسالت- یاران
11-  صدای زنگ- شهری نزدیک کاشان- الهه خورشید

12-  جیحون- بی دین و مشرک- سنبل کوهی- کرنا
13-  نیرو- نوعی خوراک فرنگی- مساوی

14-  نقاش صحنه های خودمانی- در دایره... ما نقطه تسلیمیم- خرگوش
و  تاریخـــی  بنـــای    -15
ارزشمند شهر تبریز واقع در 

باغمیشه- بدبخت و بینوا

 عمودي:
1-  بهتریـــن ورزش- یکی از 

قطعات مهم موتور خودرو
2-  واگیـــری مـــرض- رنگی 

نزدیک به سبز- کج و مایل
3-  ســـراپرده- مـــار ســـمی 

خطرناک- جمع جامعه
4-  اشکال کار- پاک، پاکیزه- 

دوباره کاری- نور دهنده
کلیســـای  تناســـب-    -5

تاریخی اصفهان- باران کم
6-  شـــامل همـــه- بانـــگ و 

صدا- بی قید و به دردنخور
7-  پادگانی در تهران- مال و 
اموال- محروم و بی نصیب

8-  مسافربر شهری- درد- 
خوراکی از اسفناج

ایـــن  ضـــد-  مخالـــف،    -9
رنگ عموماً به عنوان رنگی 
مردانه شـــناخته می شـــود- 

تابلوی لیختنستاین
10-  مشهور- مسطح- بخار 

و حرارت
11-  محـــل- گوشـــه فوتبال- 

شمرده شده
12-  گوسفند ماده- همراهی 
عرب- گریز- گوسفند جنگی

13-  پوشاک پاها- آب ایه- 
هویدا

14-  92 ســـانتیمتر- توانایی 
خواندن و نوشتن- ماسک

15-  غذایی بســـیار ســـاده و 
البتـــه خوشـــمزه- از اجزای 

ساعت

جدول 
ویـــژه

جدول 
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دايل گرانی ماهی جنوب از زبان صیادان بوشهری

ماهیگیر  زیاد شده، ماهی کم
محمد معصوميان

گزارش نويس

بندر جفره ماهینی بوشـــهر به فریادهای 
ماهی فروشـــان برای بـــازار گرمی عادت 
دارد. افشین با پیشبند سفید جلوی سطح 
چوبی کـــه ماهی هـــا را روی آن گذاشـــته 
ایستاده و با همان فریاد توضیح می دهد: 
»چنگو تا پارســـال 8 تـــا 12 تومن بود اآن 
شده 26 تومن. شـــاه ماهی 20تومن بود، 
اآن شـــده 48 تـــا 50. شـــوریده کیلویـــی 
25بـــود اآن شـــده 70 هزار تومـــن. خارو  
8تومـــان بـــود شـــده 20. هامـــور کیلویی 
15بود شده 38 تومن...« وقتی می پرسم 
چرا قیمت ها بـــاا رفته با خنده می گوید: 
»چون قیمت کیسه فریزر شـــده 20 هزار 
تومان...« اما گران شدن ماهی جنوب که 
حاا در همه کشور طرفداران زیادی دارد 
فقـــط به خاطر گران شـــدن کیســـه فریزر 
نیســـت. صیاد و ناخدا و مسئول، هرکدام 
دلیل خودشان را دارند اما روی یک دلیل 
اتفـــاق نظر وجـــود دارد: »همه چیز گران 

شده چرا ماهی نشود؟«
دریا سفره بوشهری هاست و مهمترین 
خوراک این سفره،ماهی های خوشمزه و 
معروف دریای جنـــوب. اگر در تهران باا 
رفتن قیمت مرغ و گوشت صدای مردم 
را باا می برد، در بوشهر هم قیمت ماهی 
با مردم این کار را می کند. چند روزی که در 
بوشهر بودم هرجا رفتم همه از باا رفتن 
قیمت ماهی شـــکایت داشـــتند. تا جایی 
که معاون سیاســـی امنیتـــی و اجتماعی 

استاندار بوشـــهر مجید خورشیدی گفت: 
»مردم اســـتان بوشهر که دارای بزرگترین 
ســـاحل خلیج فـــارس اســـت از ماهی به 
عنوان مهمترین غـــذای منطقه محروم 
شـــده اند. باا بودن نرخ بعضی ماهی ها 
اجحـــاف و ظلـــم بزرگـــی به مـــردم این 
استان اســـت.« او البته گفت: »در صورتی 
که قیمت ماهـــی تنظیم نشـــود مصوبه 
ممنوعیت صادرات صیـــد و محدودیت 
روزهـــای صید در اســـتان با قـــدرت اجرا 
می شود.« اما آیا این تهدیدها کارساز است 
و آیا مشـــکات تنها به صـــادرات قانونی 
ماهی به کشـــورهای حـــوزه خلیج فارس 
محدود می شـــود؟ با ماهیگیـــران حرف 
می زنم تا از زبان خودشان دلیل باا رفتن 

قیمت را بشنوم.
به قـــول خودشـــان تـــا ظهر کارشـــان 
شـــده زل زدن به ســـاحل و ظهـــر هم به 
خانـــه می روند تا هرچـــه از قابلمه درآمد 
بخورند. ســـعید و محمد بـــا صورت های 
آفتاب سوخته که نشان از سال ها کار روی 
دریاست روی ســـنگ بلندی نشسته اند و 
به دریا خیـــره مانده اند. یکی قایقی برای 
ماهیگیـــری دارد و آن یکـــی ناخدای لنج 
اســـت. ســـعید از باا رفتن قیمت ادوات 
صیـــد می گویـــد: »قیمـــت ادوات صیـــد 
سرسام آور شده؛ خیلی از ادوات را از دوبی 
می آورند و در مغازه های بوشهر به قیمت 
روز با ما حساب می کنند. این موتور قایق 
را هم ایران نمی سازد از ژاپن می آید دوبی 
و از دوبـــی می آید اینجا. من موتور قایق را 
5 ســـال پیش خریدم 24 میلیون که اآن 

شده 100 میلیون.« محمد وسط حرفش 
می پرد و به قایقی اشاره می کند که پشت 
سرشـــان در ســـاحل افتـــاده: »ایـــن قایق 
پســـر دایی من است که وسایلش را موقع 
ارزانی فروخت مثاً نو بخرد اما یکدفعه 
قیمت ها کله کرد و حاا ولش کرده و با ما 

می آید ملوانی. پنج تاهم بچه دارد.«
ســـعید وســـط حرفـــش را می گیرد و 
می گوید: »همه در فشار هستند مخصوصاً 
جوان هـــا. اینجا 10 تا قایق بود حاا شـــده 
صدتـــا ،10 تا لنج بـــود شـــده 100 تا. قایق 
می رفـــت دریا 200 کیلو ماهـــی می آورده 
اآن قایق می رود 30 کیلو ماهی می آورد 
و پـــول ادوات را هـــم درنمـــی آورد تـــازه 

دستمزد ملوان ها هم جداست.«
کمی جلوتـــر حامد با لباســـی مرتب 
مشـــغول باز کـــردن طناب بزرگی اســـت 
که آن ســـرش به قایق می رســـد و ملوانی 
مشغول باز کردن گره های آن است. حامد 
که از ســـال 76 مشغول صید ماهی است 
معتقد است مشکات صیادان مدیریتی 
است. او از این که افراد زیادی بدون مجوز 
به دریا می روند و صید می کنند شـــکایت 
دارد: »اان نـــگاه کـــن چنـــد تـــا قایـــق در 
اسکله هست؟ بیشتر از 200 تا که فقط 5تا 
مجوز دارد. تمام جوان ها بیکار شده اند و 
آمده اند دریا. من که صیاد هستم سال به 
ســـال تعرفه می دهم، خدمات می دهم 
اما در کنار من 150 نفر بدون این هزینه ها 

بیشتر از من صید می کنند.«
تاکســـی ها  راننـــده  بـــا  را  کارش  او 
مقایســـه می کنـــد که هرکس تـــه جیبش 

همه در فشار هستند مخصوصاً جوان ها. اینجا ده تا قایق بود حاا شده 
صدتا، ده تا لنج بود شده 100 تا. قایق می رفت دریا 200 کیلو ماهی 

می آورده اان قایق می رود 30 کیلو ماهی می آورد و پول ادوات را هم 
درنمی آورد تازه دستمزد ملوان ها هم جداست

شـــما وقتی ذائقه مردم را در ســـطح 
کشور با ماهی جنوب آشنا کردید مصرف 
ملی پیـــدا می کند و وقتـــی مصرف ملی 
پیدا کرد نـــرخ آن خود به خـــود تابعی از 
نرخ بازار می شـــود.« او از بیکاری جوانانی 
می گوید که مجبورند با همه ســـختی کار 
صیـــد دل به دریـــا بزنند تا لقمـــه ای نان 
برای امـــرار معاش پیدا کنند و این باعث 
خالی شدن ذخایر ماهی در آب می شود. 
او آاینده های شـــهری و نفتی را هم یکی 
از دایل کم شدن ماهی در دریا می داند. 
به گفته وی دریـــای جنوب تبدیل به تنها 

منبع درآمد بومی ها و غیر بومی ها شده.
از ساحل به سازمان شیات می روم تا 
آنجا از دایل گرانی ماهی بپرسم. حسین 
شـــادکامی کارشناس مســـئول امور صید 
هـــم قیمت ماهی را تابعـــی از قیمت ارز 
می دانـــد و می گوید: »صیـــادان ما ادوات 
را آزاد می خرند، اغذیـــه را آزاد می خرند 
و چیزی حـــدود 25 درصد درآمد خالص 
صیادی برمی گردد به مواد اولیه سوخت 
و روغن و غذاهایی که آذوقه دریایی است 

و این یکی از دایل گرانی ماهی است.«
او فروش ماهی به کشـــورهای حاشیه 
و  می دانـــد  طبیعـــی  را  فـــارس  خلیـــج 
می گوید: »صیادان ما در کویت بازاریابی 
می کنند چون اینجا بازار معروفی نیست 
کـــه برند باشـــد. مـــا فقط تـــک محصول 
میگو داشتیم که آن را کیلویی یا تنی خام 
فروشی می کردیم و در امر صادرات خام 
آن موفـــق بودیم و همـــان را هم فرآوری 
نمی کردیم و با ارزش افزوده نفروختیم. 
ما اصواً بازاریابـــی نداریم صید صیادی 
اقتصادی اســـت کـــه پایه اش بر اســـاس 

ارزش افزوده باشد.«
او در رابطـــه بـــا ازدیـــاد ماهیگیران در 
ســـواحل بوشـــهر می گوید: »3هزار قایق 
تفریحی داریـــم که اجازه دارند آخر هفته 
برونـــد صید کنند. وقتی صیـــد و صیادی 
را بـــا نـــگاه اشـــتغالزایی ببینیـــم نه یک 
نـــگاه صنعتی اینطور با ســـیاهی لشـــکر 
هـــم روبـــه رو می شـــویم. ما صنعـــت را 
 باید وارد تجارت کنیم تا پشـــتوانه ارتزاق 

مردم شود.«
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ناخدا عبدالرسول غریبی را که چندی 
پیش در تلویزیـــون مناظره ای جنجالی با 
حســـن صالحی رئیس ســـازمان شیات 
ایران داشـــت نزدیکی ســـاحل و در جمع 
دوســـتانش می بینیـــم. او بـــا قـــد بلند و 
صورتـــی مهربان با حوصله از مشـــکات 
کار می گوید و دلیل گرانی قیمت ماهی را 
در بـــازار تابع دایل زیادی می داند. ناخدا 
می گویـــد: »یکی از دایل گرانـــی، نرخ ارز 
اســـت و ادوات صیـــد هم تابع بـــاا رفتن 
همین قیمت هستند. گرگوری که وسیله 
صیـــد ماهی اســـت 45 تومان بـــوده اآن 
170 هزار تومان. تور صید ماهی شـــیر که 
3 میلیـــون می خریدیـــم اآن 8 میلیون 
می خریـــم. دیگـــر مثـــل 30 ســـال پیش 
نیســـت. شـــما در هر مغازه کـــه می روی 
20تا یونولیت دارند؛ این برای چیســـت؟ 
برای این که مرتب ماشین پارک می کنند 
ماهی می خرند می برند تهران و اصفهان 

و شیراز و این در نرخ تأثیر دارد.

خالـــی می شـــود ماشـــینش را در خیابان 
می چرخانـــد تا پولی در بیـــاورد و در مورد 
گران شـــدن ادوات صیـــد می گوید: »این 
موتور پارسال همین موقع 25 میلیون بود 
اآن قایق شـــده 150 میلیـــون تومان. این 
طناب را که ایران درست می کند کیلویی 3 
هزار تومان بود که شده 12 و پانصد تومان. 
چون مواد اولیه از خارج می آید.« صیادان 
مهمتریـــن دلیل باارفتـــن قیمت ماهی 
را بـــاا رفتن قیمت ادوات صید می دانند 
اما نظر افشـــین و دوستانش که مشغول 
فـــروش ماهـــی در پیـــاده رو روی به روی 

اسکله هستند چیز دیگری است.
در پیاده رو بازار ماهی فروشان برپاست 
و ویترین هـــای چوبی زیـــر آفتاب گیر پر از 
انواع ماهی های تازه. افشـــین قیمت ها را 
با صدای بلند می گوید: »ماهی عمده ما 
توسط همین لنج هایی که می بینی صادر 
می شـــود کویت و اگر آنها ماهی را در بازار 
بیاورند قیمت ها پایین می آید اما آنها هم 
مجبورند ببرند آنطرف بفروشـــند وگرنه 
هزینه هایشان در نمی آید. متأسفانه چون 
هیچ نظارتی روی هیچی نیست قیمت ها 

باا رفته.«

مردی میانســـال بـــا چکمـــه و لباس 
خیس تکیه زده به دیوار و مشـــغول پاک 
کردن میگوهاســـت. با این که زمان حرف 
زدنـــم با ماهی فروشـــان حتی ســـرش را 
هم باا نیـــاورد و انگار برایش مهم نبوده 
می گوید: »همه به فکر خودشـــان هستند 
و هیچ نظارتی نیست. ماهی اینجا کیلویی 
30 تومان اســـت اما در کشـــورهای عربی 
کیلویی 110 هزار تومان می فروشـــند. چرا 
بیاورند اینجا؟ ماهی ایران می رود کویت 
و از آنجا به اســـم کویت صادر می شود به 

همه جای دنیا.«
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»جامعه شناس« و »هنرمند« زوج خوبی می شوند؟

سرگذشت حل یک ناسازگاری
هـــرگاه در یک مکان هنری همچـــون »گالری« قصد صحبت از جامعه شناســـی را 
داشـــته ام برایم یک تمرین چالش برانگیز بوده اســـت؛ چراکه در وهله نخست به 
نظر می رسد »هنر« و »جامعه شناسی« دو دنیای متمایز هستند. به تعبیر پیربوردیو، 
دنیای هنر »دنیای انکار امر اجتماعی« است و هنرمند همه شرایط تولید خود را زیر 
سؤال می برد تا کار خود را به عنوان اثری الهام  گرفته  شده و خلق شده معرفی کند که 
به هیچ عنوان تحت تأثیر تعیینات اجتماعی، تاریخی، فرهنگی و سیاســـی نیست. 
از این رو، هنرمندان اغلب رویکرد جامعه شناســـانه را »رویکـــردی تقلیل گرایانه« 
می  پندارند چون جامعه شناســـی همه چیز را به »اقتصاد«، »سیاست« و »طبقه« 
فـــرو می کاهد و متقابًا جامعه شـــناس هم دنیای هنر را دنیایی پـــرت تلقی می کند؛ 

چون نسبت به شرایط اجتماعی بی مسئولیت است.

دکتر سارا شریعتی
استاد جامعه شناسی هنر دانشگاه تهران

»جامعه شناسی هنر« خودمختاری میدان هنر را به 
چالش می کشد و از آن استقال زدایی می کند. رویکرد 

جامعه شناسی این است که سیاست و ثروتی  را که در پس 
هنر پنهان شده است  برما می کند. به همین دلیل است که 

جامعه شناسی همیشه و در همه حوزه ها مزاحم است و به 
همین دلیل است که می گویند »جامعه شناسی« و »هنر« 

زوج خوبی نیستند اما امروزه این فرض تغییر کرده است

ë جامعه شناس هنر« به دنبال چیست؟
بی شـــک »جامعه شناســـی هنر« جدا از 
جامعه شناسی نیســـت و موضوع مطالعه 
آن هنرهـــا اســـت و می کوشـــد تـــا شـــرایط 
تولیـــد اثر هنـــری، کارکرد آنهـــا و تأثیری که 
بر مخاطبانشـــان می گذارنـــد را تحلیل کند. 
این گرایـــش از جامعه شناســـی چهار حوزه 

مشخص را به بررسی می گذارد.
1. بررسی کنشگران میدان هنر؛ از هنرمند 
گرفتـــه تا آماتورها، کارشناســـان، منتقدان و 

همه کسانی که در عرصه هنر می اندیشند.
2. بررســـی ابژه هـــا، آثـــار هنـــری و تمام 
اشـــیایی کـــه در حـــوزه هنـــر بـــه کار گرفتـــه 

می شوند؛ اعم از تکنولوژی های مدرن و...
3. بررســـی نهادهـــای هنری کـــه امروزه 
اهمیـــت بســـیار یافتـــه و پیوســـته در حـــال 
تکثیر شـــدن هســـتند؛ از آن جمله می توان 
بـــه گالری هـــا، موزه هـــا و همـــه مکان هایی 
اشاره کرد که به فعالیت های هنری مربوط 

می شوند.
4. بررســـی سیاســـتگذاری های هنری که 
بسیار پر اهمیت هســـتند؛ چرا که نمی توان 
به جامعه شناســـی هنر پرداخت مگر اینکه 

»نقش دولت« را تعیین کننده بدانیم.
ë  وقتی جامعه شناسان، خودمختاری هنر را

به چالش می کشند
اما دیویـــد انگلس معتقد اســـت که در 
تمـــام نســـخه های جامعه شناســـی هنـــر، 

چـــه در نســـخه »اعتدالی« و چه در نســـخه 
بدیهـــی وجـــود  »انتقـــادی«، مفروضـــات 
دارد و ایـــن مفروضـــات باعث می شـــود تا 
»جامعه شـــناس« در برابر »هنرمند« قرار 
گیرد و هنرمند نیز نگاه جامعه شناســـانه را 
رد کـــرده و نپذیـــرد؛ چون معتقد اســـت که 
جامعه شـــناس دنیـــای هنر را به رســـمیت 
نمی شناســـد. این مفروض ها را می توان در 

3 دسته نشاند:
1. نخســـتین فرض، مسأله تعریف هنر 
اســـت. از نظر جامعه شـــناس، با اســـتناد 
به نظر مارســـل مـــورس، اثـــری »هنری« 
به شـــمار می آید که یک گـــروه اجتماعی، 
در یـــک جامعه مشـــخص، آن را به عنوان 
یک اثر هنری بپذیرد. بـــه تعبیری، هنری 
بودن در ذات اثر نیست بلکه در شناسایی 
کاا بـــه مثابه یـــک »اثر هنری« اســـت. اما 
هنرمندان به این تعریف نقد داشـــته و آن 
را نمی پذیرند چون نگاهی ذات گرایانه به 
هنر دارند و معتقدند که اثر هنری کشـــف 
می شـــود. به این اعتبار، در تعریف هنر دو 
دیـــدگاه وجود دارد؛ در یک نگاه، اثر هنری 
»برســـاخت اجتماعـــی« اســـت و در نگاه 

دیگر، هنر »ذات انگارانه« تلقی می شود.
2. دومین فرض، جایگاه هنرمند است، 
اینکـــه هنرمند چه کســـی اســـت؟ در میان 
خود اهالی هنر، هنرمند، خالِق خلق نشده 
اســـت که از استعدادی خدادادی برخوردار 

است و گویی »همیشـــه« به هنر عاقه مند 
بوده اســـت. بوردیـــو معتقد اســـت که این 
»همیشه« شـــرایط تولید و شکل گرفتن اثر 
هنری را نادیده می گیرد. اما جامعه شناس، 
هنرمنـــد را از تاریخ هنر بیرون می کند چون 
معتقد اســـت هنرمنـــد محصول شـــرایط 
اســـت و خود، مخلوق یـــک دوره تاریخی و 

محصول یک میدان است.
3. سومین فرض بر خودمختاری میدان 
و حـــوزه هنر متمرکز اســـت. در دنیای هنر، 
همواره تاش می شود تا هنر با هنر توضیح 
داده شـــود. دنیای هنر برای خود تابوهایی 
قائل اســـت؛ به عنوان مثال، قیمت آثار زیر 
آنها نوشـــته نمی شـــوند و آثـــار هنری مثل 

اشیای مقدس خرید و فروش می شوند.
اما جامعه شناســـی هنـــر، خودمختاری 
میـــدان هنـــر را بـــه چالـــش می کشـــد و از 
رویکـــرد  می کنـــد.  اســـتقال زدایی  آن 
جامعه شناســـی این اســـت که سیاســـت و 
ثروتـــی که در پس هنر پنهان شـــده اســـت 
را برمـــا می کند. به همین دلیل اســـت که 
جامعه شناسی همیشـــه و در همه حوزه ها 
مزاحم اســـت و بـــه همین دلیل اســـت که 
می گویند »جامعه شناســـی« و »هنر« زوج 
خوبی نیســـتند. اما شـــاید زمان آن رسیده 
باشـــد که همه این مفروضات را زیر ســـؤال 

ببریم.
ë  هنرهایی که بیشتر از سوی جامعه شناسان

مورد اتهام قرار می گیرند
و  »هنـــر«  ناســـازگاری  درخصـــوص 
»جامعه شناســـی« بعضی از هنرها بیشتر 
مـــورد اتهام هســـتند و شـــاید هنر نقاشـــی 
یکـــی از آنها باشـــد. اما برخـــی از هنرها به 
جامعه شناسی نزدیک تر هســـتند و امروزه 

کامًا کارکردی جامعه شناختی دارند.
پیـــش از پرداختـــن به ایـــن موضوع که 
کدامیک از انواع هنر ها به جامعه شناســـی 
نزدیک تر هســـتند باید به این نکته اشـــاره 
کرد که در قرن بیســـت و یکم برخاف قرن 

بیســـتم جدی تریـــن مســـائل ما »مســـائل 
اجتماعی« اســـت؛ به عنوان مثال مســـائل 
زیســـت محیطی، تعمیـــق نابرابـــری های 
اجتماعی، از هم گســـیختگی های تعلقات 
اجتماعـــی، جابـــه جایی هـــای اجتماعـــی 
و  بی هویت هـــا  بی خانمان هـــا،  پرونـــده  و 
بی شناسنامه ها، اینها پرونده های اجتماعی 

روی میز قرن بیست و یکم است.
ایـــن پرونده ها باعـــث به وجـــود آمدن 
جنبش هـــای جدیـــد شـــده اند کـــه در نوع 
خود بی ســـابقه اند و همـــه حوزه ها را تحت 
تأثیـــر قـــرار داده اند. یکـــی از ایـــن حوزه ها 
»هنر« اســـت و ما می بینیم کـــه در پرونده 
بهار عربـــی، اتفاقـــاً روشـــنفکران و رهبران 
اجتماعی غایب هستند و این هنرها هستند 
که حاضرند و نقش تعیین کننده در انتقال 
پیـــام این جنبش ها به خـــارج از خاورمیانه 
را ایفـــا می کننـــد و هنرمند دیگر نســـبت به 

مسائل اجتماعی بی تفاوت نیست.
ë  »روزگاری که »هنرمند« و »جامعه شناس

زوج خوبی شدند
اگـــر در دوره ای، »ســـرمایه اقتصـــادی« 
عامل تضادهـــای طبقاتی و توزیـــع نابرابر 
ســـرمایه فرهنگـــی شـــده، امروز بـــه دنبال 
تغییراتی که در میدان هنر رخ داده، فرهنِگ 
مسلط و مشروع در هنر زیر سؤال رفته و این 
امر اتفاق های جدی و جدیدی را در عرصه 
هنر موجب شده است. از همین رو است که 
معتقدم امروز می توان مفروضات اولیه را 
زیر ســـؤال برد و »جامعه شناسی« و »هنر« 
را زوج هـــای خوبـــی معرفـــی کـــرد. اما این 

اتفاق ها چه بودند:
پرســـش  بـــه  اتفـــاق،  نخســـتین   .1
اســـت.  مشـــروع  هنرهـــای  کشیده شـــدن 
هنرهـــا  از  دســـته  آن  مشـــروع  هنرهـــای 
اســـت که در نهادهایی مشـــروعیت بخش 
شناســـانده می شـــوند؛ مثًا تمام کارهایی 
کـــه در گالری هـــا و آکادمی ها بـــه نمایش 
را  امـــر  ایـــن  نمونـــه  گذاشـــته می شـــوند. 

می توان در خیابانی شـــدن هنر دید. امروز، 
کار هنری الزاماً در نهاد مشروع خود نیست 
و شما می توانید »تابلو نقاشی« را در مترو، 
در  را  »تئاتـــر«  و  پـــارک  در  را  »مجســـمه« 
خیابـــان ببینید. دلیل خیابانی شـــدن هنر، 
عمومی شـــدن هنرها، نوعی از حاکم شدن 
فرهنـــگ جوانی، آمـــوزش و تکنولوژی های 
جدید است. به دلیل همه این عوامل است 
که ما امروز می توانیم از »دموکراتیزه شدن 

هنر« حرف بزنیم.
دموکراتیـــزه شـــدن هنـــر باعث شـــده تا 
امروز با اشکال هنری جدیدی مواجه شویم 
که دیگـــر محصـــول آکادمی هـــا و نهادهای 
رســـمی نیســـتند و اغلـــب به آنهـــا هنرهای 
»زیرزمینی«، »خیابانی« و »مقاومت« گفته 
می شـــود. این نوع از هنرها خود را از ســـلطه 
آکادمی و نهادهای مشروع خارج کرده اند و 

ما در بهار عربی با این هنرها مواجه بودیم. 
گرافیک، تئاتـــر خیابانی، نوازندگان خیابانی 
و موســـیقی رپ، اینهـــا پدیده هـــای جدید و 
مهمی هســـتند که مشروعیت هنر مسلط را 
زیر سؤال می برند و اتفاق هنری، الزاماً تنها 

در گالری و موزه رخ نمی دهد.
2. اتفـــاق دوم پدیـــده تلفیـــق هنرهـــای 
مســـلط و هنرهای تحت ســـلطه اســـت. به 
دنبال این امر، هنرهای دستی با برندسازی، 
خـــود را به هنرهای زیبا نزدیک کرده و توجه 
هنرهـــای زیبا به هنـــر مردم، تلفیقـــی را به 
وجود آورده که طی آن، مرزهای »هنر واا« و 

»هنر پست« زیر سؤال رفته است.
3. اتفـــاق ســـوم اهمیـــت یافتـــن پدیده 
»خودآموختگان« اســـت کـــه بتازگی به یک 
ژانر و سبک جدید بدل شده است و ظهور و 
ورود خودآموختگان به گالری ها و مکان های 

مشـــروع هنری نیز اتفاق مهم دیگری است 
که باید به آن توجه کرد.

4. اتفـــاق چهارم اهمیـــت یافتن قطب 
»توزیع« در مقایســـه با دو قطب دیگر یعنی 
»تولید« و »دریافت« است و این یعنی همه 
کســـانی که بین »هنرمند« و »متن جامعه« 
هســـتند، برجســـته شـــده اند؛ البتـــه یکی از 

مهم ترین دایل این امر »بازار« است.
این چهار نکته نشـــان می دهد که هنر در 
ایران امروز ما دچار دگردیســـی شـــده و این 
دگردیسی منجر شده تا هنر و جامعه شناسی 
برخاف فرضی که در جامعه شناســـی هنر 
بدیهی انگاشته می شـــود، دیگر مزاحم هم 
نبوده و زوج خوبی شوند. در کنار دنیای هنر، 
دنیای جامعه شناسی نیز تحوات جدیدی را 
از سر می گذراند که این تحوات به نزدیک تر 
شدن »جامعه شناســـی« و »هنر« انجامیده 
اســـت و آن اهمیـــت یافتـــن »فرهنگ« در 
جامعه شناســـی امـــروز اســـت. همچنان که 
در جامعه شناســـی دیـــروز »طبقه« اهمیت 
داشت در جامعه شناســـی امروز »فرهنگ« 

اهمیت دارد.

تلخیص  و  ویرایش  متـــن  حاضر،  مکتوب   *
ســـارا  دکتـــر  ســـخنرانی  از  »ایـــران«  شـــده 
شـــریعتی با عنـــوان »در مفروضـــات بدیهی 
جامعه شناسی هنر« اســـت که 15 دی ماه در 

گالری »آ« ارائه شد.
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گروه سیاســی/ هاشــمی زنده اســت، ایــن گزاره صرفــًا بخشــی از توصیف 
بنیانگــذار جمهــوری اســامی دربــاره یــار دیرین اش یــا عنوان مســتندی 
انتقــادی دربــاره ایــن چهــره تأثیرگــذار تاریــخ معاصــر سیاســی در ایران 
نیســت؛ هاشــمی زنده اســت می توانــد به معنای آن باشــد کــه بازخوانی 
شــیوه سیاست ورزی او در بزنگاه های خطیر همچون مکتبی درسی است 
که همواره می توان نکته جدیدی در آن جســت و حرفی تازه در آن یافت. 
دومین سالگرد درگذشت آیت اه مرحوم اکبر هاشمی رفسنجانی یکی از 

فرصت های این بازخوانی است.
هاشــمی همچــون هــر سیاســتمدار تأثیرگذار دیگــری به عــدد موافقان و 
تمجید کنندگان دارای منتقدان جدی است که امروز به مخالفت با میراث 
فکــری هاشــمی ایســتاده اند. امــا نگاهی بــه رویکــرد و اقدامــات آیت اه 
هاشــمی در مقاطع مختلف از تاریخ 40 ساله انقاب حکایت از شجاعت 
سیاســی، مصلحت گرایی، میانه روی و عمل گرایی او دارد. او همان کسی 
اســت کــه در نیمــه راه جنــگ تحمیلی وقتی به دســت آوردن تســلیحات 
برای ایران جنبه حیاتی یافته بود، عاوه بر مذاکره با کشــورهایی همچون 
ســوریه، لیبــی و کره شــمالی رضایت بــه انجــام مذاکراتی پنهانــی داد که 
مقصــود اصلی آن خرید 2008 فروند موشــک ضد تانک هدایت شــونده 
در ازای رایزنــی بــا حــزب اه لبنــان بــرای آزادی گروگان هــای امریکایــی 
بــود. ماجرایی که به واســطه ســفر مخفیانه »رابرت مک فارلین«، مشــاور 
عالــی امنیت ملی در دولــت رونالد ریگان و هیــأت همراهش به ایران به 
همیــن نام شــهره شــد. تن دادن به انجــام چنان مذاکــره و معامله ای در 
ســال هایی که از امریکا جز در همراهی با صفت هایی چون شیطان بزرگ 
و امپریالیسم جهانخوار یاد نمی شد، به سیاست ورزی ویژه ای نیاز داشت 
که می شــد آن را در هاشــمی ســراغ گرفت. اقدامی که او خود در 13 آبان 

1365 با عنوان رفتن کاه گشاد بر سر امریکا از آن یاد کرد.
پــس از آن نقــش هاشــمی رفســنجانی در پایــان دادن به جنــگ از جمله 
اقدامــات بی بدیل او بود. هاشــمی که بعــد از فتح خرمشــهر از مدافعان 
ادامــه جنــگ برای به دســت آوردن پیروزی و تفوق نظامی بــر مناطقی از 
خاک عراق بود تا ایران بتواند با اتکا به آن عراق را به پذیرش خواست های 
خــود از جمله بازگشــت به معاهده مــرزی 1975 و نیــز پرداخت غرامت 
جنگ مجبور کند، حاا با این واقعیت مواجه بود که جنگ فرسایشی شده 
و دســت یافتن به تفوق مطلوب ایران غیرممکن اســت. عاوه بر ناتوانی 
خزانه کشــور برای پرداخت هزینه های جنگ و وارد شــدن ناوهای جنگی 
امریــکا به جنگ بــا ایران در حمایــت از عراق این شکســت های پیاپی در 
جبهه های جنگ و شهادت و اسارت هزاران رزمنده ایرانی بود که پذیرش 
قطعنامه 598 ســازمان ملل برای صلح را ضروری می ســاخت. هاشمی 
یگانه ترغیب کننده امام)ره( به پذیرش قطعنامه بود. حتی پیشــنهاد داد 
کــه خودش مســئولیت این امر را بپذیرد. در شــرایطی کــه جنگ به امری 
مقدس تبدیل شده بود و شعار جنگ جنگ تا رفع فتنه از عالم ورد زبان 
فرماندهان و رزمندگان شده بود، ایفای نقش به عنوان مهره کلیدی پایان 

جنگ را باید اقدام شجاعانه آیت اه ارزیابی کرد.
از تابســتان 1368 تــا هشــت ســال پــس از آن در دو دوره متوالی ریاســت 
جمهــوری اکبــر هاشــمی رفســنجانی در رأس دولــت اش سیاســت هایی 
را پــی گرفــت که بــا عنوان ســازندگی و تعدیل اقتصادی شــهره شــده اند. 
هاشــمی در حالی ســکان دولت را به دســت گرفته بود کــه جنگ نه فقط 
ویرانی هایش را به جا گذاشــته بود که کشور از تمام پیشرفت های عمرانی 
که انقابیون وعده تحقق شــان را داده بودند بواسطه جنگ بازمانده بود. 
در چنان وضعیتی هاشمی از یک سو بازسازی کشور و از سوی دیگر کاستن 
از هزینه های دولت را برای تخصیص بودجه بیشتر به هزینه های عمرانی 
در دســتور کار قرار داد. سیاســتی مبتنی بر کاهــش یارانه ها، کاهش ارزش 
پــول ملی، افزایش مالیات ها، خصوصی ســازی و کاهش تعداد کارمندان 
بخــش دولتی که مخالفان زیادی داشــت و با توجه به فشــار اقتصادی که 
خواه ناخواه بر اقشــار فرودســت جامعه اعمال می کرد در عمل چنان که 
بایــد به ثمر ننشســت. بــا این حال طی ســالیان حتی منتقــدان نیز انتقاد 
خــود را متوجــه نحوه اجرای آن سیاســت ها می داننــد و در ضروری بودن 

اجرایشان تردید نمی کنند.
از  نیروهــای سیاســی  ایســتادن در میانــه  و  برابــر منتقــدان  صبــوری در 
جملــه ویژگی هــای دیگــری بود که بر رابطــه آیت اه با نیروهای سیاســی 
از جناح هــای مختلــف تأثیــر می  گذاشــت. چنین بــود کــه اصاح طلبانی 
کــه روزگاری در زمــره تندروتریــن منتقدان هاشــمی بودنــد و علیه او قلم 
می زدند خواهان بازگشــت اش به عرصه مدیریت اجرایی کشور و جایگاه 
ریاســت جمهوری شــدند. امــری که در ســال 84 با وجود اتهــام زنی های 
رقیب ناشــناخته ای به نام محمود احمدی نژاد علیه هاشــمی رفسنجانی 
محقق نشــد و در ســال 92 با ناباوری حامیان از رد صاحیت او به پیروزی 
نامزدی منتهی شد که از حمایت هاشمی برخوردار بود و شعارش بر پایه 

اعتدال گرایی و میانه روی قرار داشت.
هاشــمی در حالــی نقطــه کانونــی اتحــاد اصاح طلبــان، اعتــدال گرایــان 
و اصولگرایــان میانــه رو قــرار گرفــت کــه پــس از انتخابــات ســال 88 و 
اعتراضاتی که به بازداشــت گسترده معترضان و فعاان سیاسی انجامید 
به عنــوان خطیب یک نمــاز جمعه تاریخی در جایگاه واســطه ای معتمد 
میان حاکمیت و مردم ایســتاد و راهکارهای اساســی چــون پایبندی همه 
بــه قانون، ایجاد فضای بحث برای جلب اعتمــاد مردم، آزادی زندانیان 
سیاســی و دلجویــی از آســیب دیدگان را بــرای عبــور از بحــران پیش آمده 
مطــرح کــرد. 26 تیــر 88 آخرین حضــور هاشــمی رفســنجانی در جایگاه 
خطیــب جمعــه تهران بــود. پــس از آن او بارها آماج حمات رســانه ها و 
جریان های سیاسی تندرو قرار گرفت، اما هاشمی همان قدر که مصلحت 
ســنج بود، عافیت طلب نبود و با وجود همه تهمت ها تا آخرین روزهای 
زندگــی از نقــد حاکمیــت در دفــاع از حقوق مــردم باز نایســتاد و حتی در 
گفت و گو با اصحاب رسانه و در حضور جمع فعاان سیاسی و مدنی بارها 
پای شنیدن تندترین انتقادات علیه عملکرد تاریخی خود نشست. از این 

روست که میانه روی را مکتب هاشمی می خوانند.

مکتب هاشمی

یادماندومینسالگردآیتاه

محسن  هاشمی در گفت وگو با »ایران«:

گفت و گو با محمد نعیمی پور 

 هاشمی موتور »جوش« نظام بود

»میانه روی«  بعد از هاشمی مکتب شده است

آیت اه مردم را انتخاب کرد
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غامعلی رجایی از رویکرد تعامل بخش آی
آیت اه می گوید

جای خالی آیت اه/ مسعود پزشکیان
هاشمی ، سیاستمدار زمینی/ محمدعلی ابطحی

فرزند زمان خویش/ احسان مکتبی

 با یادداشت هایی از
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را می  زدند. آقای  هاشــمی هــم در این عکس خندان 
است. از خود ایشان نشنیدم اما با یک واسطه شنیدم 
کــه گفته بود چون چند آدم گنده همدیگر را می زنند، 
خنــده  ام گرفــت. در ارتبــاط بــا بازداشــت مهنــدس 
بــازرگان ببینید که موضع آقای  هاشــمی چــه بود. در 
کتاب خاطرات خود آورده است. کًا با حبس درمانی 
و حصــر درمانی موافق نبــود. نمونه آن هم مخالفت 
ایشان با حصر بود که شهادت می  دهم از هر روزنه ای 
دنبال این بود که به رهبری یا هر جای دیگری روی باز 
کردن این قفل اقدام کند؛ ضمن اینکه نمی شود گفت 
که آقای  هاشمی هیچ خطایی نداشته است. خودش 
هــم ایــن را معتقد نبــود. تنها یک مورد از اشــتباهات 
خود را گفت که من نمی توانم آن را عنوان کنم و هیچ 

وقت هم نخواهم گفت.
ë  در کنار این برخی هم از  هاشمی رفسنجانی به عنوان

یک وزنه تعادل بخش هم در بین جناح های سیاســی و 
هم درون حاکمیت یاد می کنند. شما هم قائل به چنین 
نظری هستید؟ مشخصاً بفرمایید  هاشــمی در سال 88 

چرا نتوانست ایفاگر چنین نقشی باشد؟
این نقشی که اشــاره کرده  اید نقشی است که آیت  اه 
از ابتــدا هم داشــت. آقای علی  اکبر پــرورش که مدتی 
نایــب رئیس مجلس و حزب جمهوری اســامی بود، 
می گفــت معمــواً ایشــان در جــوش دادن اختافات 
گروه  ها و تفکرات استاد بودند. وقتی دو طرف را دعوت 
می کردنــد و مــی  آمدنــد، می گفتیم کــه باز ایــن آقای  
هاشمی با موتور جوشش آمد. در انتخابات منتهی به 
سال 92 با یک هنرمندی اصاح طلبان را با معتدلین و 
حتی بخشی از اصولگراها نزدیک کرد. وقتی خودشان 
ثبت نــام کرد، ســتاد اصولگرایان در حمایت از ایشــان 
تشــکیل شــد. دیدیم کــه اصاح طلبان توانســتند این 
انتخابــات را ببرند، انتخابات شــوراها و مجلس را هم 
همچنیــن. آن هم در دوره ای کــه اصاح طلبان گزینه 
نداشــتند یا اگر هم داشــتند، چهره شــناخته شــده  ای 

نبودند.
ë سال 88 و پس از اتفاقات آن سال چه کردند؟

شــاید در ایــن قضیه قــادر نبود که مشــکل را حــل کند. 
نمونه  اش هم این بود که دیگر نتوانست خطبه خوانی 
خود را تکرار کند. وقتی که  هاشمی نتوانست در جایگاه 
خود بیاید و خطبه بخواند، دیگر بقیه مســائل را هم در 
نظــر بگیرید. شــأن امام جمعه ای ایشــان را خــود امام 
تأییــد کردند. آدمی بــا آن وزن و جایگاه آن خطبه  ها را 
می  خواند و همه گوش شان به رادیو بود، دیگر نتوانست 
خطبــه بخوانــد. چون یــک عــده اجیر می شــدند و می 
 آمدند و شــعار می  دادند و ایشــان شــأن نماز جمعه را 
بااتــر از این می دانســت. مثل همــان اتفاقاتی که برای 
ســالگرد امــام رخ می دهد. مــن خبر دارم کــه افرادی از 
دو ســه ساعت قبل از آغاز مراسم تمام محوطه جلوی 
جایــگاه را پــر می کننــد. شــعارهایی را هم علیــه یادگار 
امام ســر می دهند. ما مطلع هســتیم که اینها را چگونه 
می برند و چه امکاناتی و تســهیاتی بــه آنها می دهند. 
همــان کاری کــه در قم انجــام دادند. البتــه کار خدا بود 

که ایــن گونه مطرح کنند، ولی عمل ناشــیانه ای بود که 
پاکاردهایی را در دست گرفتند و گفتند ای آنکه مذاکره 

شعارت، استخر فرح در انتظارت.
ë  بعد از رحلت آیت  اه  هاشــمی یکــی از نگرانی های

اساسی که مطرح می شد، این بود که چه کسی می تواند 
ایفاگــر نقــش  هاشــمی در تعــادل بخشــی بیــن درون 
حاکمیــت و گروه هــای سیاســی باشــد. دو ســال بعد از 

رحلت او آیا فکر می کنید این نگرانی بجا بوده؟
یــک تعبیری امیرالمومنین دارند مبنی بر اینکه وقتی 
پیامبر بود از شــدت شــجاعتش در جنگ زیر شمشــیر 
ایشــان پناه می بردیــم. بدون تشــبیه چنین وضعیتی 
برای اصاح طلبان و کســانی کــه حرفی در جهت نقد 
نظــام دارنــد، وجــود دارد. وقتی  هاشــمی نقد می کرد 
و از بگیــر و ببندهــا و محدودیت هــا و نادیــده گرفتــن 
حقوق شهروندی و تعامل با دنیا حرف می زد کسانی 
کــه می خواســتند چنیــن حرف هایــی را مطــرح کنند، 
خیال شــان راحــت بود. امــا اان در معــرض نقدهای 
بیرحمانه قرار می گیرند. وقتی  هاشمی از لزوم مذاکره 
با امریکا حرف می زد که نتیجه هم داشت، او می گفت 
چرا ما بترســیم از اینکه مذاکره کنیم و کسی از مذاکره 
می ترســد که منطق نداشته باشــد. پس برویم منطق 
خود را بیابیم. برای چه عمان باید واســطه ما و امریکا 
باشــد. خودمان می  نشــینیم و صحبت مــی  کنیم. در 

مورد ســعودی هــم همین نظر را داشــت که رفت در 
دوره ای که کاره ای نبود، با ملک عبداه 5 کمیســیون 
تشــکیل داد؛ ولــی احمــدی  نــژاد همــه ایــن نتیجــه 
کمیســیون  هــا را بایگانی کــرد. آقای  هاشــمی به من 
گفت که نتیجه ســفر را در آنجا صــدر اخبار گفتند اما 
در اینجا نه تنها اعتنــا نکردند، بایگانی هم کردند. ما 
گرفتار فردی مثل احمدی نژاد بودیم، اان می بینیم 
کــه امثــال آقــای باهنــر مــی  گویند کــه ما مســئولیت 
او را نمی پذیریــم. شــما دیگــر تمــام کارهــا را کردید. 
مســئولیت چــه چیــزی را نمی پذیریــد. او را آوردیــد 
و در مقابــل  هاشــمی قــرار دادیــد و حمایــت کردید، 
مســئولیت کــدام یــک از اعمالــش را نمــی  پذیرید؟ 
آقــای احمدی نــژاد می آیــد بــه وزرا و معاونیــن خود 

می  گوید که حق شرکت در جلسات مجمع را ندارید. 
اگر شــما را برای توضیحات کارشناسی صدا کنند هم 
حــق ندارید بروید. مدیرکل ها را فقط مجاز به حضور 
کرده بود. مدیرکل که نباید در جلسات مجمع حضور 
یابد. آقای  هاشمی واقع نگری داشت و با نامایماتی 
همراه شــد. معتقد بود که با ســعودی ها باید کار کرد 
چون در جهان اســام در اکثریت هستند. می گفت ما 
با امریکا کار داریم نمی  توانیم با واسطه با آنها حرف 
بزنیــم. آقای روحانی که اختیــارات زیادی در رابطه با 
برجام نداشــتند و با توصیه آقای  هاشــمی اختیارات 
بیشــتری را گرفتنــد. آقــای روحانــی در یک مقطعی 
قصد عقب نشــینی داشــت تا قضیــه برجــام را کًا از 
خود منفک کند. آقای  هاشمی گفت تو باید این کار را 
انجام دهی تا به یکی از برندهای دولتت تبدیل شود.

ë  ایــن روزها نســبت بــه کیفیــت همــکاری و ائتاف
اصاح طلبــان و اصولگرایان میانه رو مســائلی مطرح 
می  شــود و حتی برخی اصاح  طلبان بر طبل استقال 
می  کوبند. مخالفان و تندروها هم در تدارک انتخابات 
پیش رو هســتند بخصوص که از مشــکات معیشــتی 
هم بــرای تضعیــف دولت بهره  بــرداری می کننــد. آیا 
نگرانی  هایی که در سال 92 این طیف ها را به هم نزدیک 
کرد، رفع شده؟ یا به تعبیر برخی ها خطر رادیکالیسم و 
پوپولیسم همچنان بر فضای سیاسی ایران وجود دارد؟

این در ادامه همان بحثی اســت که نبود آقای  هاشمی 
چــه نگرانی هایی ایجــاد می کند. من چنــدان به آینده 
اصاح طلبــی کــه بتوانــد خــود مســتقل کاری بکنــد، 
خوشبین نیستم و عائمی هم نمی  بینم. اینکه بتوانند 
ژنرال  های خود را به میدان بیاورند و بتوانند از شــورای 
نگهبان عبور کنند را بعید می دانم، چه در مجلس چه 
در ریاســت  جمهوری و چه در شــوراها. هرچند نظارت 
بر انتخابات شوراها از وظایف شورای نگهبان نیست اما 
باز هم اســتعام ها ممکن اســت که در روند انتخابات 
تأثیرگذار باشــد. از ســوی دیگــر جایگاه آقــای روحانی 
اصولگرایی اســت و ایه های نزدیــک به اصاح طلبی 
از وضعیت موجود نقد دارنــد. بنابراین همان فرمول 
آقای  هاشمی که این دو جریان با یکدیگر ائتاف کنند، 

باید مدنظر باشــد. آقای روحانــی هم تعامل خوبی با 
اصاح طلبــان نکرد، نمونه اش حرف هــای اخیر آقای 
واعظــی اســت. ایــن جمله صحیح نیســت که ایشــان 
بــدون حمایــت خاتمــی و  هاشــمی رأی آورده اســت. 
درصد اصاح طلبان در دولت باا نیست. آن تعدادی 
هم که هســتند، اوضاع خوبی ندارند. برند این جریان 
آقای جهانگیری اســت که می  گوید قادر به جابه جایی 
منشی خودم هم نیستم. این تعبیری بود که سه سال 
قبل خودم از زبان ایشــان شنیدم. پس به رغم ناکامی  
هایــی که دولــت در عرصه اقتصادی داشــته، شــرایط 
بــه گونه  ای نیســت کــه اینها بتواننــد به تنهایــی برنده 
انتخابات شوند. شما ببینید، چند وقت است که دولت 
ســخنگو نــدارد؛ این اتفاق خوبی نیســت. بــا این حال 
شــانس اصاح  طلبان را بیشتر می  دانم اما باز باید به 
ایــن نگاه کرد کــه کدامیک از مــردان اصاح طلب می  
توانند در عرصه حضور داشته باشند. تصورم این است 
که اصاح طلبان وضعیت ســابق را ندارند. سعی هم 
کردند که خرج خود را جدا کنند اما برای مردم این امر 

مسموع نیست.
ë  بعد از اعتراضات دی ماه گروه های اپوزیسیون خارج

از کشــور و مشــخصاً براندازان، جــان دوبــاره گرفتند. 
وجود مشکات اقتصادی هم فضا را برای عرض اندام 
آنها مهیا کرد. از طرفــی نارضایتی داخلی را هم باید به 

آن اضافــه کرد. چقدر شــکل گیری این جریــان را برای 
نظام خطرناک می دانید؟

ملت ایران به دلیل تاریخ 7 هزارســاله ملت هوشــمند 
و محافظــه  کاری اســت. معمــواً آدم هــای باهــوش 
محافظه کار هســتند، مگر اینکه از فرجام چیزی مطلع 
شوند. این ملت در رابطه با سرنگونی شاه استدال های 
امــام را گــوش کردند با اینکــه امام در ایــران نبودند. در 
سال 42 کوتاه ظاهر شدند و 43 هم تبعید شدند. امام 
بیشــتر در عــراق حضــور داشــتند و با پیام  هــای صوتی 
ایشــان مردم بــه خیابان آمدند و رژیــم را تغییر دادند. 
ولی این شــامل زمان حال نمی  شــود. مگر اینکه مردم 
بدانند گزینــه دیگری برای جایگزینــی این نظام وجود 
داشته باشد. نه اینکه جریان براندازانه برد نداشته باشد 
ولی برد نهایی ندارد. اینکه بگوییم دیگه تمومه ماجرا، 
اصًا درســت نیســت. یا شــعار احیــای ســلطنت را که 
مطرح می کنند، یک شوخی است. مردم هنوز یادشان 
نرفته که شاه چگونه سخاوتمندانه بحرین را واگذار کرد. 
حتی تعبیرشــان ایــن بود که بحرین اســتان چهاردهم 
اســت. گفت نمی  توانم در کنار هر بحرینی یک پلیس 
بگــذارم و تــن به نظرســنجی فرمایشــی ســازمان ملل 
داد. ولــی خــب یک عده می  آیند و می  گویند رضاشــاه 
روحت شــاد و از آن طرف برخی فکر می کنند که دارند 
برمی  گردند. اینها نگران  کننده هست اما اینکه بخواهد 
ســاختار قــدرت را تحــت تأثیر قــرار دهد نه، ایــن گونه 
نیســت. مردم تــا مطمئن نشــوند که تغییــر وضعیت 
موجود به احســن وجــود دارد، کاری نمی کننــد. در دی 
مــاه پارســال در شــهرهای بــزرگ مثل تهران، مشــهد 
و... اکثریت مردم تماشــاچی بودند. تهــران در انقاب 
مشــروطه تعیین کننده بوده اما پارســال همین تهران 
تماشــاچی بود. اما با این حــال نباید فراموش کنیم که 
در داخل نیازمند بازنگری هستیم. باید با مردم ارتباط 

بیشتری گرفت. باید به نسخه شهید رجایی برگردیم.
ë  بــا چنیــن مســائلی پیــش  بینــی شــما از وضعیت

تحوات سیاسی کشور چیست؟
عزم برای حل مشــکل وجود دارد اما مشکات ما دو 
دسته هستند. یک دســته از مشکات خارجی است. 
برخی می  گوینــد که ما باید دندان تعامل با خارج را 
بکشیم. مثًا در چنین شرایطی اصولگرایان خواستند 
اروپاییــان را با ما مخالف کنند هرچنــد اروپاییان هم 
گلــی به ســر ما نزدنــد، اما نبایــد چنیــن کاری انجام 
شــود. ما باید از این ظرفیت استفاده کنیم. در داخل 
کشور، توان فعلی دولت را برای حل مشکات مردم 
کافی نمی  بینم. برنامه  ها و رویکردها کافی نیســت. 
شــما ببینید ظرفیت پروازهــای عراق بــه ایران چند 
برابر شــده اســت. علتش ارزانی در کشور ما و کاهش 
ارزش پول ایران است. درصد باای ورود گردشگران 
بــه ایــران هم بــه همین دلیــل اســت. نبایــد آن را از 
افتخارات دولت دانست. به جای اینکه یک نفر بیاید 
5 نفر می آیند. برای ایجاد راه حل حرف متخصصان 
باید شــنیده شــود. جلســاتی از ســوی رئیس  جمهور 
انجام شد اما معلوم نیست نتیجه اش چه می شود. 
حواس مان باشــد که مشــروعیت این نظام در گروی 

این است که مردم از بحران معیشتی خارج شوند.

ë  اگــر مــروری بــه سیاســت ورزی آیــت اه هاشــمی
از ابتــدای انقــاب تا زمــان رحلت داشــته باشــیم، به 
نظر شــما ایشــان شــاهد دوره های مختلفی از کیفیت 
سیاســت ورزی بوده یا در یک مســیر مشخص حرکت 

کرده است؟ 
این نظر را تأیید می  کنم که آقای  هاشمی خط اعتدال 
را از اول تا آخر حفظ کرد. در روزنوشــته های آیت  اه 
هــم مــی  توانید نشــانه  هایــی از آن را ببینیــد. در یک 
موردی - که تاریخش را یادم نمی آید- سیدحســین 
خمینی نوه امام در مشــهد حرفی زد و امام ناراحت 
شدند. می گویند دستگیرش کنید و  تحت الحفظ به 
تهران بیاورید. در آن جلسه آقای  هاشمی هم حضور 
داشت. به امام می گوید »چرا این کار را بکنید، بهش 
بگوییــد به تهران بیاید و خود را معرفی کند.« همین 
هم محقق می شــود؛ یا زمانی که بحث ســید مهدی  
هاشــمی برادر داماد آیت اه منتظــری )رحمت اه 
علیه( پیش آمده بود، بحث برخورد با ایشان مطرح 
می شود. آقای  هاشمی می گوید که یک مدتی ایشان 
را دور کنیــم، مثــًا به عنوان ســفیر او را از ایران بیرون 
بفرســتیم تا مسائل دور و بر آیت اه منتظری کنترل 
شــود. ایشــان با حبس و  تحت الحفــظ  گرفتن افراد 
اصــًا موافق نبود. یا وقتی مســأله نوژه مطرح شــد و 
عده ای هم دســتگیر شــدند، به امام گفت که اینها را 
ببخشــید، صادق قطب زاده را هم ببخشــید و اعدام 
نکنید. این را در خاطرات خود نوشت که من خدمت 
امام رســیدم و پیشــنهاد عفــو متهمان کودتــای نوژه 
از جملــه صــادق قطــب زاده را دادم و اصرار هم می  
کند کــه این کار را نکنیــد. البته قطب زاده اعدام شــد 
که بعدها امام گفتند معلوم نبود که او می خواســت 
مــن را بکشــد. طبق گزارشــی کــه داده بودنــد، اعام 
شــده بود که می  خواستند جایی را منفجر کنند و بعد 
امام گفتنــد که این موضوع برای من قطعی روشــن 
نشــده بــود، یا مثــًا در سیاســت خارجی، عــده ای به 
کشورهای منطقه نگاه تندی داشتند و معتقد بودند 
کــه اینها مرتجع هســتند، بعضی  ها هم که بســته  تر 
بودند، می گفتند که اهل سنت وابسته به امپریالیسم 
هســتند، از جمله ســعودی  ها که محور جهان اسام 
بــود. آقای  هاشــمی معتقد بود که ما نبایــد اینها را از 
خودمان برانیم. لذا هم ارتباط عاطفی با اینها برقرار 
می کرد و هم سیاسی؛ خوب هم پیش می رفت. شما 
اگر سیاســت هایی را که او در برابر سعودی  ها داشت 
نــگاه کنیــد، همان جنبــه اعتدال اســت. نــه ارتباط را 
بــه طور کامًا قطع می  کند و نــه آن را به جنبه افراط 

می کشاند.
ë  اما خودتــان هم قبــول دارید که آقای  هاشــمی چند

سال اخیر با سال های ابتدایی خود فرق زیادی داشت...
این یک واقعیت است که البته ممکن است نزدیکان 
آقای  هاشــمی آن را نپذیرند. ایشــان فرق کــرده بود، 
مــن می توانم ثابت کنم. البته نه اینکه از خط اعتدال 
عبور کرده باشــد اما فرق کرده بود؛ می  شــود گفت که 
مردمی  تر شــده بود. آن هم به این دلیل بود که دیگر 
در یک عنوان رســمی حضور نداشــت. در مجمع بود 
اما این ســمت آن گونه نبود که آقای  هاشمی را مانند 
دوران ریاست جمهوری مشغول کند. ماقات رسمی 
آقای  هاشمی با مردم هم در زمان ریاست بر مجلس 
و هــم در دوران ریاســت جمهــوری محــدود بــود. در 
مجمع آزادتر شده بود. افراد مختلف به دیدن ایشان 
می  آمدند؛ من حتی دیده بودم که گاهی افراد بر ســر 
ایشــان داد می  زدند، بعضی ها به خاطر تندروی های 
گذشــته خود عذرخواهی می  کردند و ایشــان مامت 
نمی  کــرد. با حفظ خــط اعتدال جنبه نقادی ایشــان 
نســبت به وضع موجود بیشتر شــده بود. در جلسات 
خصوصــی ایــن نقدهــا را عریان تــر بیان می  کــرد در 
جلســات نیمه عمومــی با ادبیاتی مطــرح می کرد که 

باید رمزگشایی می  شد.
ë بعد از سال 88؟

قبل از 88 ایشــان تغییراتی داشته  اند. ایشان معتقد 
بــود ســال 84 کــه وارد رقابت هــای انتخاباتــی شــد و 
رئیس جمهور نشد، خودش برنده انتخابات بود. این 
را یکــی دو بار شــنیدم کــه حتی گفت اســنادی در این 
زمینه دارد که بعد از فوت ایشان شنیدم که این اسناد 

به شکلی مفقود شد.
ë اسناد دست خود ایشان بود؟

بله؛ ایشــان در ارکان مختلف نظام نفوذ داشته است. 
هواداران ایشــان برخــاف روند رســمی، اطاعاتی را 
کــه باید به ایشــان بدهند، می  دادنــد. مطالب خوبی 
به ایشــان می رســید. بعید اســت موضوعی در کشــور 
وجــود داشــته باشــد کــه آقــای  هاشــمی از آن خبــر 
نداشــته باشــد. از روند بعضی از محاکمــات و برخی 
بازجویی هــا بــه ایشــان خبــر می رســید. افــرادی که از 
آنهــا بازجویی می  شــد، می  آمدند و به  هاشــمی می 
 گفتند. بعضی از وکا و زندانیان وقتی که به مرخصی 
می  آمدند، پیش  هاشــمی می  آمدند و موضوعات را 

به ایشــان می  گفتند؛ حتی از اینکه چقدر تحت فشــار 
قــرار گرفتند که علیه آقای  هاشــمی حــرف بزنند هم 
می گفتند. همه را می  دانست و بعضاً هم به جاهایی 
کــه باید، منتقل می  کــرد. بنابرایــن آدم مطلعی بود 
و ایــن اطاعــات بیشــتر از قبل بــه او می رســید؛ چون 
منافذ به ســمت  هاشــمی بیشتر شــد. این آدم طرف 
حاکمیــت را فقــط نمی گرفــت و می  خواســت طرف 
حق باشــد. در همایش تقدیر از خانــواده امام دیدیم 
کــه آقای  هاشــمی گفــت که 4 تــار مو بیــرون می  افتد 
اعتــراض می  کنند، بله آن مو نبایــد بیرون بیفتد ولی 
این گرفتن ها چه؟ این زندان رفتن  ها چه؟ این ناحق 
کردن  ها چه؟ پس این  هاشمی سال 84 نیست؛ یا در 
مراســمی که در فرودگاه صحبت کرد، گفت چه کسی 
به شــما اســلحه داد؟ کی به شــما اعتبار داد؟ این کار 
خوبی نبود که با نوه امام کردید. آقای  هاشــمی پیش 
از ایــن به این شــکل نمی  آمد کــه مواضع این چنینی 
را در برابر شــورای نگهبان بگیرد. بنابراین اگر نگوییم 
تنها بانی امــا یکی از بانیان مکتب اعتــدال، آیت  اه  
هاشــمی اســت که منجر به این شــد تا دولت تدبیر و 

امیدی هم از آن بیرون بیاید.
ë  شــاید مواردی را که نام بــرده  اید بیشــتر از این منظر

اتفــاق افتاد که  هاشــمی یــک نامهربانی  هایــی را طی 
ســال های گذشــته نســبت به خود دید. اما این سبب 
نمی شــود که برخی از مواضع خود نســبت به  هاشمی 
کوتــاه بیاینــد. برخــی، بعضی تنــدروی  های دهــه اول 
انقــاب را بــه  هاشــمی نســبت مــی  دهنــد یــا حداقل 
معتقدنــد او در مهــار تنــدروی تــاش کافــی را مبذول 
امریــکا،  ســفارت  تســخیر  مثــل  اتفاقاتــی  نداشــت. 
برخوردهــای قضایی بــا مخالفان و منتقــدان و حذف 
جریان  های سیاسی و مشخصاً رد صاحیت نامزدهای 
مجلس چهارم. به نظر شــما  هاشمی همراه با این روند 
بود یــا در جهت تعدیل آنهــا تاش کرد؟ یا تــوان او در 

حدی نبود که بتواند مانع شود؟
این هم درســت اســت هم درســت نیســت. درست 
اســت چــون در آن دوره ای کــه شــما مثال مــی  زنید 
کشــور تحت رهبری امام است. خب سیاست هایی از 
طرف ایشــان اعمال می شود که باید اجرا می شد. اما 
در مورد ســفارت امریکا در ایران این گونه نیســت. از 
معدود کسانی که به آنجا نرفتند و بازدید هم نکردند، 
مرحوم شهید بهشتی و آیت  اه  هاشمی بودند. بعداً 
هــم در حرف  های آقای  هاشــمی می شــنویم که این 
کار پرهزینه ای بود. یکی از تالی های فاسد آن هم این 
بــود که امریکایی  ها صدام را تحریــک کردند تا برای 
جبــران این تحقیر او را به جــان ایران بیندازند. با این 
حــال  هاشــمی در عین حالــی که مطیع امام اســت، 
انتقاداتــی هــم گاهی بــه برخــی مســائل دارد. حتی 
جایــی گفــت که »بــه خدمت حضــرت امــام رفتیم، 
ایشــان صحبــت کردنــد و مطلــب مهمی نداشــتند 
یــا در فــان موضوع از ایشــان رهنمود خواســتیم اما 
تدبیر خاصی نگفتند؛ یا مثًا از امام خواستیم بسیج 
عمومی بدهید، ندادند اما ســال بعد دادند؛ خب ما 
سال قبل گفتیم بسیج عمومی بدهید.« از این رو آدم 
می فهمــد که او دارد انتقاد می  کنــد. یا در مورد پایان 
جنگ. آقای  هاشــمی با این موضوع زاویه داشت اما 
در مجمــوع تابع امام بود. وقتی در ســال 62 از طرف 
امام به عنوان جانشین فرمانده کل قوا رفت که سپاه 
و ارتــش را هماهنــگ کند، به امام گفــت من می روم 
و جنــگ را تمام می  کنــم و امام لبخند زدند و چیزی 
نگفتند. ولی در یادداشت  های ایشان هست که امام 
آنقدر تأثیرناپذیر هســتند که نمی  شــود با ایشــان در 
مورد ختــم جنگ صحبت کرد. می  فهمیم که اینجا 
هــم دارد بــه شــکلی گله می  کنــد. آقای  هاشــمی در 
پایان دادن به جنگ نقش داشت. کشته های حلبچه 
را دید و گفت من می  روم پیش امام و به هر شــکلی 
ایشان را قانع می  کنم که این جنگ را تمام کنیم. اگر 
صدام این دیوانگی را در مورد شــهرهای دیگر کشــور 
مثل تهران ، تبریز ،مشهد و... بخواهد بکند، وضع مان 
چــه خواهد شــد؟ رفته بود امام را متقاعــد کرده بود. 
امــام یــک هفتــه قبــل گفته بــود ما تــا آخریــن نفر و 
آخریــن منــزل و آخرین قطره خــون می جنگیم، اما 
هفته بعد قطعنامه را پذیرفتند. خود آقای  هاشــمی 
می گفــت کــه از کارهایی خوبــی که بــه آن افتخار می  
کنــم، ختم جنگ بود. او قدرت اقناع داشــت و گاهی 
در بحــث کــردن بــا امــام نتیجه هــم می  گیــرد. امام 
خوشش می آمد که کسی با او بر سر موضوعی بحثی 
کند. آقای  هاشــمی هم این گونه بــود. می  گفتم چرا 
به پایان جنگ می  بالید؟ می  گفت من جلوی کشته 
شــدن ایرانیان را گرفتم. در جواب گفتم شــما جلوی 
کشــته شــدن عراقی ها را هم گرفتی؟ بــا زیرکی گفت 
بله چون عراقی  ها بیشــتر از ما کشــته می  دادند. می  
گفت من اصًا از مقوله کشتن خوشم نمی  آید. گفتم 
بــه همین دلیل به امام گفتید که قطب  زاده را اعدام 
نکنید. گفت: بله. عکســی وجــود دارد که امیرانتظام 

 هاشمی، موتور »جوش« نظام بود

ســال ها به عنوان مشــاور کنار آیت اه بوده اســت. خاطرات و روایات مختلفی از منش سیاسی و 
سلوک رفتاری او دارد و بر همین اساس می گوید مرحوم هاشمی رفسنجانی از ابتدا تا زمان رحلت 
خــط اعتدال را حفظ  کرد. اگر چه می پذیرد کنش گری او بخصوص بعد از ســال 88 متفاوت شــده 
بود اما آن را عبور از میانه روی نمی داند و معتقد اســت که هاشــمی بعد از 88 »مردمی تر« شــده 
بود.غامعلی رجایی به نقل از آیت اه هاشمی می گوید که پیروز انتخابات ریاست جمهوری 84 
بوده و حتی اســنادی هم در این زمینه داشــته که البته بعد از فوت مفقود شــده است. مشروح این 

گفت و گو را در ادامه می خوانید.

رضوانه رضایی پور
خبرنگار

غامعلی رجایی از رویکرد تعامل بخش آیت اه می گوید

اسناد پیروزی هاشمی در انتخابات 84 بعد از رحلت او مفقود شد

یک تعبیری امیرالمومنین دارند مبنی بر اینکه وقتی پیامبر بود از 
شدت شجاعتش در جنگ زیر شمشیر ایشان پناه می بردیم. بدون 

تشبیه چنین وضعیتی برای اصاح طلبان و کسانی که حرفی در 
جهت نقد نظام دارند، وجود دارد. وقتی  هاشمی نقد می کرد و از 
بگیر و ببندها و محدودیت ها و نادیده گرفتن حقوق شهروندی و 

تعامل با دنیا حرف می زد کسانی که می خواستند چنین حرف هایی 
را مطرح کنند، خیال شان راحت بود. اما اان در معرض نقدهای 

بیرحمانه قرار می گیرند

یادماندومینسالگردآیتاه
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نیز در خاطرات ذکر شــده اســت که بــه طور نمونه 
می توانیــد بــه همیــن موضــوع رد صاحیت ها در 
انتخابات مجلــس چهارم مراجعه کنید که من در 

پاسخ به آقای کروبی، مشروح آن را ذکر کردم.
ë  در کنــار ایــن برخی هم از  هاشــمی رفســنجانی به

عنوان یک وزنه تعادل بخش هم در بین جناح های 
سیاســی و هــم درون حاکمیت یــاد می کنند. شــما 
هم قائــل به چنیــن نظری هســتید؟ مــوارد خاصی 
چنیــن  در  هاشــمی  کــه   ببریــد  نــام  می توانیــد  را 
جایگاهــی مشکل گشــایی یــا بن بست شــکنی کرده 
باشد؟ مشــخصاً بفرمایید  هاشــمی در سال 88 چرا 

نتوانست ایفاگر چنین نقشی باشد؟
ایــن یــک واقعیــت اســت کــه آیــت اه  هاشــمی 
سیاســی  عرصــه  در  می کــرد  ســعی  رفســنجانی 
اگــر  و  کنــد  ایفــا  را  کننــده  متعــادل  نقــش  کشــور 
آرایــش سیاســی بــه ســمت و ســویی می رفــت که 
و  اعتــدال خــارج شــود  از  فضــای سیاســی کشــور 
یــک جناح حذف شــود، ایشــان تــاش می کرد که 
تعــادل بازگــردد. مــا در انتخابات  مختلف شــاهد 
ایــن موضــوع بودیــم چــه در دهــه اول انقــاب و 
چــه در دهه هــای بعد، ایشــان بــا وجــود آنکه جزو 
مؤسســین و ارکان جامعــه روحانیت مبــارز تهران 
بــود، زمانــی کــه تاش هایشــان بــرای جلوگیری از 
انشــعاب جامعه روحانیت مبارز به نتیجه نرسید، 
از شــکل گیری مجمــع روحانیــون مبــارز حمایــت 
کردنــد و در انتخابات مجلس ســوم سرلیســت آن 
نیــز بودنــد، همیــن اتفــاق در دهــه 70 و در مــورد 
حــزب کارگزاران افتاد و زمانی که پیشــنهاد ایشــان 
مبنــی بر دادن 5 ســهمیه بــه کارگزاران در لیســت 
جامعــه روحانیــت مبارز برای جلوگیــری از رقابت 
این دو جریان توسط جامعه روحانیت قبول نشد، 
ایشــان با حضــور مســتقل کارگــزاران در انتخابات 
موافقــت کــرد، اما فضای ســال 1388 بــه گونه ای 
شــکل گرفت کــه به نوعــی از تأثیرگــذاری آیت اه  
هاشمی رفسنجانی در حل مسائل و رفع تنش ها و 
بن بست جلوگیری شــد، می توانیم بگوییم جریان 
افراطی که تجربه تأثیرگذاری  هاشــمی را داشــت، 
ایــن موضــوع را پیش بینــی کــرد و بــا حرکت هایی 
ســعی کــرد آن را خنثی کند و بــه نوعی مانع نقش 
تعادل بخشــی ایشان و حل معضات شود، نقطه 
عطف این ســناریو هم مناظره هــای انتخابات بود 
که با یک حرکت غیراخاقی، ضمن تهمت زدن و 
اقداماتی غیرشــرعی و غیراخاقی که رهبر معظم 
انقــاب هم در نماز جمعــه 29 خرداد از آن انتقاد 
صریح کردند، به نوعی آیت اه  هاشمی به عنوان 
رقیــب انتخاباتــی معرفی شــد در حالی که ایشــان 
اصــًا در انتخابــات حضور نداشــت و هیــچ یک از 
کاندیداهــا افکار ایشــان را نمایندگــی نمی کرد و از 
کاندیدایــی هم حمایــت نکرده بود، ایــن توطئه تا 
حدودی هم مؤثر واقع  و مانع شــد که نظام بتواند 
از ظرفیت آیت اه  هاشــمی رفســنجانی برای حل 
معضل و تعادل بخشی به صحنه ملتهب سیاسی 
کشور استفاده کند و خسارت های بزرگی به انقاب 

و مردم در این حوادث وارد شد.
ë  کنش  هاشمی رفســنجانی بعد از رد صاحیت در

انتخابات ریاست جمهوری 92 و اعام حمایتش از 
حسن روحانی را در چه مختصاتی ارزیابی می کنید. 
به نظر می رسد همین کنشگری او زمینه ساز تغییری 
گانه هــای  دو  شــدن  تبدیــل  و  سیاســی  آرایــش  در 
اصاح طلب - اصولگرا به تندروی- میانه روی شــد 
که نمــود بــارز آن نزدیکــی و ائتــاف اصاح طلبان 
در  رادیکال هــا  برابــر  در  میانــه رو  اصولگرایــان  و 

انتخابات 94 و 96 هم شد.

بــرای ایشــان، مصالــح و منافع شــخصی همیشــه 
در رده دوم اهمیــت بــود و اولویــت اول، مصالــح 
مــردم و انقــاب بــود، از ماه هــا قبــل از انتخابــات 
ســال 1392، فشــار زیادی به ایشان برای حضور در 
انتخابات وارد می شــد و دعوت کنندگان که عمدتاً 
نخبــگان و نســل جــوان بودنــد، معتقــد بودنــد که 
چهره دیگری نمی تواند اعتمــاد و اطمینان خاطر 
را بــه مــردم بدهــد، ایشــان از پیامدهــا و عواقــب 
حضــور در انتخابــات ریاســت جمهــوری آگاه بــود 
و تقریبــاً همــه خانــواده، بــا حضور ایشــان مخالف 
بودنــد چــون حجــم تخریب هــا و حماتــی کــه به 
ســوی ایشــان در صورت حضور وارد می شــد قابل 
پیش بینی بود اما ایشان در شب آخر تصمیم خود 
را گرفــت و در آخرین دقایق ثبت نــام کرد، بعد از 
مســأله  تأیید صاحیت نشــدن آیت اه  هاشــمی 
رفســنجانی، ایشــان بــه نوعــی ســبک شــد، هم به 
دیــن و تعهدی که بــه مردم داده بــود عمل کرد و 
هم مجبــور به قــرار گرفتن در مســئولیت ریاســت 
جمهوری نشد و با حمایت از آقای روحانی، شوک 
منفــی رد صاحیــت خــودش را به هیجــان مثبت 
اجتماعی برای نجات کشور تبدیل کرد و دیدیم که 
چــه جهشــی در آرای دکتر روحانی ظــرف چند روز 
ایجاد شــد، این فضا بــه طیف های تندرو و پرشــور 

اصاح طلبان هم کمک کــرد که ببینند واقع گرایی 
و عبور از منافع و مصالح شــخصی می تواند به چه 
نتیجه و موفقیتی برسد و برای همین در انتخابات 

94 و 96 این فضا تکرار شد.
ë  بعد از رحلت  هاشمی یکی از نگرانی های اساسی

کــه مطرح می شــد این بــود که چــه کســی می تواند 
ایفاگــر نقش  هاشــمی در تعــادل بخشــی بین درون 
حاکمیت و گروه های سیاســی باشــد. دو ســال بعد 
از رحلــت او آیا فکر می کنید ایــن نگرانی بجا بوده؟ 
و اساســاً آیا تحــوات جامعه به ســمتی مــی رود که 
یعنــی  نباشــیم؛  شــخصیت هایی  چنیــن  نیازمنــد 
جامعه مدنی آنقدر فربه شــده یا می شــود که بتواند 
برای ســتاندن مطالبــات خود از حاکمیــت نیازمند 

توسل به چنین شخصیت هایی نباشد؟
بــه صــورت کلــی نمی تــوان نقــش اشــخاص را در 
راهبــری جامعــه و تحوات نادیــده گرفت، فضای 
مدنــی هــر چقــدر هــم ریشــه دار باشــد، جریانــات 
سیاســی نیــاز بــه لیــدر و رهبــر دارنــد تــا بتوانند به 
صــورت منســجم و اثربخــش عمــل کننــد، اگرچه 
در کشــور ما ایــن فضای مدنــی و حزبــی  نونهال و 
آســیب پذیر اســت. از یک نگاه می توانیــم بگوییم 
که خأ آیت اه  هاشــمی رفسنجانی پرشده است، 
چــرا که در زمــان حیات ایشــان، ویژگی های فکری 
و مبانــی تصمیم گیــری و رفتاری ایشــان، در درون 
خودشــان بــود و همه بــا نوعــی فاصله بــه جایگاه 
و تصمیمــات ایشــان نــگاه می کردنــد امــا بعــد از 
رحلــت ایشــان، این پرســش چه از ســوی موافقان 
وچه مخالفان  هاشمی بسیار طرح شد که  هاشمی 
کــه بــود؟ چه کــرد؟ و چــرا اینقــدر تأثیرگذار شــد؟ 
بــه تعبیــری می توانــم بگویــم تفکر  هاشــمی بعد 
از خــود او، تــا حــدود زیــادی تبییــن و ریشــه یابی و 
تبدیل به مکتبی شــده است که دیگر فردی نیست 
و نخبــگان می توانند از این تفکر اســتفاده کنند، اما 
از ُبعدی این خأ هنوز ترمیم نشــده اســت چرا که 
فضای سیاســی کشــور در دوره ملتهب و ناپایداری 
بســر می برد و هنوز شــخصیتی نتوانسته است این 
جایــگاه تعادل بخــش و مرضی الطرفین را تثبیت 
کنــد که امیدواریــم این اتفاق در مــورد یک یا چند 
نفــر از بــزرگان رخ بدهــد و جامعــه شــاهد حضور  
هاشــمی های زیــادی در عرصــه مدیریــت کشــور 

باشد.
ë  مخالفان  هاشــمی بــا وجود آنکــه نشــانه هایی از

غیرطبیعی بودن مرگ او وجود نــدارد، تعمد دارند 
که از کیفیت مرگ  هاشمی به عنوان یک ابزار تهدید 
بهــره ببرند. این نوع کنشــگری را در چــه چارچوبی 

می توان ارزیابی کرد؟
در مورد علت فوت ایشــان واقعاً ما هنوز به نتیجه 
قطعــی نرســیدیم، نمی توانیم بگوییم که شــواهد 
کاملــی بــرای مــرگ طبیعــی وجــود دارد، برخــی 
شــواهدی برای مرگ غیرطبیعی مطرح می کنند، 
ایــن فضا شــاید بــه افراطیون دو طــرف کمک کند 
که ســوژه ایجاد ابهام و بحران را به دســت بیاورند، 
رســانه های بیگانه از یکطرف و دلواپســان از طرف 
دیگر به این ذهنیت دامن بزنند و بخواهند اهداف 
سیاســی خود را بــا ابزار قــرار دادن رحلت آیت اه  

هاشمی رفسنجانی به پیش ببرند.
ë  این روزها نســبت بــه کیفیت همــکاری و ائتاف

اصاح طلبــان و اصولگرایان میانه رو ان قلت هایی 
مطــرح می شــود و حتــی برخــی اصاح طلبــان بــر 
طبل اســتقال می کوبنــد. مخالفــان و تندروها هم 
در تــدارک انتخابــات پیــش رو هســتند بخصــوص 
که از مشــکات معیشــتی هم بــرای تضعیف دولت 
بهره بــرداری می کننــد. بــه نظر شــما آیــا مقتضیات 

و نگرانی هایــی کــه ســال 92 ایــن طیف هــا را به هم 
نزدیک کرد، رفع شــده اســت؟ یا بــه تعبیر برخی ها 
خطر رادیکالیسم و پوپولیسم همچنان بر سر فضای 

سیاسی ایران سایه دارد؟
نمی توانیــم بگوییــم کــه شــرایط نســبت بــه ســال 
1392 بهتر شــده اســت، تفاوت مهمی که ما شاهد 
آن هســتیم، خالی شدن ســبد جریان اصاحات و 
اعتــدال از ابتکارات به وســیله جریان های افراطی 
داخلــی و خارجــی اســت، در ســال 92، در حــوزه 
سیاست خارجی، ابتکار برجام و مذاکرات هسته ای 
وجود داشــت و به نتیجه رسید که این حوزه توسط 
ترامــپ با مخاطــره مواجه شــده اســت و در حوزه 
سیاســت و فرهنگ داخلی نیز گشایش های دولت 
اعتــدال و اصاحــات، بــه نوعی به ســرباایی خود 
رســیده و نمی توانــد تغییــر محسوســی نســبت به 
دولت قبــل ایجاد کنــد، البته اشــکاات این دولت 
و حضور لیســت امیــد در مجلس نیــز قابل کتمان 
نیســت امــا ســؤال اصلــی این اســت که چه شــیوه 
جایگزینــی مــا می توانیــم بــه جــای ایــن ائتــاف 
میانه روی پیشــنهاد کنیــم، روش هایی نظیر خروج 
از حاکمیــت اصاح طلبان و وزن کشــی و انشــعاب 
میانه روها در گذشــته امتحان خــود را پس داده اند 
خــام  ایده هــای  ایــن  نتیجــه  امــروز  مشــکات  و 

اســت، وقتی اصاحات به بن بســت برســد و بدنه 
اجتماعــی حامــی این جریــان از اثربخشــی ناامید 
شوند، مشــارکت کاهش می یابد و امکان موفقیت 
بــا رأی حداقلــی در انتخابــات افزایــش  تندروهــا 

می یابد.
ë  برخی معتقدند مرحوم  هاشــمی رفسنجانی بعد

از ارتحــال امــام، نقــش مهمی در چرخــش اقتصاد 
کشــور از چــپ به راســت و در عین حــال، چرخش 
سیاســت کشــور از چــپ بــه راســت داشــت. این 
دیدگاه را می پذیرید؟ به نظر شــما چرا این چرخش 
اتفاق افتــاد و آیا مرحوم  هاشــمی، نگاهــی به غرب 
داشــت یا چپ را مانــع سیاســت های دولت خود 

می دانست؟
نمی شــود ایــن گونــه مســائل را تحلیل کــرد. اداره 
کشــور در دهــه اول انقــاب، اقتضائاتی داشــت که 
بایــد بــا کنتــرل دولــت صــورت می گرفــت، امکان 
بــازار وجــود نداشــت، کااهایــی  ایجــاد مکانیــزم 
بــه خاطــر محدودیت هــای جنــگ کوپنی بــود، ارز 
و منابعــی بــرای تقویــت تولیــد در اختیــار دولــت 
نبــود، این مســائل طبیعتاً بعد از جنــگ و در دوره 
آقــای   دیــدگاه  می شــد،  اصــاح  بایــد  ســازندگی 
هاشــمی همواره بر توســعه کشــور و واگــذاری امور 
به مردم بــود و محدودیت های زمان جنگ از نظر 
ایشــان در حکم احکام ثانویــه و اضطراری بود، در 
حوزه سیاســت نیز ایشــان همــواره بــر تنش زدایی 
و دیپلماســی فعال تأکید داشــت امــا جناح چپ، 
بعــد از جنگ هنوز در حــال و هوای ابتدای انقاب 
و درگیــری بــا جهان بود، به همین خاطر از ایشــان 
فاصله گرفتند و پیشــنهاداتی نظیر جنگ با امریکا 
در حمایــت از صــدام را مطــرح کردنــد، بــه طــور 
عمومــی می توانــم بگویــم سیاســت های داخلی و 
خارجــی دولت ســازندگی، براســاس مبانی فکری 
ایشان جهت توسعه کشور بود و اگر ابتدای انقاب 
نیــز چنیــن شــرایطی مهیا می شــد، ایشــان همین 

گونه عمل می کرد.
ë  گفته می شــود ســال 84، نقطــه عطــف در زندگی

سیاسی آیت اه  هاشمی رفسنجانی است و باعث 
شــده  حاکمیــت  از  بخش هایــی  از  او  فاصله گیــری 
اســت. چرا این اتفاق افتاد و آیا این فاصله گرفتن، 

منجر به نزدیکی اصاح طلبان و ایشان شد یا خیر؟
راهبــردی  اشــتباه  اتفاقــًا   ،1384 ســال  در 
اصاح طلبان اتفاق افتاد و تفرقه و تشــتت موجب 
شکست آنها شد، آیت اه  هاشمی رفسنجانی تنها 
کاندیدایی بود که در ســال 84، به جای سیاه نمایی 
و فرافکنــی از کلیت انقاب دفاع کرد، ایشــان هیچ 
گاه بیــن خــود و انقــاب و نظــام فاصلــه نمی دید 
و نظــرات خــود را با حســن نیــت بیان می کــرد اما 
حضور نیروهای افراطی در برخی مســئولیت ها در 
آن دوره موجب شــد بــه دیدگاه های ایشــان توجه 
نشــود و انقاب و کشــور بر اثر این مسائل خسارات 

مادی و معنوی متحمل شود.
ë   آیــت اه اســتاندار  زمانــی  احمدی نــژاد،  آقــای 

هاشمی رفسنجانی بود و حتی در دوره شهرداری نیز 
از ایشــان برای افتتاح برخی پروژه ها دعوت می کرد. 
در این صــورت، تحلیــل و ارزیابی مرحوم  هاشــمی 
رفســنجانی از ضدیــت تیــم آقــای احمدی نــژاد با 

ایشان چه بود و چه نظری داشت؟
ایشــان بــه ایــن شــکل بــه مســائل شــخصی نــگاه 
نمی کــرد و فکــر هــم نمی کنــم آقــای احمدی نژاد 
هم بــه موضــوع شــخصی نــگاه می کرد، ایشــان و 
تیم شــان، احســاس می کردنــد اگر از نام  هاشــمی 
یــک تابــو درســت کننــد و خودشــان را مقابــل آن 
بگذارند، می توانند بخشی از مخالفین و ناراضیان 
قبــًا  کــه  کاری  کننــد،  را جــذب  از وضــع موجــود 
گروه های دیگر سیاســی هم به نوعــی کرده بودند. 
بعد هر اتفاق و مشــکلی از قطع گاز ترکمنســتان تا 
تحریــم و گرانــی را به این تابو نســبت بدهند، البته 
سرنوشــت امــروز این جریان نشــان می دهد که بار 
کج به منزل نمی رسد و دوستان آقای احمدی نژاد 

هم با ایشان رفتار عبرت آموزی داشتند.
ë   آیــت اه از  خاطــره ای  در  نــوری  ناطــق  آقــای 

هاشــمی، دیده  که ایشــان که معموًا قرص مصرف 
نمی کــرد، بعــد از وقایع 88 قــرص مصــرف کرده و 
گفته اســت کــه فشــار زیــادی را احســاس می کنم. 
دیدگاه ایشــان درباره این فشــارها چه بود؟ واکنش 
ایشــان یا مادرتان، وقتی که برخــی گروه های تندرو 
در کوچه های جماران علیه ایشــان شعار می دادند، 

چه بود؟
ایشــان در مواقعی که احســاس بیماری و کســالت 
می کــرده ، دارو مصرف می کرد و ایــن در خاطرات 
روزانــه ایشــان در دهــه 60 و 70 کــه منتشــر شــده، 
قابل مشاهده اســت، ما احساس تفاوت زیادی در 
رفتار و وضعیت ســامتی ایشــان بعد از ســال 88 
نداشــتیم، فقط ایشــان در مقطعی به بیماری زونا 
مبتا شد و بعد بهبود یافت، زمانی که در جماران 
نســبت بــه ایشــان هتک حرمت شــد و شــعارهای 
غیراخاقی ســر دادند، ایشان کامًا خویشتندار بود 
و فقط در جلسه ای فیلمی را که یکی از همسایگان 
از رفتــار و شــعارهای افراطیــون تهیــه کــرده بــود، 
بــه رهبر معظــم انقــاب داد که ایشــان در جریان 

باشند.
ë  روایت آیت اه  هاشمی رفســنجانی از جلسه رد

صاحیت ایشــان در شــورای نگهبان چه بــود و آیا 
از محتــوای مذاکــرات، بویــژه اظهــارات وزیر وقت 

اطاعات، نکاتی را برای خانواده نقل کرد؟
ایشــان همان مطالبــی را کــه در مصاحبه ها گفتند 
داخــل منزل بیــان کردند و اخباری را که به ایشــان 

منتقل شده بود ، نقل کردند.
ë چرا کالبدشکافی انجام نشد؟

از مــا بــرای کالبدشــکافی اجــازه ای خواســته نشــد 
موافقــت  هــم  می خواســتند  اجــازه  اگــر  شــاید  و 
نمی کردیم. البته نمونه گیری می توانست براحتی 

انجام شود که انجام نشده است.

ë   برخی معتقد به تقسیم بندی دوره های مختلف از 
هاشمی رفسنجانی هســتند و برخی مثل بهزاد نبوی 
این تقسیم بندی را قبول ندارند و معتقدند خط سیر 
فکری  هاشــمی همــواره میانه روی بوده اســت. نظر 

شما در این باره چیست؟
دربــاره ایــن موضــوع باید بــه دو نکته اشــاره کنیم، 
اینکه آیت اه  هاشــمی رفســنجانی همــواره دارای 
اصــول ثابــت فکــری و خط مشــی مشــخصی بوده 
اســت، تزاحمی با اینکه ایشــان در مقاطع و شرایط 
مختلــف نظــرات متفاوتی در موضوعــات مختلف 
داشــته باشــد، نــدارد. برعکس این موضــوع یعنی 
اینکــه نظــرات ایشــان همــواره ثابت بمانــد و هیچ 
رشــد و تکامــل و انعطافــی در آن مشــاهده نشــود، 
نشــانه نقــص اســت، بنابرایــن می تــوان گفــت کــه 
اصــول فکــری ایشــان کــه برگرفته از فهــم آیت اه  
هاشــمی رفســنجانی از قــرآن و مبانــی اســامی و 
فکری شــان بوده، ثابت اســت اما فهــم و اطاعات 
و عمــق تحلیل براســاس گذشــت زمــان و افزایش 

اطاعات و تجربه ارتقا پیدا می کند.
و  اظهــارات  در  ایشــان  جایــگاه  تأثیــر  دوم،  نکتــه 
مواضع علنی و رسمی آیت اه  هاشمی رفسنجانی 
اســت، به طور مثال زمانی ایشــان رئیس جمهوری 
یــا رئیس مجلس بوده و در خیلی از مســائل مانند 

رد صاحیت هــا یــا مســائل قضایــی بــا مســئوان 
مربوطــه رایزنی و اثرگذاری می کرده اســت و نیازی 
بــه موضــع گیــری علنــی و عمومــی نبــوده و حتی 
ممکن بوده این موضــع گیری ها، تأثیر رایزنی ها را 
خنثی کند اما در برهه ای  ایشــان مسئولیت اجرایی 
نداشــته و از طریــق تریبون های عمومــی نظر خود 
را مطرح کرده اســت، هر رفتاری براســاس شــرایط 

زمانی، موقعیت و تأثیرگذاری باید سنجیده شود.
ë  برخــی  بعضــی تندروی های دهــه اول انقــاب را

به  هاشــمی نســبت می دهند یا حداقــل معتقدند او 
در مهار تنــدروی ها تاش کافی را مبذول نداشــت. 
اتفاقاتی مثل تســخیر ســفارت امریــکا، برخوردهای 
قضایــی با مخالفان و منتقــدان  و حذف جریان های 
سیاسی و مشــخصاً رد صاحیت نامزدهای مجلس 
چهارم. به نظر شما  هاشــمی همراه با این روند بود؟ 
در جهت تعدیل آنها تاش کرد؟ یا توان او در حدی 

نبود که بتواند مانع شود؟
همان طور که گفتم، بااخره ما باید شــرایط زمانی 
و حــال و هوای جامعــه را در نظــر بگیریم، انقاب 
شــرایط خاص خود را دارد و شاید در فضای پرشور 
انقابیــون، حرف های منطقی به اندازه شــعارهای 
تســخیر  موضــوع  در  نباشــد،  تأثیرگــذار  هیجانــی 
ســفارت امریکا ایشــان همان طور کــه در خاطرات 

خــود گفته  اســت، به همــراه آیــت اه خامنه ای در 
سفر حج بودند و از شنیدن خبر این اقدام، ناراحت 
شــدند اما فضــای جامعــه و تأیید امــام و حمایت 
جریانــات و چهره هــای انقابــی و خــط امامــی در 
کنار احتمال ســوء اســتفاده گروه های چــپ، اقتضا 
نمی کــرد کــه مخالفتــی با ایــن موضوع بیان شــود 
و ضــرر ایــن مخالفــت برای کشــور در ایجــاد تفرقه 
و اختــاف، بــه مراتــب از منفعــت آن بیشــتر بود، 
بنابرایــن آیت اه  هاشــمی رفســنجانی در این باره 
سکوت کرد اما هیچ گاه در این محل حضور نیافت 
و با وجود دعوت های مکرر در این مراسم سخنرانی 
نکرد و تنها در ســال 1365 نیز که سخنرانی مشهور 
خود را در افشــای ماجــرای مک فارلین انجام داد، 
محــل برگزاری مراســم بــه مقابل مجلس شــورای 
اســامی منتقل شــد، در موضوعات دیگــر نظیر رد 
صاحیت هــا هم همان طــور که گفتــم، رایزنی ها و 
تاش های ایشــان وجود داشت و به صورت مستند 
در خاطــرات ایشــان ثبــت شــده و قابــل تحقیــق و 
مراجعــه اســت. البتــه ایشــان در حــد تأثیرگــذاری 
خــود به عنــوان رئیس جمهور یا رئیــس مجلس یا 
رئیــس مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام عمل 
می کرد و مســئولیت مستقیمی در این باره نداشت 
و البتــه دســتاوردهایی نیــز داشــته اســت کــه آنهــا 

 »میانه روی«  بعد از هاشمی 
مکتب شده است

گروه سیاسی/ فرزند ارشد آیت اه  هاشــمی رفسنجانی معتقد است ایده ها و نقطه نظرات اعتدالی 
پــدر بعــد از رحلت او حــاا تبدیل به یک مکتب فکری شــده اســت. به اعتقاد او آیت اه  هاشــمی 
همواره سعی می کرده در عرصه سیاسی کشور نقش متعادل کننده ایفا کند و مانع از طرد یک جریان 
سیاســی شــود. او با این حال بــه اصاح طلبــان و میانه روها یــادآوری می کند که امــکان رأی آوردن 
رادیکال هــا در انتخابات پیش رو وجود دارد. محســن  هاشــمی، رئیس شــورای شــهر تهــران با تأیید 
برخی انتقادها نســبت به عملکرد ائتاف اصاح طلبان و اعتدالی ها در سال های 92 تا 96 می گوید: 
»ســؤال اصلی این اســت که چه شــیوه جایگزینی می توانیم به جای این ائتاف میانه روی پیشنهاد 
کنیم، روش هایی نظیر خروج از حاکمیت اصاح طلبان و وزن کشــی و انشعاب میانه روها در گذشته 
امتحــان خود را پــس داده اند و مشــکات امــروز نتیجه این ایده های خام اســت، وقتــی اصاحات 
به بن بســت برســد و بدنه اجتماعی حامی این جریان از اثربخشــی ناامید شــوند، مشارکت کاهش 
می یابد و امکان موفقیت تندروها با رأی حداقلی در انتخابات افزایش می یابد.« پاسخ های مکتوب 

محسن  هاشمی به سؤاات »ایران« را در ادامه می خوانید.

محسن  هاشمی در گفت وگو با »ایران«:

جایگزینی برای ائتاف میانه روها نداریم

ران
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آیت اه هاشمی رفسنجانی در زمان ثبت نام انتخابات ریاست جمهوری در وزارت کشور سال 1392

ëتفکر  هاشمی بعد از خود او، تا حدود زیادی تبیین و ریشه یابی و تبدیل 
به مکتبی شده است که دیگر فردی نیست و نخبگان می توانند از این تفکر 

استفاده کنند، اما از ُبعدی این خأ هنوز ترمیم نشده است چرا که فضای 
سیاسی کشور در دوره ملتهب و ناپایداری بسر می برد و هنوز شخصیتی 
نتوانسته است این جایگاه تعادل بخش و مرضی الطرفین را تثبیت کند

ëدر مورد علت فوت ایشان واقعاً ما هنوز به نتیجه قطعی نرسیدیم، 
نمی توانیم بگوییم که شواهد کاملی برای مرگ طبیعی وجود دارد، برخی 

شواهدی برای مرگ غیرطبیعی مطرح می کنند، این فضا شاید به افراطیون 
دو طرف کمک کند که سوژه ایجاد ابهام و بحران را به دست بیاورند

یادماندومینسالگردآیتاه



رضوانه رضایی پور
خبرنگار

آیت اه مردم را انتخاب کرد
محمد نعیمی پور در گفت و گو با »ایران«:

آقای هاشمی به دلیل افکار آزادی خواهانه و در یک 
بزنگاه تاریخی سمت مردم را انتخاب کردند. هاشمی 

آدم سیاستمدار و روشن بینی بود و آینده کار خود را 
می  دید و آگاهانه این مسیر را انتخاب کرد و تا آخر 

عمرش هم به آن وفادار بود

»اعتدال گرا نه؛ آزادی خواه«. این عنوانی اســت که یک فعال سیاسی اصاح طلب برای 
آیت  اه هاشــمی برمی شــمرد. محمد نعیمی پــور افــکار آزادیخواهانه هاشــمی را دلیل 
اصلی گردش او به ســمت مــردم می  داند و می گوید: »هاشــمی با وجود اینکه شــناخت 
وســیعی از جریان قدرت حکومتی در کشــور داشت و کامًا تشــخیص می  داد که عواقب 
ایــن کار چه خواهد بــود، اما آن خطبه تاریخــی نماز جمعه را خوانــد«. نعیمی پور همین 
اتفاق را دلیل مهم تغییر نگرش ها در مورد شــخصیت هاشمی می  داند و معتقد است که 

از همین زمان به بعد قضاوت  ها رنگ و بوی دیگری گرفت. 
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هاشمی ، سیاستمدار زمینی

فرزند زمان خویش

نــام آیــت اه هاشــمی رفســنجانی بــی شــک جــزو یکــی از 
سیاستمداران بزرگ تاریخ ایران ثبت می شود. دوران زندگی 
هاشــمی به قدری پــر از حادثه و پیچیده اســت که هیچ کس 

نمی تواند در یک نوشته حتی به عناوین آنها اشاره نماید.
هاشــمی رفســنجانی شــخصیت روحانــی بــود. مفســر بــود. 
اقتصــاددان بود. فقیه بــود. اما همه این خصلت هــا در برابر 

چهره او به عنوان یک سیاستمدار رنگ می باخت.
به باور من رفسنجانی سیاست را زمینی می دانست. این شاید 
مورد مناقشــه باشــد. اما من  آن را نقطه قوت می دانم. اصًا 
سیاســت زمینی اســت. اگر امری دائمی و ثابت باشــد، دیگر 

سیاست نام نمی گیرد.
سیاستمدار می تواند متدین باشد و براساس مبانی دینی تصمیم بگیرد تا دینش از 
سیاست جدا نباشد اما اگر بخواهد سیاستمدار بماند بر اساس همان مبانی باید در 

هر شرایطی تصمیم متناسب با شرایط بگیرد.
رفتار هاشمی رفسنجانی را اگر از قبل انقاب تا وفات پیگیری کنید، کامًا می فهمید 

که سیاستمدار بود.
عمر طوانی در سیاست با رفتار  زمینی که باید به تناسب شرایط موضعگیری کند، 
نتیجه طبیعی اش این می شــود که دارای موافقان و مخالفان باشــد و یا کســانی در 
دورانی موافق او باشند و همان ها در دوره دیگری مخالفش باشند. همان که در مورد 

آیت اه پیش آمد.
در مقابل به دلیل همین که هاشــمی به تناســب ضرورت زمانــی، آنچنان که خود 
می اندیشید، تصمیم و موضع می گرفت، مواضعش مورد نقد یا حمایت جریانات 
مختلف سیاســی بود و یا یک جریان دورانی او را بهترین حامی خود می دانستند و 

همان ها در دوره دیگری بشدت منتقد هاشمی بودند.
 جریــان چــپ در دوران امام اصلی ترین حامی هاشــمی بودند. او هــم در آن دوره 
مثل قبل انقاب و از روزهای آغاز مبارزه روحانیت با شاه همچنان جزو نزدیک ترین 
افراد حلقه امام بود. وقتی جریانی به نام خط سوم و هواداران آیت اه منتظری با 
اطرافیان امام فاصله پیدا کردند، یکباره هاشمی که می بایست در رأس هرم قدرت 

باقی بماند مورد نقد خط سوم قرار گرفت و آنها هم مورد بی مهری هاشمی.
بعــد از رحلــت امام و شــروع رهبــری آیــت اه خامنــه ای و آمادگی برای ریاســت 
جمهــوری، خــود را در جایــگاه نزدیک تریــن فــرد بــه ایشــان دانســت و بــرای این 
موقعیت جدید، به دلیل اختاف نظر های سابق جناح چپ با رهبری جدید، موتور 
قدرتمندی شد که نیروهای چپ و متحدان دیروز خود را مورد شدیدترین انتقادها 
و حذف ها قرار دهد و خطبه های تأثیرگذار و پراهمیت او محور مخالفت با چپ آن 
روز که بعدها اصاح طلبان نام گرفتند باشد. این خصوصیت سیاست زمینی است.

در همــان ایــام نور چشــم حزب اه بود و قبل از خطبه های جمعه شــعار دشــمن 
هاشمی دشمن پیغمبر است، فضای دانشگاه تهران را پر می کرد.

نیروهــای چــپ هــم کــه از صحنه سیاســی و قــدرت بتدریــج حذف می شــدند، به 
مخالفــت پرداختنــد به نحوی کــه در انتخابات دور دوم ریاســت جمهورِی ایشــان 
مجمع روحانیون مبارز که اصلی ترین جریان چپ آن روز بود، فعالیت های خود را 
تعطیل کرد و حاضر نشد در حمایت از کاندیداتوری ایشان بیانیه بدهد و وقتی که 
جمعی از اعضای مجمع به صورت شخصی حمایت کردند مرحوم هاشمی برای 
آنکــه راه را بــر حضور آنان ببندد، از همان جمع اندک به عنوان کســانی یاد کرد که 

عاقه مندند خود را به او نزدیک کنند تا محبوبیت پیدا کنند.
طبیعی است که اینها نقد هاشمی نیست. توضیح سیاست زمینی است که باید به 
تناســب شــرایط تصمیم بگیرد. وقتی آقای خاتمی با آن رأی خیره کننده انتخاب 
شد، هاشمی حامی رئیس جمهوری خاتمی شد. ولی تصورش این بود که همچنان 
باای ســر ریاســت جمهوری قرار دارد و باید اصاح طلبانی که اینقدر آســیب دیده 
بودند، حامیان او باشند. همه سیاست های قبلی آیت اه در طول سال های ریاست 
جمهوری باعث می شد که نیروی تازه نفس که با شعارهای متفاوت به میدان آمده 
بودند، با او سر سازش و دوستی نداشته باشند. ثمره آن در انتخابات مجلس ششم 
بود که با رأی نه خیلی زیاد رأی آورد و از همان زمان مورد نقد شــدید بخش عمده 

اصاح طلبان قرار گرفت.
هاشــمی می خواســت در جایــگاه رئیس مجلــس حضور پررنگی داشــته باشــد تا 
اصاح طلبان را کنترل کند و آنها را از تندروی پرهیز دهد و اصاح طلبان هم تصور 
می کردند که هاشــمی از همان ابتدا و آغاز کار، مســیر اصاحات را به مســیر دوران 

ریاست جمهوری اش برگرداند.
دوره اصلــی زندگــی سیاســی متفــاوت هاشــمی دهــه آخــر عمــرش بــود که پس 
از انتخابــات ۸۸ بــا تغییــر سیاســت در هاشــمی، مــورد حمایت قــوی و قدرتمند 
اصاح طلبــان و بغــض کینه توزانه و حرمت شــکنانه جریان مقابــل و افراطی قرار 

گرفت.
خدا روحش را شاد کند. در مجموع آدم بزرگی بود که بخشی از تاریخ ایران شد.

یادداشت

محمدعلی ابطحی
فعال سیاسی 
اصاح طلب

 خاســتگاه اعتــدال همــواره دانایــی و آگاهــی بــوده و هســت 
و اگــر بخواهیــم در میــان فضایــل انســانی گرانســنگ ترین 
آنهــا را برگزینیــم بی شــک»دانایی« مادر فضیلت هاســت و 
آیــت اه هاشــمی رفســنجانی در دوره معاصر ایــران یکی از 
آن اســتوانه های دانایی بوده اســت که کوشــید مبنای توسعه 
کشــور را بــر آگاهــی خردمندانــه شــهروندان اســتوار نمایــد و 
عملکر د او نیز نشــانگر این مدعاســت؛ به ایــن خاطر بود که 
هاشمی هیچگاه از انتخابات ها نمی هراسید و از تغییر واهمه 
نداشــت؛ هاشــمی چه در روزگار انتشــار کتــاب امیرکبیرش و 
چه در اوقات ســازندگی همواره به دنبال توســعه همه جانبه مبتنی بر دانایی بود؛ 
هرچند شــاید در این کشــاکش گاهی در انتخاب تاکتیک هایش اشــتباه کرده باشد؛ 
اماهاشمی رفسنجانی بر این مبنا در طول چهار دهه انقاب اسامی همواره فرزند 
زمــان خویــش بــود و حرف و حدیث هــای دیگران هیچگاه باعث نشــد تــا در رفتار 
مبنایی او در مسیر توسعه خدشه وارد شود، در دوران جنگ فرمانده ای بود که دل 
در گروی صلح داشت و در جنگ برای صلح پایدار می جنگید، در دوران سازندگی 
مرد عرصه ســازندگی ایران بود و کوشــید ایران را دوباره بســازد و پس از آن در برابر 
هیاهوی منتقدان صبور و ســاکت مانــد و با همه نقد های منصفانه و غیرمنصفانه 
همواره آماده حضور در انتخابات بود تا بوســیله محک خوردن در انتخاب ها خود 
را بیازماید به این خاطرقطعاً هاشــمی رفسنجانی در میان روحانیون جهان اسام 
تنها عالمی است که خود را تا به این اندازه به محک انتخاب ها سپرده است و جالب 
آنکه چه در شکست و چه در پیروزی نتیجه را بدون گایه می پذیرفت؛ زیرا برای او 
مردم اعتبار حکمرانی بودند و به همین خاطر رضایت خداوند را در رضایت مردم 
جست و جو می کرد، برای هاشمی رفسنجانی صدای مردم صدای خدا بود و کلمات 
خداوند متعال را در میان خواســته ها و ســخنان جانشینان خداوند بر زمین کاوش 
می کرد زیرا نیک می دانست وجدان عمومی شهروندان هیچگاه به افراط و تفریط 
تمایل ندارد؛مردم اعتدال در منش وســلوک را می پســندند و حتی اگر روزگاری آن 
را پس زده باشــند در نهایت به آن دل می ســپارند که به نظر می آید این اتفاق نیز 
افتاده است و راز مرگ خواهی امروز برخی برای انسانی که درقید حیات نیست نیز 
دقیقاً در همین منش نهفته است؛زیرا آنکه بنیان زندگی انسان ها را مبتنی بر آگاهی 
می خواهد اجرم رفتاری معتدل خواهد داشت و هنگامی که اعتدال بر صدر نشیند 
به ناچار جاهان تندرو گوشه نشــین خواهند بود و هاشــمی رفسنجانی در حیاتش  
نشان داد که به عقانیت بشری و دستاوردهایش اعتماد دارد؛دستاوردهایی نظیر 
قانون؛حق انتخاب؛ مفهوم شهروندی؛ گفت و گو، اهتمام به تحزب و.... در زندگی او 
جایگاه ویژه ای داشــت و در این راه کوشــید هرچند شاید در برخی از آنها ناکام ماند 
اما مردم در تشــییع با شــکوهش نشان دادند که منش و راه او را پسندیده اند و آن را 

پاس خواهند داشت.

یادداشت

 احسان مکتبی
کارشناس سیاسی

ë  ،به عنــوان یــک چهــره فعــال اصاح طلب
چقدر قائل به تقسیم بندی دوران زندگی سیاسی 

آیت اه هاشمی هستید؟
آقــای هاشــمی ضمــن اینکــه در دوران رژیــم 
پهلــوی آگاهانه مبــارزه می کردند در فــرازی از 
زندگــی خــود مســیری را رفتنــد که بســیاری از 
روحانیــون آن را طــی نکردند. ایشــان با دانش 
سیاسی بسیار خوبی که داشتند توانستند در آن 
دوران نقــش خوبی را ایفا کنند. آقای هاشــمی 
بعد از پیروزی انقاب به دلیل هوش سرشاری 
که داشــت نقش مهمی در یــاری امام و پیروی 
از ایشــان ایفا کرد و خصوصاً در مسأله جنگ و 
مشــکات عدیده ای که در کشــور وجود داشت 
توانســت قدرت فرماندهی و سازماندهی خود 
را نشان دهد. نقش ایشان در مجلس خبرگان 
آن دوره هــم آنقــدر برجســته بود که توانســت 
در تعییــن رهبری تعیین  کننده باشــد. این امر 
تــوان و نفــوذ سیاســی آقای هاشــمی را نشــان 
می دهــد. البتــه امیدهای زیادی بود که ایشــان 
در دوره ریاست  جمهوری کارهای بزرگی انجام 
بدهند و واقعاً نقش اول سیاســی کشور را برای 
شــخص او قائل بودند، که اینگونه نشــد. با این 
حال اختاف دیدگاه هایــی در درون حاکمیت 
وجــود داشــت. خصوصاً بعــد از ارتحــال امام 
کــه برخــی نیروهــای سیاســی تقویــت شــدند 
و در شــرایط جدیــد رشــد قابــل توجــه یافتند، 
ایــن اختافــات بیشــتر دیده شــد. ایــن نیروها 
مجموعــاً با هاشــمی رابطه خوبی نداشــتند و 
درصدد بودند موقعیــت او را متزلزل کنند. به 
همیــن دلیل در کابینــه دوم، او مجبور شــد در 
سیاســت  های خود تجدیدنظر کند و به قدرت 
سیاسی کشور تن بدهد. البته در اینکه هاشمی 

اعتقــاد بــه انتخابــات و مردمســااری داشــت 
شبهه  ای ندارم برای همین هم انتخابات سال 
76 را انتخابــات درســتی می  دانســتم. حاصل 
آن انتخابات این شــد که رأی مردم در آن سال 
خوانده شد. به رغم اینکه فضای سیاسی درون 
حکومتی برنده شدن آقای ناطق نوری را در این 
انتخابات باور داشــت امــا اصاح  طلبان پیروز 
انتخابات شدند. این نکته را نباید فراموش کرد 
کــه در نــگاه افکار عمومی آقای هاشــمی نماد 
حکومــت بودند و به خاطر این نقش پررنگ او 
بود که انتقادات زیادی به ایشــان وارد می  شــد. 
افــکار عمومــی هــم همیــن چهره از هاشــمی 
را مــورد ســؤال قــرار می دادند به ایــن دلیل که 
متأسفانه در سال ۸4 این دوگانه حکومتی و به 
اصطاح سرمایه داری با رویکرد به نام مردمی 
و در واقــع پوپولیســتی رقابــت کــرد و آن فضــا 
هاشــمی را از صحنه سیاســت کشــور دور کرد. 
مجموعه حوادث و مشــکات بزرگی که در اثر 
۸ ســال دولت احمدی  نژاد به وجود آمد و سیر 
قهقرایی که برای جمهوری اسامی رقم خورد، 
باعث شد که هاشمی موضع گیری روشن تری 

نسبت به وقایع داشته باشند.
ë  پس می تــوان گفت که چنیــن اتفاقاتی دلیل

اصلی شــروع دوران جدیدی در زندگی سیاســی 
آقای هاشمی است؟

علی رغم شناختی که از ایشان در بین نخبگان 
و مــردم وجــود داشــته، بــه تعبیــر مــن آقای 
هاشمی به دلیل افکار آزادی خواهانه و در یک 
بزنگاه تاریخی سمت مردم را انتخاب کردند. 
هاشــمی با وجــود اینکه شــناخت وســیعی از 
جریــان قــدرت حکومتی در کشــور داشــتند و 
کامًا تشــخیص می  دادند کــه عواقب این کار 

چــه خواهد بــود، امــا آن خطبــه تاریخی نماز 
جمعــه در ســال ۸۸ را خواندنــد. آنجا بود که 
قضاوت ها درباره ایشــان رنــگ و بوی دیگری 
گرفــت. از یک طرف مردمی کــه زخم خورده 
انتخابــات۸۸ بودنــد و به دنبــال رأی خــود به 
اعتراض برخاسته بودند، احساس کردند یک 
یــاور بزرگ و مقتدری با مردم همدردی کرده 
و از طرف دیگر جریان هــای اقتدارگرا و بعضاً 
بســیار افراطی بشــدت خط و مرز خــود را با او 
مشخص کردند و ایشان را مورد هجمه و حتی 
بی  انصافانــه مــورد تهمت و افترا قــرار دادند. 
به هرحال هاشــمی آدم سیاســتمدار و روشن 
بینی بود و آینــده کار خود را می  دید و آگاهانه 
ایــن مســیر را انتخــاب کــرد و تا آخــر عمرش 
هــم بــه آن وفــادار بــود. اگــر بخواهــم جواب 
ســؤال نخست شــما را بدهم می توانم بگویم 
کــه آزادیخواهی آقای هاشــمی از ابتدا تا انتها 
تغییری نکــرد. اما به دلیل جایگاه و موقعیت 
سیاسی ایشان در جمهوری اسامی می توانیم 
دوره های مختلفی را برشــمریم. در یک دوره 
ایشــان در جهت تحکیم پایه هــای جمهوری 
اسامی تاش برجسته کردند و به عنوان یک 
حاکم مقتدر شناسایی شدند و در یک مرحله 
دیگــر حاکمیــت و قدرت حکومتی خــود را در 
اولویــت دوم قــرار دادند و حمایت خــود را از 
جمهوری اســامی در توسعه و پیشرفت آن و 
همراهی با مردم قرار دادند. البته معنی دیگر 
این کار این بود که با پوپولیســم و عوام گرایی و 
ناتوانــی در اداره کشــور و کم خردی در صحنه 
سیاســی ایران مقابله کردنــد. به همین دلیل 
اســت کــه پس از فــوت ایشــان مــردم تجلیل 

بسیار خوبی کردند.

ë  شــما در این تقســیم  بندی برای افکار عمومی
نقش قائل شدید و البته از دیدگاه خودتان به نظر 
می  رسد که ایشان را همواره در طول سالیان زیاد 
معتدل می  دانستید. اما بحثی که در مورد زندگی 
ایشان مطرح می شود جدای از اتفاقات سال های 
ابتدایی پیروزی انقاب نیســت. نقش آیت  اه 
هاشــمی در همان زمان که به گفته شما نمادی از 
حاکمیت اســت، چه بوده؟ آیا می توان ایشان 
را به گونه  ای در مســیر موافقــان تندروی  های آن 

سال ها دانست؟
البتــه روی نظــر خــودم پافشــاری می  کنــم و 
اعتقــادی هم ندارم که ایشــان مشــی اعتدال 
را دنبــال می  کردند. آقای هاشــمی آزادیخواه 
بودنــد کــه در دو مقطــع دو نــوع بــروز از خــود 
نشــان دادنــد. در یــک مقطعــی همراهــی با 
مــردم خیلی بروز پیدا کرد و در مقطعی دیگر 
اقتدار سیاســی او. آقای هاشمی با تمام وجود 
از اهــداف جمهــوری اســامی و نقطه نظرات 
امــام پاســداری می  کــرد و به همیــن دلیل در 
دوره اقتدار سیاســی و با تصور اینکه جمهوری 
اســامی تأمین  کننده آزادی  های کشور خواهد 
بــود، سیاســت  ورزی می  کــرد. اما معنــای این 
قضیــه این نیســت که ایشــان معصــوم بود و 
هیــچ اشــتباه محاســباتی نداشــت و در جایی 
از کارهایــش افــراط و تفریــط دیده نمی شــد. 
البته او تصمیمــات متفاوتی هم گرفت که به 
اعتقاد برخی تندروی محســوب شــده اســت. 
این را هم بگویم که برخی از کارهایی که تحت 
عنوان تندروی مطرح می  شــود، قضاوت  های 
هــم  اختاف نظــر  آن  در  کــه  اســت  پســینی 
وجود دارد. حتی ممکن اســت اشــتباه باشــد. 
کمااینکه هاشمی در دوره قدرت سیاسی خود 
هم اشــتباه داشته اســت. به هر صورت، اینکه 
مطلق نگاه کنیم خیلی صحیح نیست و حتی 
ممکن است نظریاتی اشتباه باشد. اگر نقاطی 
در زندگی سیاســی ایشان در نظر گرفته شود و 
به هم وصل شوند و خطی را تشکیل دهند به 
نظر من این خط مســیر آزادیخواهی ایشان را 

نشان می  دهد.
ë  تعادل بخــش وزنــه  به عنــوان  هاشــمی  از 

جناح های سیاســی هم نام برده می شــد. بر سر 
همین موضوع هم شــاید بحث وجود داشــته 
باشــد. مشــخصاً می تــوان از حــوادث پــس از 

انتخابات ریاست جمهوری سال 88 نام برد.
به هر حال آقای هاشــمی مجموعه کارگزاران 
نظــام را قبول داشــته اســت. حاا نــه اینکه به 
یک اندازه، اما اعتقادی نداشته که باید بخشی 
خانه  نشــین  مســئوان  و  نظــام  کارگــزاران  از 
شــوند. مقــداری میانــه  روی در ایشــان وجــود 
داشــت. نه اینکه صددرصــد در این امر موفق 
بوده باشــد اما نمره قابل قبولی داشــته است. 
می توانــم بگویــم که تاحــدودی می توانســته 
هــم در مجموعــه اصولگرایــان وزنه  ای باشــد 
که بتواند در خصوص مسائل سخت تعادلی 
را ایجــاد کنــد و هــم در جناح موســوم به خط 
امامــی یــا همان اصاح طلبــان. امــا این نفوذ 
شــخصیتی در ایــن دو جنــاح متفــاوت بــود. 
کمااینکه در بخشــی از جناح اصولگرا کســانی 
که اکنون به عنوان جبهه پایداری با جریان تند 
اصولگرایی مشــخص هســتند در ســال ۸4 با 
شــعار ضدیت با هاشمی پا به صحنه سیاسی 

گذاشــتند. حتی توان شــان در این حــد بود که 
افــراد معتدل اصولگرا را پس بزنند و شــرایط 
به گونه  ای باشد که بســیاری از اصولگرایان در 
مقابل این هجمه سکوت کنند. در جناح خط 
امام هم اینگونه بود. بخش  هایی از این جناح 
هجمه ســنگینی به آقای هاشــمی داشتند. به 
هرحال در این دو بخش ایشــان به عنوان وزنه 
تعــادل مطــرح نبودنــد. اما بخشــی از جریان 
اصاحات نسبت به قضاوت های ایشان تأمل 
می  کردنــد. نکته جالب این اســت کــه در یک 
مقطعی جریان تند پایدارچی، آقای هاشمی 
را ضــد مــردم و نــوک پیــکان ســرمایه داری و 
استکبار داخلی معرفی  کرد و بر موج این نگاه 
ســوار شــد و توانســت یک جریان پوپولیســت 
خطرنــاک را ســر قــدرت آورد. آن طــرف هــم 
هاشــمی را نمــاد حکومت و قــدرت غیرقابل 
مهــار می دانســتند و بــه هرحــال ایــن دو لب 
قیچی باعث شــد که نقش برجسته او کاهش 
پیــدا کند. با وجود اینکــه هیچ کس موقعیت و 

توان ایشان را نمی توانست انکار کند.
ë  هرچنــد شــما تعادل بخشــی بیــن جریانات

سیاســی از سوی ایشــان را قبول ندارید اما شاید 
خیلی از اصاح طلبان معتقد بــه این موضوع 
باشــند. انتقاداتــی را کــه آقای هاشــمی مطرح 
می کرد بسیاری از اصاح  طلبان قادر به بیان آن 
نبودند یا اینکه ایشان برای اصاح  طلبان نقش 
زیادی در حاکمیت قائل بودند. آیا پاســخ شــما 
را می تــوان بــه کل جامعه بســط داد و گفت که 
دیگر نیازی به حضور فردی که وزنه تعادلی بین 

جریانات سیاسی باشد، وجود ندارد؟
صاحیــت  رد  ســال 92  در  هاشــمی  وقتــی   
می شوند، معنای واقعی این جمله این است 
کــه هاشــمی از دایره قــدرت حاکمیــت خارج 
شــدند. در واقــع اگــر هم ایشــان اندک نقشــی 
پــس از ۸۸ داشــتند در ســال 92 ایــن انــدک 
نقــش هــم از بیــن رفــت. من معتقد نیســتم 
کــه در ســال 90 به بعد هاشــمی می توانســت 
نقشی برای اصاح  طلبان ایفا کند. البته این را 
مطلق نمی گویــم، اما اینکه تأثیرگذاری جدی 
داشــته باشــند و بتوانند رویه  ها را تغییر دهند، 
نه؛ چون دیگر در این موقعیت قرار نداشــتند. 
ایشــان حرف خود را می زدند و ســایر مسئوان 
کشــور هم حــرف خــود را. معنــای آن هم این 
نبوده که هاشــمی می توانســت رابطــه ای بین 
اصاح طلبان و حکومت برقرار کند. اســتدال 
صحت این صحبت، ســاده اســت. ایشــان اگر 
چنین جایگاهی را داشــتند می توانســتند برای 
محصوریــن جنبــش ســبز، نقــش     تعییــن 
کننده  ای ایفا کنند یا در مضیقه  های شدیدی که 
برای ســید محمد خاتمی به وجود آمد، کاری 
از پیش ببرند، یا در برابر رفتاری که باعث شــد 
بســیاری از اصاح طلبان زندان های طوانی را 
تحمل کنند، بایستند. البته ایشان اعتقاد داشت 
که باید از این روش ها جلوگیری کند، اما موفق 
نبود. ایشــان از ســال 90 به بعد چنین نقشی را 
نمی توانســت ایفا کند و بعد از ایشــان هم فرد 
دیگری نمی تواند چنین نقشی را بازی کند چرا 
کــه حاکمیت معتقد اســت که نیازی بــه افراد 
واســطه ندارد و اساساً نیازی به جریان موسوم 
به اصاح  طلبی وجود ندارد و اینکه کسی بیاید 

تعادلی را ایجاد کند بی مفهوم است.

ایــن ســؤال اساســی کــه 
میانه روی و اعتدالگرایی 
در سپهر سیاســی ایران 
بعــد از فقــدان آیت اه 
هاشمی رفسنجانی چه 
مســیری  و  سرنوشــت 
پیدا می کند شاید اولین 
سؤالی بود که بافاصله 
بعد از درگذشت ایشان 
مطرح شد و تا امروز هم 
مطرح اســت. آیت اه هاشــمی رفســنجانی 
قریــب بــه چهــار دهــه به عنــوان نقطــه ثقل 
نیروهــای میانــه رو دو جریان سیاســی اصلی 
کشــور مطــرح بــود و عــاوه بــر آن در تمــام 
ایــن ســال ها می شــد او را نمــاد عقل گرایــی 
و محاســبه گری در فضــای سیاســی پــس از 
انقــاب دیــد. به عبارتی اگر شــاخصه دو ســر 
طیف های سیاســی اصاح طلب و اصولگرا را 
تکیه بر برخی شعارهای رادیکال بدانیم آقای 
هاشمی مهم ترین نماد پرهیز از تکیه بر شعار 
و آرمان گرایی صرف در سیاست پس از انقاب 
بود. او به شکل مشهودی بر برآیند امکانات و 
واقعیت های مادی و اجتماعی برای پیشبرد 
سیاســت ها تأکید داشــت و بیش از آنکه نگاه 
خود را معطوف مفاهیمی چون »آرمان های 
سیاسی« کند در پی »اهداف سیاسی« بود که 

وجوهی عینی تر و قابل وصول تر داشتند.

آقای هاشمی در حالی با فوت خود از صحنه 
سیاســی ایران حذف شــد کــه از یک منظر ما 
دچار یکی از عمیق ترین شکاف های سال های 
پــس از انقــاب میــان دو رویکــرد سیاســت 
آرمانگرایانه و واقع بینانه هستیم. دو رویکردی 
که یکــی تقریباً بی توجه بــه موقعیت واقعی 
کشــور و جامعه ایــران و همین طــور امکانات 
موجــود و در پی نفی مشــکات اساســی که با 
آن درگیر هستیم ادعای مدیریت جهانی نیز 
دارد و دیگری معتقد به بازگشت عقل گرایی 
و محاسبه گری به حوزه سیاست ورزی داخلی 
و خارجــی اســت و الزامــاً ایــن محاســبه گری 
را در تعــارض و تناقــض بــا اســاس اهــداف و 
ماهیــت انقــاب اســامی نمی داند. شــکاف 
این دو رویکرد از همان سال های میانه جنگ 
تحمیلی آشکار شــد اما بعد از روی کار آمدن 
دولــت آقــای احمدی نــژاد در ســال ۸4 جان 
تازه ای گرفت و از سال 92 و با شروع مذاکرات 
هسته ای نیز وارد فاز تشدید شکاف و تعمیق 

اختافات شد.
شــکاف  ایــن  در  هاشــمی  مرحــوم  نقــش 
قــرار گرفتــن به عنــوان عاملــی  نــه  واقعــی 
مرضی الطرفین بلکه به عنــوان وزنه ای برای 
تقویت جریانی بود که اعتقاد به محاسبه گری 
در حــوزه سیاســت ورزی دارد. در واقــع اگر به 
مناسبات سال های دولت اصاحات برگردیم 
آقای هاشمی را نیرویی در میانه درگیری ها و 

دعواهای سیاسی دو جناح با نقشی کم و بیش 
مرضی الطرفیــن می بینیــم. ایشــان از همان 
دوران حیــات حضــرت امــام و خصوصــاً در 
زمان ریاســت جمهوری سعی بر این داشتند 
که قــوای عاقلــه دو جریــان را در کنار خویش 
داشته باشند و این نقشی بود که تا پایان دولت 
اصاحــات هم کــم و بیش ادامه داشــت. اما 
در وضعیــت دو قطبی فعلی که ریشــه آن به 
ســال ۸4 برمی گردد، تمام عقای دو جریان 
که به ترتیبی برای آقای هاشــمی نقشی مؤثر 
قائل بودند به یک ســمت بازی یعنی همان 
ســمت مدافعان عقل گرایی و محاســبه گری 
در سیاســت کوچ کردنــد و با تغییراتــی که در 
مناســبات سیاســی ایــران شــکل گرفتــه بود، 
گروه هــای تندروتر اصاح طلــب نیز رجعتی 
دوباره به نقش آقای هاشمی داشتند. در این 
بین البته نباید ناگفته گذاشت که برخی مبانی 
و منش های سیاسی خود ایشان هم تغییراتی 

در طول زمان پیدا کرده بود.
در این جایگاه است که آقای هاشمی هر چند 
دارای یک نقش رهبری اســت اما همه نقش 
او بــه ایــن مفهوم ختــم نمی شــود. او ضمن 
رهبری یک جریان در قامت اکتیویستی فعال 
و کنشگری با بیشترین حد تأثیر ظاهر می شود 
و از انتخابات ســال 92 به بعد در اکثر مقاطع، 
اختــاط این دو نقــش کاماً هویدا اســت. به 
عبارتــی او هــم در قامــت یک رهبر سیاســی 

تــوان ایجاد اجماع و اقنــاع بین نیروهای یک 
جریان دارد و هم در قامت یک کنشگر فعال 
مستقیماً در معادات و تحوات ایفای نقش 
می کنــد و اثر خود را بر جــای می گذارد. او هم 
دارای یک ریشــه اصیل و عمیــق در انقاب و 
تمام تحوات بعد از آن است و هم جایگاهی 
دارد کــه اســاس حیــات سیاســی-اجتماعی 
بسیاری از نیروهای سیاسی کشور در نوعی به 
جایگاه او در طول این چهار دهه وابسته است.
بــا این مقدمه درباره نقش و جایگاه مرحوم 
هاشمی رفســنجانی به پاسخ ســؤال اصلی 
ایــن نوشــتار می پردازیــم؛ سرنوشــت میانه  
روی و اعتدال بعد از آقای هاشمی چیست؟ 
به نظر می رســد در بیــن مجموعه نیروهای 
معتقد به این روش سیاست ورزی به لحاظ 
میزان نفــوذ، ســابقه تاریخی و اثرگــذاری بر 
بخش های مختلف کســی همپــای مرحوم 
هاشــمی رفســنجانی وجود نداشــته باشــد. 
در واقــع بــه لحــاظ شــخصی فقدان ایشــان 
را بایــد خأیی دانســت که به صــورت فردی 
قابل پر کردن نیســت. تنهــا راه ممکن برای 
پــر کردن این خأ ایجاد و تحکیم حلقه ای از 
نیروهای مؤثر در این جریان است که هر کدام 
می توانند واسطه گفت و گو با طیف های دیگر 
ایــن جریــان و همین طور عامــل نگهدارنده 
عقبه طیف خود در جریان میانه رو و قائل به 

عقلگرایی باشند.

بــه شــکل واضــح باید اعتــراف کــرد کــه این 
اتفــاق هنوز رخ نداده اســت؛ بــه عبارتی هنوز 
لیــدری بخش هــای  کــه  میــان چهره هایــی 
مختلف جریان قائل به میانه  روی را تشکیل 
می دهند تقریباً ارتباط ارگانیک و مشــخصی 
وجــود ندارد. آن حد از ارتباطی هم که در این 
چارچــوب دیده می شــود تا حدی وابســته به 
جایگاه بوروکراتیک افراد اســت که نمی توان 
آن را بــه حســاب دریافــت ضــرورت این نوع 
رفتــار از جانب آنها گذاشــت. بــه عبارتی این 
ارتبــاط چون وابســته بــا جایــگاه بوروکراتیک 
شــخصیت ها می شــود در صورت کنــار رفتن 
هــر کــدام از افــراد از آن جایگاه، شــاهد قطع 
ایــن ارتباط هم خواهیم بود. به همین اعتبار 
بایــد گفــت خــأ حضــور و بازیگــری آیت اه 
هاشمی رفسنجانی نه تنها در جریان میانه رو 
کاماً احساس می شود که حتی با نبود ایشان 
می تــوان رگه هایی جــدی از بــروز رقابت های 
غیرسازنده در میان اجزای مختلف جریان یاد 

شده را هم ماحظه نمود.
در چنیــن وضعیتــی بــه نظــر می رســد بایــد 
نگاهــی جدی تــر به آثــار و نتایج خــأ حضور 
مرحوم هاشمی رفسنجانی در جریان میانه رو 
داشــت و حاضران در این اردوگاه سیاسی نیاز 
دارند تا برای اســتمرار سیاســت ورزی و حتی 
حیات سیاسی خود فکری جدی برای رفع این 

خأ به هر نحو ممکن داشته باشند.
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زاده کرمانشاه است به تاریخ 1۹ دی 1315. در سال 1350 دکترای 
زبان شناســـی و زبان های باســـتانی خود را از دانشـــکده ادبیات 
دانشـــگاه تهران دریافت کرد و در محضر بزرگانی چون محمد 
معین، محمدحسین فاضل تونی، جال الدین همایی، حسین 
خطیبی، ذبیح اه صفا و احسان یارشاطر شاگردی کرد. نخستین 
کتاب خود را که مجموعه ۹ داســـتان بود، با نام »ناشناخته« در 
سال 1333 منتشر کرد و تا امروز بیش از هفتاد اثر به رشته تحریر درآورده است. آخرین 
کار او هم، »هند باستان« است که سه سال پیش ازسوی انتشارات علمی و فرهنگی به 
طبع رسید. دو سال هم در سمِت رایزن فرهنگی ایران در پاکستان مفید ظاهر شد و هم 
در جایگاه مدیرکل کتابخانه ملی ایران، منشأ ثمِر بسیار. جز این، در بازه زمانی 1345 تا 
1346 در ریاست دفتر نظارت و سنجش در واحد طرح و برنامه ریزی دانشگاه تهران و 
1348 تا 1350 در معاونت کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران اثربخش بود. 
او که سی و پنج سال است در امریکا گذران عمر می کند، ماه گذشته را در تهران گذراند 
و از قضا مجلس بزرگداشتش نیز، 25 آذر 13۹7، در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران 
برگزار شد.  در این سفر، اما فرصت دیدار با او دست داد و آنچه در ادامه می خوانید متن 

گفت وگو با »فریدون بدره ای« است در سالروز تولِد هشتاد ودو سالگی اش.
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حمیدرضا محمدی
روزنامه نگار

ë  آقای دکتر بـــدره ای! در ابتدا و بـــرای ورود به
بحث، در چه روزی و شـــهری  زاده شـــدید و آیا 
فضایی که در آن رشـــد کردید، در جهت گیری 

آینده تان اثر داشت؟
من 19دی 1315 در کرمانشـــاه  زاده شدم و 
تا دوره دبیرســـتان در آنجا بودم. خانواده من 
اهل علم نبودند، ولی پدرم با وجود بی سوادی 
خودش تمام تاش و ثروتش را گذاشت برای 
درس خواندن من و برادر و خواهر کوچکترم. 
ولی مـــادرم انـــدک ســـوادی داشـــت، و یادم 
هست زمانی که به روش آموزش آن موقع به 
ما تکلیف می دادند تا مثًا ده بار از روی درسی 
بنویسیم اغلب خوابم می برد و مقداری از آن 
را مادرم برایم می نوشت، ولی مادرم چون از 
سوادش استفاده عملی نمی کرد آن سواد هم 
از یادش رفت. پدرم فقط می توانســـت امضا 
کند.  به یاد دارم در آن زمان اصاً در کرمانشاه 
برق نبود، چراغ های گردســـوز بود که روشـــن 
می کردیم، میز و صندلی و این حرف ها نبود، 
روی زمین می نشســـتیم و دراز می کشیدیم و 

می نوشتیم.
ë شما سال 1331 به تهران آمدید؟

بلـــه. آن زمـــان اغلـــب خانواده هـــا ترس 
داشتند که فرزندشـــان را به سربازی ببرند و از 
ســـربازی فرار می کردند و خانـــواده من برایم 
صغر ســـن گرفتند که من سربازی نروم، البته 
برایم مشـــکل پیش آمد که بعد رفتیم تا کبر 

سن بگیریم.
ë  از سال های دانشگاه تهران و دانشکده ادبیات

و علوم انسانی بگویید.
یکی از بهترین ســـال های زندگـــی ام بود و 
بســـیار تجربه آموختم. از مهمترین استادانم 
که بســـیار روی من تأثیر گذاشتند باید به دکتر 
محمـــد معیـــن، فاضـــل تونـــی، جال الدین 
همایی، حسین خطیبی و ذبیح اه صفا اشاره 
کنم. آن زمان لیســـانس 3 ســـاله بود و من در 
ســـال 1334 فـــارغ التحصیل زبـــان و ادبیات 
فارسی شـــدم. در ســـال 1345 فوق لیسانس 
زبان شناســـی همگانی و زبان های باســـتانی و 
در سال 1350 دکترای زبان شناسی و زبان های 

باستانی دریافت کردم.
ë عنوان پایان نامه دکتری تان چه بود؟

واژگان نوشتاری کودکان دبستانی ایران.
ë و استاد راهنمایتان چه کسی بود؟

آقایان دکتر صادق کیا، دکتر محمد مقدم 
و دکتر یحیی ماهیار نوابی.

ë  شـــما در پایان نامه مشخصاً به چه مسأله ای
پرداختید؟

مســـأله ای که خیلی مهم بـــود این بود که 
همه فکر می کردند برای این که واژگان پایه ای 
برای زبان فارسی تهیه کنند باید متون مختلف 
را بررسی کنند و فیش نویسی کنند و....در حالی 
که مـــِن زبان شناســـی خوانـــده، متوجه غلط 
بودن این روش شـــدم  و متوجه شدم بهترین 
واژگانـــی کـــه در ذهن کـــودک باقـــی می ماند 
آنهایی اســـت که خودش می تواند به کار ببرد 
چون تـــا وقتی معنـــی اش را ندانـــد و تا وقتی 
نتواند آن را به کار ببرد این واژه برایش معنی 
نمی دهد. این است به این فکر افتادم که بیایم 
و از روی نوشته های خود بچه ها واژگانی تهیه 
کنم که واژگان پایه باشند و همین کار را کردم. 
آن زمان در مؤسسه فرانکلین کار می کردم، که 
شعبه جدایی داشـــت به نام مرکز تهیه مواد 
خواندنی برای نوسوادان و نوآموزان. آنجا من 
بودم و دکتر اسماعیل سعادت و عده ای دیگر.

ë در همان ساختماِن چهارراه کالج؟
بلـــه. ما در آنجـــا از بچه ها شـــاید هر هفته 
100 تا 150 نامه داشـــتیم. من بـــه فکر افتادم 
که این نامه ها را فیش کنـــم. در حدود 1000تا 
از این نامه ها را انتخـــاب کردم، آن هم به این 
صورت: هر نامه ای را که انتخاب می کردم اگر 
مثًا شاگرد کاس دوم بود به معلم ها نشان 
می دادم، و می پرســـیدم آیا این را یک کاس 
دومی نوشـــته؟ یا نه؟ اگر از ســـه نفـــر، دو نفر 
می گفتند بله، این ها را فیش می کردم. چیزی 

در حدود 100 هزار واژه به دست آوردم و آنها را 
براساس طرحی که در مقدمه کتابم نوشته ام 
آماده کردم. واژگان کودکان دبستانی را در سال 
1352 فرهنگستان زبان ایران چاپ کرد. یادم 
هست در آن موقع نوشتم که روش جدید زبان 
شناسی چگونه واژگان را انتخاب می کند. مثًا 
اگر واژه ای در تمام زمینه هایی که شما تعیین 
می کنید به کار رفته باشـــد، معلوم می شـــود 
که واژه ای عام اســـت، یعنی همـــه کس آن را 
می داند. بـــر این اســـاس واژه نامه ای تعریف 
کردم که بســـیار به آن توجه شد. به خصوص 
جزوه ای خصوصی از آن در مؤسسه فرانکلین 

چاپ شد.
ë و تأثیر گذار هم بود؟

بله، تأثیرگـــذار بود. حتی ســـال های بعد، 
من خواندم که نوشـــته بودند آن طرح چنان 
تأثیرگذاشـــته کـــه بقیه کســـانی کـــه آمدند و 
نتوانســـتند  پایـــه بســـازند  واژگان  خواســـتند 

نادیده اش بگیرند.
ë  .نخســـتین کتاب تان را خیلی زود نوشـــتید

چطور شد که ناشری پیدا کردید؟
من با مرحوم دکتر امیرحســـین آریان پور 
آشـــنا بودم. از طریق برادرشان امیرهوشنگ 
آریان پور که همکاســـم بود. به ایشـــان گفتم 
من چند داســـتان نوشـــته ام. نگاه کرد و گفت 
اجازه بده من این هـــا را به برادرم بدهم. آنها 
را نشـــان داد و ایشـــان از من خواست به خانه 
ایشـــان بروم. دکتر آریان پور به من گفت که از 
میان داســـتان هایت 9 تا را انتخاب کردم و به 
آقای رمضانی مدیر انتشـــارات ابن سینا دادم 
تا برایت چاپ کنند و او در ســـال 1333 کتابم 
را به نام »ناشناخته«  چاپ کرد. پس از آن دو 
داستان دیگر هم نوشتم که با عنوان »دختری 
که ُمرد« منتشر شد و حتی به زبان روسی هم 

ترجمه شد.
ë پس شما 17 سالگی وارد دانشگاه شدید؟

بله و این کمی ســـن برای من مشکل شد. 
چرا که مـــن می خواســـتم به دانشـــکده فنی 
آبادان بروم. نام نویســـی هم کردم و امتحان 
هـــم دادم، بعد بـــه من گفتند چون به ســـن 
قانونـــی نرســـیده اید نمی توانیـــم بـــه کارگاه 
بفرســـتیمتان. پـــس آنجـــا را رها کـــردم و به 

دانشگاه تهران آمدم.
ë چگونه وارد فرانکلین شدید؟

ابتدا اشـــاره کنم که من پس از لیسانس، به 
آموزگاری پرداختم. ســـال 1331 تـــا 1335 در 
دبســـتان های  تهران، ســـال 1335 در گرگان، 
ســـال 1336 تا 1340 در همدان و سال 1340 تا 
1344 دبیر دبیرســـتان کاظم زاده ایرانشـــهر در 
تهران بودم. من همان برهه داستان می نوشتم 
و ترجمـــه می کـــردم و حتی مقـــاات انتقادی 
می نوشـــتم. چنـــد کتـــاب از ســـری کتاب های 
گردونه تاریخ را پیش از گرفتن دکتری ترجمه 
کردم. کتاب »کورش کبیر در قرآن مجید و عهد 
عتیق« را در سال 1338 هنگامی که در همدان 
دبیر بودم نوشـــتم. کتاب »فرقه اســـماعیلیه« 
مارشال هاجسن را هم در سال 1342 در روزگار 
معلمی ترجمه کردم. همـــان موقع همایون 
صنعتی زاده عده ای را انتخاب می کرد و از آنها 
برای همـــکاری در مؤسســـه فرانکلین دعوت 
می کـــرد. من به فرانکلین آمدم و اتفاقاً یکی از 
محصوات ایـــن حضور، ترجمه چند عنوان از 

مجموعه گردونه تاریخ بود.
ë صنعتی زاده چگونه آدمی بود؟

مرد کاردان و واقعاً مثل فرفره کار می کرد. 
یادم اســـت روزی کنار خیابان ایســـتاده بودم 
برای تاکسی، ایشان یک بنز داشت که ایستاد 
جلوی من و ســـوارم کرد و پرسید چه کتابی در 
دست داری و گفت کتابی دارم که می خواهم 
ترجمه اش کنی »ایران در گذشـــته و حال« اثر 

آبراهام ولنتاین ویلیامز جکسن.
ë این زمانی بود که شما در فرانکلین بودید؟

بله. تازه وارد شـــده بودم. او با من قرارداد 
بســـت و خیلی جالب اســـت که قـــرارداد این 
کتـــاب را قبًا با دکتـــر منوچهر امیری بســـته 

بودند، ایشـــان چند ســـال طول کشـــیده بود و 
ترجمه نکرده بود و بعد یک مقداری، دو سه 
فصل ترجمه کرده بودنـــد و داده بودند. آنها 
را هم بـــه من دادند ولی من از آنها اســـتفاده 
نکردم برای آن که نحـــوه ترجمه دکتر امیری 
بـــا مـــن نمی خواند.من کتـــاب را از نو ترجمه 
کردم.قرارداد هم به اســـم من تنهاست.ولی 
بعد از این که کتاب تمام شـــد تحویلش دادم 
و مدتـــی نبودم. دیدم کتاب چاپ شـــده و نام 
دکتر امیری هم به عنوان مترجم همراه آمده. 
اعتراض هم کردم، گفتنـــد که حاا چه فرقی 
می کند. آقای مقربی هم که در این مؤسســـه 
فرانکلیـــن بـــود از مؤسســـه فرانکلیـــن فوری 
پول می داد مثًا ده هـــزار تومان برای ترجمه 
می داد.گفتنـــد که چه فرقی می کند، شـــما که 
پولتان را گرفتید، اســـم دکتـــر امیری هم روی 
کتاب بیاید یا نیاید. من گفتم این نمی شـــود و 
کار درســـت نیســـت.به هر حال کارهای پارتی 

بازی و این ها بود.
ë  ظاهرا شـــما در دایـــره المعارف فارســـی هم

فعالیت داشـــتید. چگونه با دکتر غامحسین 
مصاحب آشنا شدید؟

من همـــان تجربه ای که داشـــتم از طریق 
تصحیح کـــردن متون و انتقاد بود. آنها دنبال 
کسی می گشـــتند که هم انگلیسی بداند و هم 
میان مقاله های مختلف بگـــردد. به هر حال 
مـــرا معرفی کردنـــد و دکتر مصاحـــب با من 
صحبت کرد و بعد قرار شـــد کـــه من در دایره 
المعارف باشـــم. البته دکتر مصاحب خاف 
کســـانی که اآن دایره المعارف می نویسند از 
قبل فیش تمام مقااتی را که قرار بود نوشـــته 
شـــود تهیه کرده بـــود و در اتاقی گذاشـــته بود 
و ما هر مقاله ای که می خواســـتیم بنویســـیم 
بایـــد عنوانش را از آنجا پیدا می کردیم. یعنی 
هیچ کس نمی توانســـت از خـــودش عنوانی 
اضافـــه کند مگر خود دکتـــر مصاحب. یعنی 
اگرمقاله ای نوشـــته بودند و من فکر می کردم 
که اینجا مطلبی هســـت که نیازی به مقاله ای 
دارد، من به دکتر می گفتم و ایشان یادداشت 
می کردند و بعد با عده ای که اهل فن بودند و 

نویسندگان مقاات اصلی صحبت می کرد.
ë چه شد که به فرهنگستان زبان رفتید؟

من شـــاگرد دکتر مقـــدم بـــودم و او را مثل 
استاد و پیر خودم می دانستم. بعد از لیسانس 
به همدان رفتـــه بودم و معلم شـــده بودم. با 
زحمت خـــودم را به تهران منتقل کـــردم. آن 
زمان، در رشته زبان شناسی تازه فوق لیسانس 
شروع شـــده بود. دکتر مقدم رئیس گروه بود و 
گفت تو اگر ســـر کاس بروی مزاحم اســـتادها 
می شوی این چیز هایی که تو خوانده ای بیشتر 
از چیزهایی است که استادها می دانند بنابراین 
احتیاج نداری. یک ساله فوق لیسانس گرفتم 
و تدریس در رشـــته زبان شناســـی را آغاز کردم 
و برایم درس های مقدماتی گذاشـــتند. در آن 
زمان، دکتـــر کیا تازه به ایران آمـــده بود و قبول 
کرد استاد راهنمایم باشـــد. همان زمان اتفاقا 
فرهنگســـتان زبان هم تازه تأسیس شده بود و 
از من خواســـت به آنجا بروم. البته دکتر مقدم 
زیاد موافق آمدن من به فرهنگستان زبان نبود 
و عقیده داشـــت کـــه من در دانشـــگاه بمانم و 
تدریس کنم. می گفت او خوش ریاست نیست 
و نمی توانی با او کار کنی. بعدا فهمیدم درست 
می گفت. دکتر کیا بسیار باسواد و خوش سخن 
بودند ولی خیلی بد ریاست بود و نمی پذیرفت 

کسی ایرادی از او بگیرد یا کسی بااتر از او باشد.
ë  شما در فرهنگســـتان زبان مسئول کتابخانه 

بودید؟
 و با حفظ سمت مدیر پژوهشکده واژه های 
فارســـی بودم و با حفظ ســـمت، سرپرســـت 

کتابخانه هم بودم.
ë جز شما چه کسی بود؟

 وقتی به آنجا رفتم، خوِد دکتر کیا بود و یک 
منشـــی. من اولین پژوهشگر آنجا بودم و بعد 
عده ای از شـــاگردان خودم را بردم. شـــاگردان 
ناخلفی که امروز مرا یادشان نمی آید در حالی 
که من در حق همه شـــان نیکی کردم. بعد از 
من، علی محمد حق شناس و هرمز میانیان 

به آنجا آمدند.
ë  شما دو ســـال معاون کتابخانه مرکزی و مرکز

اســـناد دانشـــگاه تهران بودید. تجربـــه کار در 
کتابخانه و البته همکاری با ایرج افشـــار چگونه 

بود؟
بله. وقتی به دانشـــگاه تهـــران رفتم، ایرج 
افشـــار از من دعوت به همـــکاری کرد. من هم 
رفتم و در رشـــته کتابداری اســـم نوشتم چون 
نمی توانســـتم بدون علم بـــروم و در کتابخانه 
مرکـــزی کار کنـــم. درنتیجه یک ســـال پس از 
دکترا، کتابداری خواندم و فوق لیسانس گرفتم. 
معاون او شـــدم و مدتی هم مدیریت داخلی 
مجله ایران شناســـی را برعهده داشـــتم. افشار 
خیلـــی پرکار بود و همه جای ایران را رفته بود و 
واقعاً ایران شناس بود. البته ایرج افشار کتابدار 

و کتابشـــناس ســـنتی بود و نسخه شناسی هم 
می دانســـت اما براســـاس مســـافرت هایی که 
کرده بود و کتابخانه های جدیدی که دیده بود، 
کتابداری جدید را هم می دانست. متأسفانه آن 
اوایل کار وقتی عده ای کتابداری و کتاب شناسی 
جدید را یاد گرفتند ایرج افشار را قبول نداشتند. 
برای کشوری که هنوز بیشتر آثار ادبی و تاریخی 
آن بـــه صورت دســـت نویس اســـت، نســـخه 
شناسی بسیار ازم است اما حتی نسخه شناسی 
را کاری بیهوده می دانستند. ما آن زمان چنین 
مشـــکاتی داشـــتیم و با این کـــه مرتب رئیس 
دانشـــگاه و معاون دانشـــگاه عوض می شدند 
و درنتیجه پســـت ها را عـــوض می کردند ولی 

خوشبختانه ایرج افشار جای خود را حفظ کرد.
ë  چه شد که به پاکستان رفتید و رایزن فرهنگی

ایران در آنجا شدید؟
در فرهنگستان زبان، من با مرحوم دکتر کیا 
مشکل پیدا کردم و به مهرداد پهلبد شکایت 
بـــردم که آن زمان وزیـــر فرهنگ بود. دکتر کیا 
مرد خیلـــی خـــوب و مهربانی بـــود ولی یک 
چیز را برنمی تافت. مـــا در آن زمان واژه نامه 
بسامدی را در فرهنگستان تدوین می کردیم. 
واژه نامـــه را برای بعضـــی از آثار مهم ادبیات 

فارســـی انتخاب کـــرده بودیم و مـــن گفتم به 
جـــای این که تک تـــک واژه هـــا را بنویســـیم و 
ردیف کنیم و ســـال ها طول بکشد، بیایید این 
کار را کامپیوتـــری کنیـــم. در آن زمـــان بودجه 
در اختیارمان گذاشـــته شـــد و با مؤسسه ای به 
نام توســـعه و عمران همـــکاری کردیم که ما 
تجزیه و تحلیـــل زبانی کنیم و آنهـــا این را به 
زبان کامپیوتری بنویســـند. همیـــن کار را هم 
کردیـــم و حاصل، حدود هفتاد هشـــتاد کتاب 
شـــد که خودمان تجزیه و تحلیل کرده بودیم. 
من مدیر پژوهشگاه بودم و وزیر فرهنگ وقتی 
برای بازدید آمد و فهمید این کار، ایده من بود، 
هنگام رفتن، چندبار به دکتر کیا گفت شما باید 
کســـانی مثل آقای بدره ای را سرکار بیاورید. از 
آن به بعد، او طوری رفتار می کرد که انگار من 
دشمنش هستم و می خواهم جایش را بگیرم. 
درنتیجـــه من بـــه او گفتم اجـــازه دهید من از 
فرهنگســـتان بروم و جواب داد من مأموریتی 
برای شـــما در نظر گرفتـــه ام و بـــا این که وزیر 
هـــم مخالف بود، من، در ســـال 1356، رایزن 

فرهنگی ایران در پاکســـتان شـــدم و همسرم 
هم که دبیر ادبیات بود به عنوان کارمند مرکز 

تحقیقات فارسی به آنجا آمد.
ë  مرحوم احمد منزوی هـــم آن زمان در آنجا

بود؟
بله، آنجا با او آشـــنا شـــدم. منزوی هم به 
دلیـــل این که چپ بود با او بـــد افتاده بودند و 
به تعبیری تبعید شـــده بـــود. البته آنجا دکتر 
علی اکبر جعفری، بنیانگذار و رئیس مؤسسه 
تحقیقات فارسی ایران و پاکســـتان بود و اآن 

هم امریکا است.
ë  مهم ترین کارهایـــی که در پاکســـتان انجام

دادید، چه بود؟
من آن قدر درباره پاکستان گزارش نوشتم 
که آقـــای پهلبد به یکی از دوســـتان من گفته 
بود بدره ای آنقدر برنامه هـــای جدید دارد که 
ما نمی دانیم کـــدام اش را باید شـــروع کنیم. 
وقتی که رفتـــم، دیدم هفت خانه فرهنگ در 
پاکستان برپا اســـت. واقعیت این است که در 
شـــهرهای مختلف پاکســـتان )اهـــور، کویته، 
اســـام آباد، حیدرآباد،  راولپنـــدی،  کراچـــی، 
پیشـــاور( خانه هایی خریده بودند ولی همه از 
رونق افتاده بود. فقط در اهور، کراچی و کویته، 

برنامه هایـــی برقـــرار بود و بقیه فقـــط به فکر 
مهمانی بودند و خانه های فرهنگ به صورت 
مهمانخانـــه درآمده بـــود. همـــه اش بخور و 
بخواب بود و مـــن همه را گزارش دادم و البته 

به ضرر خودم هم بود.
ë  در مورد نسخه های خطی پاکستان هم کاری

کردید؟
 خیـــر، آقای منـــزوی آنجـــا روی آنهـــا کار 
می کرد. منزوی بسیار پشـــتکار داشت و واقعاً 

کار می کرد ولی دمدمی مزاج بود.
ë  چه شـــد که به مدیرکلی کتابخانه ملی ایران

رسیدید؟
پس از برگشـــت از پاکســـتان، نـــزد مهدی 
برکشـــلی که آن زمان معاون فرهنگی وزارت 
فرهنـــگ و آموزش عالی بـــود و از قبل ارتباط 
داشتیم، رفتم. گفتم چون کتابداری خوانده ام 
و فوق لیســـانس گرفتم و در کتابخانه مرکزی 
دانشـــگاه تهران هم فعالیت کـــرده ام. اگر در 
کتابخانه ای کاری باشـــد، مـــن در خدمتم. او 
هم گفت عبـــداه لک  مظاهری در آســـتانه 

بازنشســـتگی اســـت. تـــو بعـــد از او، مدیرکل 
کتابخانه ملی باش. این، بهترین شغل برای 
شماســـت. چون در آن زمـــان، کتابخانه ملی 
ایران زیرمجموعه این وزارتخانه قرار داشت. 
برکشـــلی پایش را در یک کفش کرد که مرا به 
عنوان مدیرکل کتابخانه ملی برگزیند و حتی 
حاضر نشـــد ابتدا سرپرســـت باشـــم و کارم را 
ببینـــد و بعد، تصمیـــم بگیرد. و مـــن در آذر 
1358 به آنجا رفتم که درست تا آذر سال بعد 

ادامه یافت.
ë  در آن ســـال های اوان انقاب و آشفتگی های

ناشـــی از آن، چگونه توانســـتید بهبود و ادامه 
فعالیت هـــای جاری کتابخانه را متناســـب با 
شأن کتابخانه ملی ایران فراهم آورید؟ و حتی 
خوانده ام که در دوره شـــما بود کـــه کتاب های 
کتابخانه پهلوی محفوظ مانـــد و در صحت و 

دقت به کتابخانه ملی منتقل شد.
همینطـــور اســـت. دوران خدمـــت من در 
کتابخانـــه دوران آشـــفته ای بود، بـــا این همه 
موفق شـــدم با همکاری صمیمانه کارمندان 
کتابخانـــه مجموعـــه گرانقدر خطـــی و ایران 
شناسی کتابخانه پهلوی _ که پیش از انقاب 
ریاســـت آن برعهده شـــجاع الدین شفا بود _ 

را بـــه کتابخانه ملی منتقل کنـــم و تعدادی از 
کارمندان آن کتابخانه را هم به کتابخانه ملی 
بیاورم، چون یکی از مشکات اصلی کتابخانه 
نداشـــتن کتابدار متخصص با درجات باای 
کتابـــداری بود. در تاریخ 29 بهمن 1358 طی 
گزارشـــی، طرحی برای ادغـــام مرکز خدمات 
کتابداری و کتابخانه ملی در یکدیگر، مشترکاً 
از ســـوی من به عنـــوان مدیـــرکل کتابخانه و 
خانم زهرا شـــادمان سرپرست مرکز خدمات 
کتابـــداری بـــه مرحوم حســـن حبیبـــی، وزیر 
فرهنگ و آموزش عالی آن زمان ارائه شـــد که 
در واقع ســـازمان جدید و اساسنامه کتابخانه 
ملـــی آینـــده را در بر داشـــت. این طـــرح در 4 
فصل پیشنهاد شد، برای اجرای آن پافشاری 
کردیم، گمان می کنم این طرح، دو سال بعد 
از من پیاده شـــد و کتابخانه ملـــی از خدمات 
ذی قیمت کتابداران متخصص مرکز خدمات 
کتابـــداری و در رأس آنها بانو پوری ســـلطانی 
بهره منـــد شـــد. از دیگر اتفاقات ایـــن دوره که 
باید اشـــاره کنم، کوشـــش برای ایجاد فضای 

ازم بـــرای کتابخانه و گســـترش آن بود چون 
واقعـــاً آن ســـاختمان کوچک بـــود. در همان 
خیابان قوام السلطنه)سی تیِر فعلی( روبه روی 
ســـاختمان کتابخانه، باشگاه افســـراِن سابق 
بود و زیرزمینی به هم متصـــل بودند. آنجا را 
مرحوم خلخالی در اختیار گرفته بود. پیش او 
رفتم ولی در جـــواب گفت عجب حوصله ای 
داری، هیچ چیز مملکت سر جایش نیست و 
شما دنبال جا برای کتابخانه ملی می گردید! 
درنتیجـــه کتابخانه ســـر جـــای خـــود ماند. با 
وجود مشکات ســـاختاری و ســـاختمانی، از 
مهنـــدس مهدی بازرگان اجازه انتقال نســـخ 
خطی کتابخانـــه پهلوی به کتابخانـــه ملی را 
گرفتـــم. دوســـتان رفتند کتاب ها را فهرســـت 
کردند و آوردند و همان طور که گفته شـــد، کار 
دیگر، انتقال کتاب های ایران شناسی و اسام 
شناسی همین کتابخانه بود که همه را آوردیم. 
همچنین گردآوری و حفاظت و سازماندهی و 
اشاعه اطاعات مربوط به آثار مکتوب )چاپی 
- خطـــی( در زمینـــه ایران شناســـی - اســـام 
شناسی، خصوصا مدارک و اسناد و کتاب های 
مربوط به انقاب اسامی هم در همین دوره 
انجام شـــد. بکار گرفتن آخرین و جدید ترین 

پیشرفت ها و نوآوری های علم کتابداری برای 
پیشبرد اهداف کتابخانه ملی ایران و استفاده از 
تجربیات و مهارت کتابداران متخصص در امر 
ســـازمان دهی کتابخانه ملی و سرویس دهی 
به کتابخانه های ایران، تماس با مراکز ملی و 
بین المللی کتابداری در جهان از دیگر کارهایی 
بـــود که توفیق یافتم و انجام دادم. به هر روی 
با همه گرفتاری ها، دوران خدمت در کتابخانه 
ملی بـــا صمیمیتی کـــه کتابـــداران کتابخانه 
از خودشـــان دادند یکـــی از دوره هـــای خوب 
خدمت من بود و بسیاری از همکاران آن دوره 

هم اکنون از دوستان صمیمی من هستند.
ë  ســـیدعبداه انـــوار در دوره شـــما هنـــوز در 

کتابخانه ملی فعالیت می کرد؟
بله، او در آن زمان، مسئولیت بخش نسخ 

خطی کتابخانه را عهده دار بود.
ë  وضعیت امروِز ســـازمان اســـناد و کتابخانه

ملی ایران را چگونه می بینید؟
در یک کام می گویم که این نهاد فرهنگی، 

امروز، شایسته نام ایران است.

نگاهی به کارنامه نوشتاری فریدون بدره ای

کتابداِر کتابشناس
کتاب دوستان و اهل تحقیق بخصوص پژوهشگران مطالعات تاریخی 
و اعتقـــادی فرقه اســـماعیلیه به خوبی با نام »فریدون بدره ای« آشـــنا 
هســـتند. آثار ماندگار بـــدره ای در این حوزه که با متن امروز کاســـیک 
شـــده مارشال هاجسن آغاز شد، جایگاهی بامنازع در این عرصه به او 
بخشیده اســـت. بدره ای که متولد 1315 در شهر کرمانشاه است، بسان 
کثیری از اهل قلم، در فرهنگ یا همان آموزش و پرورش فعلی آغاز به 
کار کرد. مدتی در شهرهای همدان و گرگان به تدریس پرداخت و نهایتاً 
عازم تهران شد. در دانشگاه تهران به تحصیل و کار توأمان پرداخت. در 
دهه چهل شمسی از جمله نویسندگان و ویراستاران نشریاتی مانند پیک 
دانش آموز و پیک نوآموز و همچنین ویراستار انتشـــارات دانشگاه تهران بود.در اواخر همین 
دهه به کتابخانه مرکزی دانشـــگاه تهران راه یافت و همکار زنده یاد ایرج افشار شد. از ابتدای 
دهه پنجاه، در زمره پژوهشـــگران فرهنگستان زبان و ادب فارسی در آمد و در ادامه، مدیریت 
کتابخانه آنجا را بر عهده گرفت. فریدون بدره ای در دو رشـــته متفاوت به تحصیل پرداخت: 
کتابداری و زبان شناسی که هر دو بر حیات علمی و فرهنگی وی کامًا اثرگذار بود. تحصیات 
وی در مقطع فوق لیســـانس کتابداری سبب شد تا پس از دو ســـال رایزنی فرهنگی در کشور 
پاکســـتان در طی ســـال های 1356 تا 1358، در آذرماه سال 1358 به عنوان نخستین رئیس 
کتابخانه ملی ایران پس از انقاب شکوهمند اسامی منصوب شود. وی به دلیل تحصیات 
مرتبط، موفق شد اقدامات مثبتی را در این کتابخانه مهم به انجام برساند، که از بین آنها دو 
اقدام بسیار مهم و تأثیرگذار در تحوات بعدی عبارت بودند از: نخست ادغام مرکز خدمات 
کتابـــداری در کتابخانه ملی. این مرکز مکانی بود وابســـته بـــه وزارت علوم که خدمات فنی و 
تخصصی رشـــته کتابداری را به کتابداران و کتابخانه ها ارائه می داد. کار ماندگار دیگر، انتقال 
مجموعه نفیس نسخه های خطی و ایران شناسی و اسام شناسی کتابخانه پهلوی به کتابخانه 
ملی ایران بود. این دو اقدام مهم و مؤثر و برخی کارهای دیگر در حالی صورت گرفت که دوره 

ریاست بدره ای تنها یک سال به درازا کشید.

خاتمه یافتن ریاست کتابخانه ملی، به معنای پایان فعالیت های اجرایی او بود. از این پس 
بـــدره ای تمام همت خود را صـــرف کارهای علمی کرد. هر چند که کارنامه وی تا پیش از این 
هم قابل توجه بود. فرقه اسماعیلیه از هاجسن که در سال 1342 در تبریز منتشر شد، نخستین 
کار جدی وی در عرصه مطالعات اسماعیلیه بود. هر چند که پیش از آن هم آثار متعددی را 
از زبان انگلیسی به فارسی برگردانده بود. از جمله چند عنوان از سری کتابهای گردونه تاریخ 
و یا آثاری از بالزاک و تورگنیف. همان گونه که پیشـــتر اشـــاره شد بدره ای مقطع دکترای رشته 
زبان شناسی را گذرانده بود. به همین سبب وی صرفاً یک مترجم نبود. بلکه زبان شناسی به 
شمار می رفت که عشق وافری هم به ترجمه داشت. برگردان هایی دقیق و با وسواس شدید 
در انتخاب معادل های فارســـی. برخی از آثار ترجمه شـــده او در دهه چهل و پنجاه شمســـی 
عبارت بود از: بزرگان فلســـفه )هنری توماس(، سلســـله های اســـامی از باسورث، سفرنامه 

جکسن، جامعه شناسی روستایی، ساختمان مفاهیم اخاقی – دینی در قرآن از ایزوتسو.
در دهه شصت، مهمترین کار بدره ای، همکاری در پروژه عظیم ترجمه تاریخ تمدن ویل 
دورانـــت بود که بخش مهمی از جلد ششـــم با عنوان اصاح دینی متعلق به اوســـت. کتاب 
مهـــم و قابل توجه آرثور جفری با عنوان واژه های دخیل در قرآن مجید، از دیگر ترجمه های 

درخشان او بود که در سال 13۷2 روانه بازار شد.
در دو دهه هفتاد و هشتاد شمسی، بیش از چهل عنوان از ترجمه های فریدون بدره ای به 
دست خوانندگان و عاقه مندان رسید که در این بین کار سترگ فرهاد دفتری با عنوان تاریخ 
و عقاید اســـماعیلیه از جایگاه ویژه ای برخوردار اســـت. البته آثار بدره ای در حوزه مطالعات 
اسماعیلیه و موضوعات مرتبط، تنها محدود به این نیست. افسانه های حشاشین، فاطمیان 
و ســـنتهای تعلیمـــی و علمی آنها )هاینتس هالـــم(، ابویعقوب سجســـتانی: متفکر و داعی 
اسماعیلی، تاریخ اســـماعیلیان )برنارد لوئیس(، ناصرخسرو: لعل بدخشان )آلیس هانس 
برگر(، اندیشه های اســـماعیلی در سده های میانه، غزالی و اسماعیلیان )فاروق متها(، بقای 
بعد از مغول )نادیا ابوجمال(، تاریخ فاطمیان و منابع آن، تاریخ و سنتهای اسماعیلیه )فرهاد 

دفتری(، از دیگر کتاب های ترجمه شده به قلم فریدون بدره ای است.

یادداشت

غامرضا امیرخانی
 معاون کتابخانه 
ملی ایران
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فردوســـی را حتماً می شناســـید یا حداقل اســـمش به گوش تان خورده اســـت. ابوالقاسم فردوسی 
طوسی، شاعر حماسه ســـرای ایرانی و سراینده »شـــاهنامه« اســـت که در قرن چهارم هجری قمری 

زندگی می کرده است. 
شاهنامه پر از افســـانه های خواندنی است و رستم، نام آورترین چهره اســـطوره ای در شاهنامه است. از 
میان قصه های شاهنامه، »هفت خان رســـتم« جزو جذاب ترین داستان هاست که قصد داریم در چند 
شـــماره آن را برایتان تعریف کنیم؛ هر شـــماره یک خان. فردوســـی داستان را به شعر ســـروده و ما آن را 

برایتان به نثر بازگو می کنیم.
 کیکاووس، پادشاه ایران و سپاهش در دژی کوهستانی در مازندران به دست دیو سفید اسیر است. رستم 
به نجاتش می رود. هفت خان رســـتم داستان هفت بایی است که رســـتم در راه رسیدن به مازندران و 

آزاد کردن کیکاووس و سپاهیانش با آنها رو به رو می شود.
در خان اول، رخش اســـب رستم با شیری که قصد جان رستم را داشـــت نبرد کرد و او را از پای درآورد و 
در خان دوم به بیابانی بی آب رســـید اما میشی او را به ســـمت چشمه ای راهنمایی کرد و رستم و اسبش 
سیراب شـــدند. در خان ســـوم رســـتم با اژدهایی مبارزه کرد و او را از پای درآورد. در خان چهارم رستم 

شاهنامه 
خــــوانی

جنگ با ارژنگ دیو 
خان ششم هفت خان رستم

توانســـت بر یک جادوگر پیروز شـــود. در خان پنجم رســـتم با کمک پهلوانی به  نام اواد، به محل دیو 
سپید پی برد و حاا خان ششم.

***
رستم به سوی ارژنگ دیو رفت. او در میان لشکر دیو نعره زد. ارژنگ دیو بیرون آمد. وقتی رستم او را دید 
با اســـب به سویش تاخت و سر و گوشش را گرفت و ســـرش را از تن جدا کرد و به سوی دیوان انداخت. 
دیوها ترســـیدند و قصد فرار کردند. رستم شمشیر کشید و آنها را کشـــت و دوباره به کوه اسپروز برگشت 
و بند »اواد« پهلوان جوان را باز کرد. رســـتم کمی اســـتراحت کرد و ســـپس از اواد خواســـت تا جای 
کاووس شـــاه را نشانش دهد. وقتی به شهر رسیدند رخش خروش برآورد و کاووس صدایش را شنید و به 

ایرانیان گفت: »روزگار سختی سرآمد. این صدای رخش است.«
رســـتم نزد کاووس رسید. همه پهلوانان دورش را گرفتند و شاد شـــدند. کاووس او را در آغوش کشید و از 
احوال پدرش زال پرســـید و به او گفت:» باید رخش را پنهان کرد زیرا وقتی به دیو ســـپید خبر برســـد که 
ارژنگ دیو کشته شـــده با نره دیوان به اینجا می آید و بعد همه زحمت هایت بی ثمر می شود. تو اان به 
ســـوی خانه دیو برو تا به امید خدا ســـر او به خاک  آوری باید از هفت کوه بگذری که دیوان در سرتاسر آن 
هســـتند بعد غار هولناکی می بینی که دور آن پراز نره دیوان جنگی اســـت و در غار دیو ســـپید است. اگر 
بتوانی او را بکشی باید خون دل و جگر دیو سپید را بیاوری چون پزشک فرزانه ای گفته است که اگر خون 

دل او را به چشم بمالیم چشمان ما بینا می شود.«  

کیانمهر ارشادی / 11 ساله
شما کسی را در اطرافتان می شناسید که همیشه به همه 
کارها گند بزند و کمی ُچلمن باشـــد؟ کســـی که نتواند 
هیچ کاری را درست انجام بدهد و خاصه اینکه خیلی 
دســـت و پا چلفتی اســـت. در مجموعه  داستان های 
طنـــز »خاطرات یک بچـــه چلمن« که نویســـنده آن 
جف کیتی اســـت و ســـارا اســـفندیار پورنده هم آن را 
ترجمه کرده، می توانید با این آدم آشـــنا شـــوید. اسم 
او »ِگـــِرک« اســـت و در مجموعه خاطـــرات یک بچه 
چلمن می توانید از کارهایی که او انجام می دهد و گندهایی که می زند با خبر 
شوید. ولی یک جاهایی خودش هم گند نمی زند. متأسفانه گرک خیلی هم 
بدشـــانس اســـت. مادر او هم بعضی اوقات در گند کاری ها شـــریک او است. 
مانند اینکه آنها الکی به مردم وعده وعید می دادند که می آییم و از بچه هایتان 
مراقبت می کنیم و یک بار هر دوشـــان اســـیر شدند. در بخشی از داستان یک 
بچه چهارســـاله ِگرک و مادرش را در اتاق گیـــر می اندازد. آن هم وقتی آن دو 
قرار بود از آن بچه چهار ساله مراقبت کنند. ابتدای کتاب داستان به دنیا آمدن 
گرک اســـت. مادرش وقتـــی گرک در دلش بود برای او آهنگ می گذاشـــت و 
می گفت پـــدرش و برادرش کل ماجراهـــای روز را برای بچه ای که در شـــکم 

مادر بود تعریف کنند. گرک هنوز همه 
آن خاطـــرات را یـــادش مانده اســـت. 
همـــه خاطـــرات روزانه پـــدر و مـــادر و 
برادر بزرگ ترش را. بعد از چند ســـال 
خانواده آنها یک بچه  دیگر هم به دنیا 
آوردند. از آنجایی که گرک خیلی دست 
و پا چلفتی بود مادرش در تربیت بچه 
سوم خیلی هم سخت گیری نمی کرد. 
به مانـــی، بچه جدیـــد خانـــواده اجازه 
می داد همیشه کارتون نگاه کند. مانی 
هم آنقـــدر کارتون دید کـــه در نهایت 
بـــه زبانی حـــرف  می زد کـــه هیچ کس 
نمی فهمیـــد.  را  حرفـــش  خانـــه  در 
آنقدر کارتون های مختلـــف دیده بود، 

زبانش هم تغییر کرده بود. مانی داشـــت دیوانه می شـــد چـــرا که با این زبان 
هیچ کـــس حرف او را نمی فهمید و کســـی با او دوســـت نمی شـــد. تازه مانی 
خیلی هم خسیس بود و به خاطر همین هیچ دوستی نداشت. او هیچ وقت 
اســـباب بازی هایش را به بچه ها نمی داد و به جای دوست واقعی یک عالمه 
دوســـت خیالی داشـــت. آنها هم دیگر اســـباب بازی نیاز نداشتند. گرک هم 
دست کمی از برادرش نداشت. ُخل بازی های گرک آنقدر در این کتاب جالب 
است که شما نمی توانید از خنده دوام بیاورید. چیزی که من در این کتاب یاد 
گرفتم این بود که اگر همه شبیه گرک باشند هم مشکلی نیست و اتفاقاً خیلی 
هم خنده دار است. همه نباید جدی باشند. اتفاقاً ُچلمن بودن باعث خنده 

اطرافیان می شود. خیلی هم ازم نیست در کارها جدی باشیم.  

خاطرات یک بچه چلمن 
معرفی 
کتاب

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

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

رو در رو

صفحه کودک و نوجوان

یک ماجراجویی هیجان انگیز 

 ما گروهی بودیم که قرار بود یک نقشه تروریستی را خنثی کنیم و 
تهران را از یک حمله بزرگ نجات دهیم. برای این کار وارد اتاقی 
شدیم که در یک زیرزمین بود. دِر اتاق به محض ورود به رویمان 
بسته شد. یک در روبه رویمان قرار داشت که وقتی باز می شد می توانستیم به اتاق 
دیگری راه پیدا کنیم که آنجا می شد حمله را خنثی کرد. اما برای آنکه به اتاق دیگر 
راه پیدا کنیم باید یکسری رمز را کشـــف می کردیم. کار ساده ای نبود. نشانه ها آنقدر 
ماهرانه جاســـازی شـــده بود که ما در فرصت محدودی که داشـــتیم، آنقدرها هم 

مریم طالشی

راحت نمی توانستیم از پســـش بربیاییم. اما بااخره موفق شدیم از روی نشانه ها 
رمزها را کشـــف کنیم و کلید در را به دســـت آوریـــم و تازه آنجا بود کـــه به اتاق فکر 

تروریست ها رسیدیم. 
تمام این اتفاق یک بازی بود؛ یک بازی جذاب و معمایی به اســـم »اتاق فرار«. من 
و گروهی از دوستانم در این بازی شرکت کردیم و باید بگویم که هیجان بازی خیلی 
باا بود. یک ســـاعت وقت داشتیم عملیات تروریســـتی را خنثی کنیم و تهران را 

نجات دهیم. در این مدت هیچ ابزاری جز فکرمان همراه نداشتیم. 
تمرین خوبی بود برای تقویت قدرت فکر و تمرکز. راســـتش من جزو آن آدم هایی 
هستم که از معما خوشـــم می آید و عاشق هیجانم. اگر شـــما هم این طور هستید، 
شـــاید یک روز در یک اتاق فـــرار قرار بگیرید و نقشـــه ای را خنثی کنیـــد. این بازی 
در واقـــع یک بازی ماجراجویی فیزیکی اســـت که در آن بازیکنـــان مجموعه ای از 
پازل ها و معماها را با استفاده از ســـرنخ ها، راهنمایی ها و استراتژی حل می کنند تا 

به اهدافی دست پیدا کنند. 

اتاق  فــــــرار

اگر یک روز چشم باز کنید و ببینید یک تریلی پر از نمایش به شهرتان آمده، چه کار 
می کنیـــد؟ تریلی نمایش؟! اصًا تریلی چه ربطـــی به نمایش دارد؟ تا جایی که ما 
می دانیم تریلی برای بار بردن اســـت. این یکی اما با همه تریلی ها فرق دارد. اسم 
این تریلی »پیک امید« اســـت. پیک امید تریلی سیار کانون پرورش فکری کودکان 
و نوجوانان اســـت که به شهرهای مختلف ســـفر  و برای بچه های آن شهر نمایش 
اجـــرا می کند. در واقع بازیگرها روی تریلی برای بچه ها نمایش بازی می کنند. حاا 
تریلی نمایش یا همان پیک امید به شهر قم رفته تا برای بچه های ساکن این شهر 
و شـــهرها و روستاهای اطراف نمایش اجرا کند. اسم نمایش »پاهای خانم هزارپا« 

است.
داســـتان درباره  هزارپایی است که از دســـت و پای خود خسته شده است. او با یک 

کرم آشـــنا می شـــود و هر کـــدام به خاطر توانایی هایـــی که دارند این امـــکان را  پیدا 
می کنند جلوی یک واقعه بزرگ را بگیرند.

کارگردان این نمایش مهدی خجستگی است و بازیگرانش نوجوانانی اند که دارای 
معلولیت هستند.

تریلـــی نمایش تا بیســـت و هشـــتم دی ماه در شـــهرها و روســـتاهای قم همچون 
جنـــداب، قاهان، پاچیان، جنت آباد، ورجان و کوه ســـفید برای بچه ها نمایش اجرا 

می کند و بعد به استان های دیگر می رود.
به دلیل اینکه تریلی قبلی کانون خیلی فرسوده شده بود، چندوقت پیش از تریلی 
جدید رونمایی شد که صفحه نمایش هم دارد و می تواند برای کودکان و نوجوانان 

مناطق دورافتاده، فیلم هم نمایش دهد. 

 یک تریلی 

نمــــــــــایش 
رابطه برف بازی و 

هورمون شادی
مگر می شـــود زمین ســـفیدپوش شـــده از برف را دید و هیجان زده 
نشـــد؟ اصاً همین که آدم پـــرده را کنار می زنـــد و می بیند که برف 
دارد می آید، خوشـــحال می شـــود. حاا اگر یک دست لباس گرم 
بپوشید و بروید بیرون برف بازی که دیگر شادی تان تکمیل می شود. 
برف بازی نه تنها بچه ها، بلکه آدم بزرگ ها را هم شـــاد می کند، آن 
هم به صورت کاماً علمی. در بدن ما هورمون های مختلفی ترشح 
می شود که متابولیســـم و سوخت و ســـاز بدن را تنظیم می کنند.  
همه چیز به هورمون ها بســـتگی دارد؛ سامتی، خلق و خو و حتی 
ظاهر افـــراد. ما آدم هایی را می بینیم که همیشـــه اخمو هســـتند و 
برعکس، بعضی ها دائم در حال خندیدن و شادی کردن اند. خیلی 
از این حالت ها به هورمونی به اســـم هورمون شادی بستگی دارد. 
اسمش »سروتونین« است و از هیپوتااموس مغز ترشح می شود. 
هورمون شادی یا سروتونین باعث می شود ما اخاق خوبی داشته 
باشـــیم و به اصطاح خلق مان خوش باشد. بعد از ورزش کردن و 
فعالیت های بدنی، مقدار زیادی هورمون شـــادی در بدن ما ترشح 
می شـــود. برف بازی می تواند مقدار زیادی هورمون شادی در بدن 
ما ایجاد کند. برای همین است که آدم ها بعد از اینکه ساعتی را به 

برف بازی می گذرانند، حسابی شاد و شنگول می شوند.
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اســتارتاپ های زیادی در کشــور راه اندازی 
شــده اند که بســیاری از آنها کپی برداری از 
نمونه های خارجی است و کمتر نوآوری در 
آنها دیده می شــود. حال این سؤال مطرح 
اســت که چرا کسب و کارهای نوپا در کشور 
به سمت کپی برداری می روند و نوآوری در 
آنها دیده نمی شود و آیا اصواً کپی برداری 

در حوزه استارتاپی صحیح است.
روزنامه »ایران« به ســراغ مدیرکل نوآوری 
و فنــاوری وزارت ارتباطات، کارشناســان و 
فعاان ایــن عرصه رفت و نظر آنهــا را در 

این باره جویا شد.
ë کپی برداری امری طبیعی در جهان

نمونه هــای  از  داخلــی  »اســتارتاپ های 
خارجــی کپی بــرداری می کننــد ولــی اگــر 
نگاهی به اکوسیستم استارتاپی کشورهای 
مختلــف دنیــا از جملــه امریــکا، اروپــا و 
کشــورهای آســیایی نظیــر چیــن داشــته 
و  الگوبــرداری  کــه  می بینیــم  باشــیم، 
الهام گیــری از نمونه های موفــق تقریباً در 
همه جای دنیا به شکل  های مختلف وجود 
دارد و بسیاری از استارتاپ ها از نمونه های 

موفق کپی برداری کرده اند.«
حمیدرضــا احمدیــان مدیرکل نــوآوری و 
فنــاوری وزارت ارتباطــات بــا بیان مطلب 
فــوق بــه »ایــران« گفــت: دلیــل اصلــی 
کپی برداری نیز پاسخگویی به نیاز موجود 
کاری  و  کســب  مــدل  براســاس  بــازار  در 
اســت که قبــاً در نقاط دیگــر دنیا امتحان 
شــده و موفق بــوده. احمدیــان افــزود: در 
کشــور ما اســتارتاپ  های متعــددی اقدام 
به بومی ســازی نمونه هــای جهانی کرده و 
به دلیــل وجود نیاز در بازار، امکان ســنجی 
مناســب بــرای ارائــه محصــول و تمایــل 
بیشــتر ســرمایه  گذاران بــه ایــن نمونه هــا 
موفــق بوده انــد و مزیت هــای فراوانی مانند 
کمــک بــه رشــد رفــاه اجتماعــی، ایجــاد 
ارزش افــزوده، کارآفرینــی و اشــتغالزایی 

بــرای کشــور داشــته اند. وی با بیــان اینکه 
نوآوری فرآیندی اســت که منجر به ایجاد 
یــک پدیــده جدید )ایــده، ابــداع و اختراع 
یــک محصــول و ارائــه خدمت( بــا ارزش 
افــزوده می  شــود، گفــت: بــا توجه بــه نوپا 
بودن اکوسیستم نوآوری کشور، الگوبرداری 
از اکوسیســتم جهانی ســبب رشــد فضای 
کســب و کار داخلی در سال های ابتدایی و 
کســب تجربه و تربیت مشــاوران و مربیان 

بسیاری در کشور شده است.
مدیرکل نوآوری و فناوری وزارت ارتباطات 
بــا اشــاره بــه اینکــه نبایــد کپی بــرداری و 
دنباله روی از کســب و کارهــای موفق دنیا 
ادامــه دار باشــد، افــزود: در صورتــی کــه 
بخواهیم پویایی اکوسیستم را حفظ کنیم 
و به حضور در بازارهای جهانی بیندیشیم، 
ناگزیــر باید به تقویــت نــوآوری در فضای 

کسب و کار نوپا روی آوریم.
مدیرکل نوآوری و فناوری اطاعات درباره 
اینکــه چــرا اســتارتاپ ها در ادامــه کار بــه 
نــوآوری روی نمی آورنــد نیــز گفــت: ما در 
خلق و شناسایی ایده  های نوآورانه ضعف 
داریــم بایــد مســیر درســتی بــرای خلــق 
ایده های نو و شناســایی آنهــا فراهم کنیم 
کــه این کار ابتــدا باید از طریــق آموزش در 

مدارس و دانشگاه ها فراهم شود.
وی افــزود: نبود ســهولت در ایجاد فضای 
کسب و کار و نداشتن نهادهای قوی و کافی 
از دیگر نقاط ضعف ما در این حوزه است 
از ســوی دیگر اســتارتاپ  ها با مشــکات و 
موانعی نظیر بیمه، مالیات، فیلترینگ و... 
درگیر هســتند که خود عماً سبب کاهش 
توجه به خاقیت، نوآوری و ریسک پذیری 
در کســب و کارهای نوپا شده است. این در 
حالی است که اگر ما نیز مانند دنیا تنها به 
توسعه صندوق های جسورانه توجه کنیم 
استارتاپ های ما نیز مانند کشورهای پیشرو 

به نوآوری روی می آورند.
احمدیان در پاسخ به این سؤال که دولت 
بــرای روی آوری اســتارتاپ ها بــه نــوآوری 
چــه اقدام هایی در دســتور کار دارد، گفت: 

وزارت ارتباطــات بــرای افزایش نــوآوری، 
همکاری با دانشــگاه ها را بــا رویکرد مراکز 
اســت.  کــرده  آغــاز  تخصصــی  نــوآوری 
حمایــت از طرح هــای نوآورانــه در بخش 
ICT از محل وام وجوه اداره شــده، کمک 
بــه بخش هــای مختلــف و مــورد نیــاز در 
اکوسیستم )از مرحله کودکان با طرح هایی 
ماننــد آموزش برنامه نویســی بــدون نیاز 
بــه کــد تــا آمــوزش خاقیــت(، تعریــف 
پژوهشــگاه های  در  مشــترک  پروژه هــای 
تخصصــی وزارت ارتباطــات، حضــور در 
اکوسیستم اســتارتاپی، تدوین برنامه های 
حمایــت از شــتاب دهنده هــای اســتانی 
)بــا رویکــرد ایجــاد چارچــوب حمایتــی و 
مشــارکتی ازم در توسعه کسب و کارهای 
نوپــا در اســتان ها( از دیگر کارهایی اســت 
که انجام داده اســت. البته دفتر نوآوری و 
حمایت از ســرمایه گذاری نیــز در 4 محور 
تحرک بخشی بازار، حمایت از کانون های 
علــم و فنــاوری، توســعه صــادرات فــاوا 
بــه  اقــدام  ســرمایه گذاری  مدل ســازی  و 
تعریف شــاخص ها و پروژه های راهبردی 

ملی کرده است.
ë نوآوری بعد از اشباع بازار

جعفر محمدی کارشناس حوزه استارتاپی 

نیز بــا بیــان اینکــه کپی بــرداری ذات بازار 
است، به »ایران« گفت: وقتی اکوسیستمی 
ســاخته می شــود مرحله به مرحله پیش 
مــی رود. این اکوسیســتم ابتدا بایــد بتواند 
کارهــای ســاده را انجــام دهــد. در مرحله 
بعدی باید کارهــای خوبی را ارائه کند و در 

نهایت به نوآوری روی آورد.
محمــدی افــزود: اینکه هــر مرحله چقدر 
زمــان می برد تا بتوانیــم از آنها عبور کنیم 
و وارد مرحلــه بعــدی شــویم بــه عوامــل 
زیادی بســتگی دارد که یکــی از مهم ترین 
عوامل نیاز بازار، محرک هایی اســت که از 
سمت بازار به وجود می آید. به عنوان مثال 
اســتارتاپ های کانی مانند فروشگاه های 
بزرگ و تاکســی های آناین که در کشور ما 
وجــود دارد تا زمانی که بازار اشــباع نشــده 
است و هنوز تقاضا و سرویس های فیزیکی 
وجود دارد، باید تنها به فکر به دست آوردن 
بازار باشــند. به این معنی کــه تا رقبا زیاد و 
نیازهای خاص آنها در بازار اشــباع نشــود، 
بحث نــوآوری موضوعیت پیــدا نمی کند 
بــه همیــن دلیــل بعــد از رخ دادن این دو 
مرحله، کســب و کارهای نوپا باید به دنبال 

نوآوری باشند.
اگــر  اینکــه  بیــان  بــا  کارشــناس  ایــن 

اســتارتاپ های دیگــر کشــورها به نــوآوری 
از  خدمــات  انــواع  چــون  رســیده اند 
تاکسی های آناین، فین تک ها و... در بازار 
حضــور دارنــد و خدمــات ارائــه می دهند 
بنابراین وقتی چنین شرایطی وجود داشته 
باشد به دســت آوردن سهمی از بازار برای 

استارتاپ ها سخت و دشوار می شود.
محمــدی در ادامــه افــزود: در ایــران هنوز 
رقبــای بزرگی وجود نــدارد و به نوعی بازار 
تشــنه اســت به همیــن علت بایــد مدت 
زمانی بگذرد تا شرایط اولیه در بازار حاکم 
شــود؛ در مجمــوع بــازار مــا هنوز بــه بلوغ 
نرســیده به این ترتیب بازیگران تــازه وارد 
آن فعاً در فاز نخست قرار دارند و در حال 

ارائه خدمات پایه هستند.
ë اول بومی سازی بعد نوآوری

امیر حقیقت، مدیر روابط عمومی یکی از 
فروشــگاه های اپلیکیشــن که دارای نمونه 
خارجی است نیز به »ایران« گفت: بسیاری 
از نیازهای بشــر در سراسر جهان مشترک 
از  بســیاری  بومی ســازی  ایــن رو  از  اســت 
محصــوات حوزه فناوری طبیعی اســت. 
اما نکته مهم این است که این محصوات 
از کیفیت مناسبی جهت استفاده مردم هر 

کشور برخوردار باشند.

وجــود  دیگــر  ســوی  از  افــزود:  حقیقــت 
اقتضــا  تحریــم  به دلیــل  محدودیت هــا 
می کند تا در بســیاری موارد مستقل عمل 
کنیــم و وابســته بــه محصــوات خارجــی 
نباشــیم؛ فروشــگاه ما نیز به همین دلیل 
شکل گرفت. وقتی گوگل دسترسی ایرانیان 
به شــماری از محصوات خود را قطع کرد 
به وجود یک میزبان بومی برای برنامه ها و 

بازی ها احساس نیاز شد.
وی گفت: بیش از ۲۰ هزار توســعه دهنده  
برنامــه و بــازی ایرانــی محصــوات خــود 
را در فروشــگاه مــا برای مخاطبــان ایرانی 
ایــن  از  بســیاری  کــه  می کننــد  عرضــه 
محصــوات مختــص ایرانیــان و مبتنــی 
بــر فرهنــگ داخلــی تولیــد شــده و دارای 
کاربران میلیونی است. مهمتر اینکه بجز 
ایجــاد ارزش افــزوده، شــامل دسترســی 
ســاده، جامعیــت محتــوا، اعتمادســازی 
بــرای مخاطــب، پشــتیبانی خــوب بــرای 
کاربران و سهولت استفاده با زبان فارسی 
را نیز فراهم کرده اســت که در نمونه های 

خارجی وجود ندارد.
رهام حیدری فعال در حوزه برنامه نویسی 
نیز با تأیید اینکه بیشتر استارتاپ ها دارای 
نمونه خارجی هســتند، به »ایران« گفت: 
ایــن برنامه ها و تجهیزاتی که ســاخته و به 
بازار عرضه شده است بومی سازی شده اند 
و بومی ســازی اتفاق خوبی اســت و نیازی 
نیست که از ابتدا چرخ اختراع شود، اما به 
شرطی که بدرســتی در کشــور پیاده سازی 

شود.
حیدری افزود: کشــورهای توسعه یافته در 
تکنولوژی از ما جلوتر هستند و آنها نیازهای 
بازار را شناخته و سرویسی مطابق نیازهای 
روز مــردم جهــان را طراحــی و ســاخته و 
بخــش خوبــی از بــازار جهانــی را بــه خود 
اختصاص داده اند، این نشان می دهد این 
نیاز می تواند برای مردم کشور ما نیز مفید 
بــوده و زندگی آنها را آســان کند به همین 
دلیــل می توان نمونه خارجــی را در داخل 

بومی سازی کرد.

امضای دیجیتال نیاز به فرهنگ سازی دارد 
مشــاور وزیــر ارتباطات و فنــاوری اطاعــات از اســتقبال نکردن 
ایرانی ها برای اســتفاده از امضای دیجیتال خبر داد و گفت: این 

پروژه هنوز متولی مشخصی در کشور ندارد.
به گزارش ایلنا، خسرو سلجوقی با بیان اینکه امضای دیجیتال در کشور ما بیشتر در امور 
بانکی مورد اســتفاده قرار می گیرد، اظهار کرد: بعضی از کارها در اتاق بازرگانی نیز به 
وسیله امضای الکترونیکی انجام می شود و در دیگر بخش ها این موضوع به فراموشی 
سپرده شده است. وی افزود: فقدان فرهنگ سازی مناسب و مقاومت نظام اداری، از 

دایل استقبال نکردن از امضای الکترونیکی در ایران است.
به  گفته ســلجوقی، امضــای دیجیتال بخش مهمــی از دولت الکترونیک محســوب 

می شود که باید بیشتر مورد توجه مسئوان و مردم قرار گیرد.
 مشــاور وزیــر ارتباطــات با انتقاد از سیســتم ســنتی ادارات در کشــور گفت: متأســفانه 
کارت هــای هوشــمندی کــه این روزها در دســت مردم اســت و حدود 1۰۰ هــزار تومان 
برای هر فرد هزینه داشته است، یکی از بی مصرف ترین کارت های هوشمند درجهان 

محسوب می شود و هیچ استفاده ای از هوشمند بودن آن نمی شود.
وی ادامه داد: در حال حاضر شــاهد آن هســتیم که در اغلب شرکت ها و نهاد ها برای 
ارائه خدمات به مردم همچنان از کارت ملی هوشــمند کپی می گیرند و این موضوع 
از وجود سیســتم اداری ســنتی در کشــور حکایت دارد. ســلجوقی با بیان اینکه فرآیند 
امضای دیجیتال تا حد زیادی حضور ارباب رجوع در بانک ها و نهاد های دیگر را کاهش 
می دهــد، اظهار کرد: این موضوع می تواند تا حد زیادی از اتاف وقت مردم، ترافیک 
شــهر ها و تخریب محیط زیســت جلوگیری کند و بیشــتر امور اداری از طریق اینترنت 
انجام شود. به گفته وی درحال حاضر وزارت صمت، بانک مرکزی و ثبت احوال ادعای 
متولی گری در این عرصه  دارند که این موضوع می تواند در بخش عملیاتی کردن این 
پروژه اختال ایجاد کند. مشــاور وزیرارتباطات افزود: اگر امضای الکترونیک در کشــور 
نهادینه شود، نقش مؤثری در تجارت الکترونیک نیز خواهد داشت و کسب و کارهای 

نوپا هم می تواند از این خدمات بهره مند شوند.

حمایت دادستانی از فعالیت تاکسی های اینترنتی
دادســتان کل کشور با ارسال نامه ای به تمامی دادستانی های استانی اعام کرد تا 
زمان تدوین دستورالعمل مشترک نظارت شهرداری ها بر تاکسی های اینترنتی، از 
هرگونه برخورد و ممانعت از کسب وکار این شرکت ها به درخواست شهرداری ها 

خودداری کنند.
به گزارش فارس، محمد جعفر منتظری با ارسال نامه ای خطاب به دادستان های 
عمومــی و انقاب مراکز اســتان ها اعام کــرد تا زمانی که دســتورالعمل نظارت 
شــهرداری ها بر فعالیت  تاکســی های اینترنتی به شــکل مشترک از ســوی وزارت 
صنعــت و وزارت کشــور تهیه نشــده از هرگونه برخــورد و ممانعت از کســب وکار 
ایــن شــرکت ها بــه درخواســت شــهرداری ها خــودداری به عمل آید. سرپرســت 
معاونــت فضای مجازی دادســتانی نیز در این باره گفت: وزارتخانه های کشــور و 
صنعت، معدن و تجارت باید هرچه سریعتر دستورالعمل نظارت شهرداری  بر 
تاکسی  اینترنتی را تدوین کنند به نحوی که موارد امنیتی، فنی و زیست محیطی 
در آن لحــاظ شــود. جــواد جاوید نیا اظهار داشــت: دادســتانی کل کشــور پیش تر 
در بخشــنامه ای ضوابط و شــرایط فعالیت شــرکت های حمل و نقل مسافر و بار 
اینترنتی را مشخص کرده و در این بخشنامه تأکید شده بود که این دسته از کسب و 
کارهای اینترنتی برای فعالیت نیاز به اخذ پروانه فعالیت یا هرگونه مجوز دیگری 
از شــهرداری ها ندارند و طبق مصوبه هیأت وزیران فقط نظارت بر آنها برعهده 

شهرداری هاست.
وی ادامــه داد: هیــأت وزیــران نیز قباً طــی همان مصوبه  مقرر کــرده بود ضوابط 
نظارتی شــهرداری ها به صورت مشترک توسط وزارت صنعت،معدن و تجارت و 
وزارت کشور تهیه و برای اجرا به شهرداری ها اباغ شود که متأسفانه این آیین نامه 
تصویب نشــد و براســاس گزارش های واصله، با برخورد های ســلیقه ای از ســوی 
شــهرداری ها مواجه شــدیم که به بروز مشــکات مختلفی در فعالیت این کسب 
و کار منجر شــده اســت. جاوید نیا تصریح کرد: هنوز دســتورالعمل نظارتی تهیه 
نشده و در نبود این دستورالعمل، با توجه به گزارش های دریافتی متعدد از سوی 
شرکت های اینترنتی و اتحادیه کسب و کارهای فضای مجازی مبنی بر درخواست 
پلمب دفاتر نمایندگی این کسب و کارها و احتمال از بین رفتن فعالیت آنها، این 
دستور العمل اباغ شد. وی افزود: بزودی بخش مشخصی برای طرح مستقیم و 
پیگیری مشکات کسب و کارهای فضای مجازی در صورت عدم حل مشکاتشان 
در مبــادی ذیربــط در پورتــال ایــن معاونــت بــه آدرس internet.ir در نظر گرفته 
خواهد شــد؛ در حــال حاضر نیز مردم می توانند از بخش انتقادات و پیشــنهادات 
سایت،مشکات خود در زمینه فضای مجازی و کسب و کارهای خود را با ما در میان 

بگذارند و متعهد هستیم با تمام توان پیگیر رفع مشکات باشیم.  

 سایه تعطیلی دولت امریکا 

بر نمایشگاه فناوری اس وگاس
تعطیلــی دولت امریکا موجب لغو بســیاری از ســخنرانی های 
کلیــدی نمایشــگاه علــم و فنــاوری CES ۲۰1۹ در اس وگاس 
شــده اســت. به گزارش ایســنا، نمایشــگاه علم و فنــاوری ۲۰1۹ 
CES قرار است در تاریخ 8 تا 11ژانویه )18 تا ۲1 دی( سال جاری میادی در شهر اس 
وگاس ایــاات متحده امریکا برگزار شــود که میزبان شــرکت های بــزرگ و غول های 
تکنولــوژی متعددی در جهــان خواهد بود تا از جدیدترین محصوات خود رونمایی 

و پرده برداری کنند. 
گــری شــاپیرو، رئیــس انجمــن فنــاوری مصرف کننــدگان امریــکا کــه مدیریــت این 
نمایشــگاه را نیــز برعهده دارد، با انتشــار و صــدور بیانیه ای خطاب بــه دولت امریکا 
هشــدار داده اســت کــه تعــدادی از ســخنرانان کلیــدی )Keynote speakers( کــه 
 قــرار بــود در جریــان ایــن رویــداد بــه ســخنرانی و نطــق بپردازنــد، برنامــه خــود را 

لغو می کنند.
وی در ادامه سخنانش همچنین خاطرنشان کرده است که تعداد سخنرانانی که نطق 
خود را در جریان این نمایشگاه لغو کرده اند، به 1۰ نفر رسیده است. به گفته وی، این 
افراد در ســازمان های دولتی مختلفی همچون کمیســیون فدرال تجارت و بازرگانی، 
وزارت امنیتی داخلی، کمیسیون فدرال ارتباطات امریکا و نهادهای دیگر مشغول به 
کار بوده اند بنابراین تعطیلی دولت امریکا روی فعالیت و تصمیمات آنها تأثیرگذار 

بوده است.
از مهم ترین این افراد می توان به براندون بری، از ســازمان محیط زیســت ایاات 
متحــده، آجیت پــای و برندن کار از کمیســیون فدرال ارتباطات، روهیــت چوپرا از 
کمیســیون فدرال تجارت و بازرگانی و آندری هنتــز از وزارت امنیت داخلی امریکا 

اشاره کرد.
وی همچنین عنوان کرده اســت  هنوز فهرســت جایگزینی برای این سخنرانان اعام 
نشده است ولی  البته آخرین تغییرات در فهرست سخنرانان کلیدی و اصلی روی وب 

سایت رسمی نمایشگاه CES قرار خواهد گرفت.  

در چت گروهی »واتس اپ« پیام خصوصی بفرستید
آپدیــت جدید واتس اپ به کاربــران اجازه می دهد در چت گروهی به طور خصوصی 
برای یکی از اعضا پیام بفرستند و همچنین قابلیت ارسال عکس و ویدئو همراه استیکر 
را فراهم می کند. به گزارش مهر ، جدیدترین آپدیت اپلیکیشن واتس اپ ویژگی های 
نوینــی را برای کاربــران فراهم می کند.  آپدیت جدید۲.1۹.1۰ روز گذشــته از طریق اپ 

استور اپل برای کاربران آیفون قابل استفاده شد.
 البته برخی از ویژگی هایی که اکنون برای اپل ارئه شده در اندروید وجود دارد. با کمک 
این آپدیت جدید افراد می توانند عکس، ویدئو یا gif را همراه استیکر یا ایموجی های 

موجود در اپلیکیشن ارسال کنند.
از ســوی دیگر قابلیت پاســخ دهی خصوصی به پیام های افراد در چت گروهی نیز به 
وسیله ضربه روی نام کاربر در چت گروهی فعال می شود. این پیام رسان ماهانه حدود 

1.۵ میلیون بازدیدکننده فعال دارد. 

اخـــــبار

آن سوی 
خـــــــبر

 CES اولین روبات اتوکش در نمایشــگاه
۲۰1۹ رونمایــی شــد. ایــن روبــات هــزار 
داری در عرض 5 دقیقه ۲5 عدد لباس 
را اتــو کــرده و به صورت تا شــده و مرتب 
بــه کاربر ارائه می دهد. به  گــزارش ایران 
آناین، این روبات هوشــمند که از سوی 
کمپانی FoldiMate ســاخته شده است 
هماننــد یــک دســتگاه پرینتــر طراحــی 
شــده و تمامی لباس ها را یک به یک به 
داخل فضای داخلی خود کشیده و پس 

از اتو کردن به صورت تاشده تحویل کاربر 
می دهــد. تنهــا کافــی اســت لباس های 
شسته شــده را بر ورودی این روبات قرار 
داده و منتظــر باشــید. ایــن سیســتم بــا 
کمک هــوش مصنوعی جنس لباس ها 
را تشــخیص داده و دمــای متناســب بــا 
آن را تنظیــم می کنــد. بــا ورود لباس ها 
به داخــل این روبــات، دمــای موردنظر 
مدیریــت شــده و لبــاس اتــو و خشــک 
می شود. پس از آن اندازه و سایز لباس ها 

با هوش مصنوعی تشــخیص داده شده 
و به کمــک یک بازوی داخلی به صورت 
خــودکار تــا شــده و داخل یــک محفظه 
نگهدارنده قرار می گیرد. این محفظه به 
محض اتمــام کار باا آمده و لباس های 
تاشده و اتو شده را تحویل کاربر می دهد. 
ســازندگان این فناوری ادعــا کردند این 
روبــات قــادر اســت در عــرض 5 دقیقه 
۲5عــدد لبــاس از جملــه شــلوار، بلوز و 
دامن و کت در هر سایز و اندازه و رنگی را 

اتو کرده و به صورت مرتب تحویل کاربر 
بدهد. این سیســتم لباس های کوچکتر 
هماننــد جــوراب و لباس های زیــر را اتو 
نمی کند. نحوه اســتفاده از این سیســتم 
هوشــمند بسیار ساده اســت. به صورتی 
کــه حتــی کــودکان نیــز می تواننــد از آن 
براحتی اســتفاده کنند. پیش بینی شــده 
اســت که این فناوری هوشمند در اواخر 
ســال ۲۰1۹ میادی به بازارهای جهانی 

عرضه شود. 

روبات اتوکش در راه بازار

 »بیل گیتس« 

خواستار توسعه انرژی هسته ای شد
»بیــل گیتــس« بنیانگذار مایکروســافت، در پســتی وباگی 
افــکار خود در خصــوص تغییــر وضعیــت نگران کننده در 
حوزه انرژی را به اشــتراک گذاشت. وی ضمن ابراز نگرانی 
از افزایش دمای جهانی و همچنین افول قدرت ایاات متحده در حوزه قدرت 
هســته ای، خواســتار تغییر بــازی قدرت در صحنــه بین الملل و احیــای دوباره 

رهبری جهانی امریکا در قدرت هسته ای شد.
به گزارش»ایران آناین«، بیل گیتس معتقد است که ایاات متحده باید هرچه 
سریعتر قواعد بازی در دنیای حاضر را تغییر داده و قدرت هسته ای خود را بار 
دیگر احیا کند. از نظر مؤســس مایکروســافت، رهبران امریــکا باید تمرکز خود 
را بــر تحقیقات بیشــتر در حوزه انرژی هســته ای معطوف کــرده و از این طریق 

باردیگر رهبری جهانی را به دست آورند.
 وی نسبت به انتشار گازهای گلخانه ای در سراسر دنیا و افزایش دمای جهانی 
ناشــی از سوخت های فسیلی ابراز نگرانی کرده و تأکید کرد: با وجود پیامدهای 
تغییــرات آب و هوایــی کــه مردم سراســر جهــان با آن روبه رو هســتند، انتشــار 
گازهای گلخانه ای در ســطح جهان طی سال گذشته بشدت افزایش پیدا کرده 

است.
گیتس در ادامه نوشــت: ســوزاندن ســوخت های فســیلی )نفت، زغال سنگ و 
گاز طبیعی( دی اکسید کربن و دیگر گازها، گرمای گریزناپذیری را در جو ایجاد 
می کنــد. برای خاصی از این وضعیت نیز چاره ای جز کاهش دمای جهانی از 

طریق پیشرفت در حوزه انرژی پاک نیستیم.
 وی افــزود: دنیای حاضر نیاز به ارائــه راه حل هایی برای جلوگیری از تغییرات 
اقلیمــی خطرناک دارد. در این مســیر پیشــرفت هســته ای یکــی از بهترین راه 
حل ها بشــمار می رود که امیدوارم در این مسیر رهبران ایاات متحده متقاعد 

شده و برای ورود به بازی احیای قدرت در انرژی هسته ای اعام آمادگی کنند.
مؤســس 64 ساله مایکروسافت، پیشــرفت در انرژی خورشیدی و باد را کافی 
ندانسته و خواستار پیشرفت در انرژی پاک شد. به اعتقاد وی انرژی هسته ای 
۲4 ســاعته پایــدار بــوده و مطمئن ترین انــرژی تجدید پذیر در ســطح جهان 

بشمار می رود.

سوسن صادقی
خبرنگار

www.iran-newspaper.com

editorial@iran-newspaper.com

 سال بیست وچهارم  شماره 6970
 چهارشنبه  19 دی 1397

روی وب

ترز
 روی

بع:
من

ندز
ل تر

جیتا
: دی

نبع
م

چگونه اندروید خود را  شخصی سازی کنیم

یکــی از خوبی های سیســتم عامــل اندروید 
ایــن اســت کــه شــما بــه کمــک انچرهای 
مختلــف می توانید محیــط آن را آنگونه که 
می خواهید تغییر دهید یا بــه عبارت دیگر 
مطابــق میــل خــود آن را شخصی ســازی 
کنیــد. در فروشــگاه های فروش اپلیکیشــن 
انچرهای مختلفی وجود دارد که می توانید 
آنهــا را دریافــت و روی گوشــی خــود نصب 
کنیــد امــا طبیعتــاً بین ده هــا انچــر در این 
فروشــگاه ها پیــدا کــردن بهتریــن انچر کار 
سختی است. اگر به فکر تغییر ظاهر سیستم 
عامــل اندروید خود هســتید و در این زمینه 
می خواهیــد بهترین انچــر را انتخاب کنید 
پیشنهاد می کنیم Nova را امتحان کنید. این 

انچر حتی در بین بهترین اپلیکیشــن های 
ســال ۲۰18 از سوی گوگل پلی انتخاب شده 
توضیحــی  در   Androidpitســایت اســت. 
کامــل ایــن انچــر را بررســی کــرده کــه مــا 
مهم تریــن بخش هــای آن را در اینجا بازگو 
می کنیم. این انچــر کمک می کند تا عاوه 
بــر شخصی ســازی ظاهری سیســتم عامل 
اندروید خــود رابطه کاربری و دسترســی به 
برنامه هایتان نیز راحت تر و سریعتر باشد تا 
با این اتفاق در وقت شــما نیز صرفه جویی 
شــود. در واقع این انچر امکانات متعددی 
را در اختیــار کاربرانــش می گــذارد. از جمله 
جمع آوری همه پوشه ها در یک جا و پنهان 
کردن آن از دید. این امکان در شلوغ به نظر 
نرســیدن صفحه اصلی گوشــی شما کمک 
شــایانی می کنــد و همچنین این شــرایط را 
فراهم می کند کــه در یک محیط منظم به 

برنامه های مورد نظر خود دسترسی داشته 
باشــید. یکی دیگر از ویژگی های جالب این 
انچر قفل کردن سریع صفحه نمایشگر با 
»دابل تپ« است. برای انجام این کار هم به 
 Gestures تنظیمات نووا بروید و در بخــش
and Inputs، گزینــه Double Tap و ســپس 
Screen Lock را انتخــاب کنیــد. حــال اگــر 
دوبار پشــت سر هم و بسرعت روی صفحه 
اصلی ضربه بزنید گوشی یا تبلت شما قفل 

خواهد شد. ســواپ کردن بین اپلیکیشن ها 
هــم به کمک ایــن انچر ســریعتر از حالت 
معمــول خواهــد شــد. در واقــع ایــن انچر 
برای ســواپ کردن برنامه هــا راه خاقانه ای 
پیــش روی شــما می گــذارد. بــرای نمونــه 
می توانید اپلیکیشــن گالری را با سواپ روی 
اپ دوربین باز کنید یا اپلیکیشن پیام رسان 
فیس بوک را در پشت اپ فیس بوک پنهان 
کنید. اگــر اپلیکیشــن Google Inbox را هم 
روی دســتگاه خود داشــته باشید می توانید 
با ســواپ روی اپلیکیشن تقویم، یک یادآور 
تنظیم کنید. برای دسترســی به این ویژگی 
کافی اســت یکی از اپ ها را مدتی نگه دارید 
تــا گزینــه Edit نمایش داده شــود. حــاا در 
تنظیمــات ایــن اپ بایــد Swipe Action را 
 Swipe فعال کنید و اپلیکیشنی که مایلید با

آن اپ اجرا شود را انتخاب کنید. 

ماهرخ چنگیزتاپ اپ
خبرنگار

کارشناسان حوزه فاوا  به »ایران« پاسخ می دهند

چرا کسب و کارهای نوپا در کشور به سمت کپی برداری می روند 

تشخیص پیشرفت و تأثیر داروها بر بیماری ها از جمله دغدغه های محققان است از این رو بتازگی محققان  ای بی ام سنسوری را توسعه 
داده اند که روی ناخن شخص قرار می گیرد تا بر تأثیرگذاری داروهایی که استفاده می شود نظارت کند. این سنسور فعاً در حال آزمایش 
بر روند و پیشرفت بیماری پارکینسون است تا بدانند داروها چقدر در درمان مؤثر واقع شده است. این سنسور دارای نرم افزاری سفارشی 
و شخصی شده است و اطاعات بیماری کاربر را که از طریق سنسوری که به ناخن او چسبیده است، اندازه گیری می کند. به عبارتی این 
سنسور و نرم افزار آن می تواند اطاعات زیادی را از کاربر دارای بیماری پارکینسون 
دریافت کرده و تجزیه و تحلیل کند و روند درمان  یا پیشرفت بیماری را به اطاع 
پزشکان برســاند. البته راه های دیگری چون قرار گرفتن سنسور روی پوست بیمار 
برای نظارت و ســنجش ســامت اعصاب و عضات بیماران مبتا به پارکینسون 
وجود دارد و با ســنجش و نظارت ســامت آنها را نشان می دهد ولی از آنجایی که 
سنسورهایی که روی پوست چسبانده می شود می تواند در بیمار عفونت ایجاد کند 
از این جهت محققان  ای بی ام تصمیم گرفتند تا سنسور روی ناخن فرد چسبانده 
شــود. محققــان نمونه اولیه این سنســور را به ناخــن کاربر بیمار چســبانده اند و از 
آنجایی که ناخن سخت و خشن است به همین دلیل دارای ریسک کمتری برای 
عفونت اســت. سنســور اطاعات بیمار را به ساعت هوشــمندی که دارای ماشین 
یادگیری اســت ارســال می کند به این ترتیب میزان لرزش و سایر عائم پارکینسون را نشان می دهد و پزشکان متوجه می شوند که آیا 
بیماری پیشــرفت کرده یا متوقف شــده اســت. این مدل از سنسور حتی می تواند کشــف کند که کاربر در حال انجام چه کاری است آیا 
در حال بازکردن دســتگیره در اســت یا در حال استفاده از پیچ گوشتی است. به گفته محققان این نمونه اولیه سنسور بسیار دقیق تر از 

نمونه های مشابه آن است ولی هنوز به بازار وارد نشده اما امیدوارند بتوانند این سنسور را برای دیگر بیماری ها نیز به کار ببرند. 

تشخیص پیشرفت  پارکینسون با سنسور پشت ناخنی
سوسن صادقی

خبرنگار
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دختر ترکیه ای، وقتی پســر مورد عاقه اش به خواســتگاری او جواب منفی داد 
وی را با اسلحه کشت.

به  گزارش اسپوتنیک، به نقل از رسانه های ترکی، فیلیز ۲۴ ساله پس از خروج از 
محل کار با همکارش به  نام محمد به گردش رفت.

دقایقی بعد نیز او به محمد گفت که عاشقش شده و می خواهد با او ازدواج 
کنــد. امــا پــس از آنکه جــواب مثبتــی از محمد نشــنید، ناگهان اســلحه ای از 
جیبــش بیــرون آورد و بــه مرد جوان شــلیک کرد. این دختر که می خواســت 
خودکشــی کند با حضور بموقع پلیس دســتگیر شــد. وی مدعی شــد به این 
مرد عشقی افاطونی داشته است. این حادثه توسط دوربین های مدار بسته 

ضبط شده است.

 مرد جوان قربانی جواب منفی 
به خواستگارش شد

خون آشام هندی، مادرش را کشت

مرد هندی که مادرش را با تبر کشته و خونش را خورده بود 
تحت تعقیب مأموران پلیس قرار گرفت.

به گزارش میرر، پلیس هند در جست و جوی متهم »دیلیپ 
یــاداو« ۲7 ســاله اســت کــه گمــان مــی رود پــس از جنایت 
هولناکش پا به فرار گذاشــته اســت. به گفته همسایگان این 
خانواده مدتی بود این مادر و پسر با یکدیگر اختاف داشته 
و او همیشــه مــادر 50 ســاله اش »ســوماریا« را عامل برهم 

خوردن ازدواج و جدایی از همسرش می دانست.
یکــی  دیگر از همســایگان به مأموران پلیــس گفت: قربانی 
بشدت تحت تأثیر کتاب های جادوگری بوده و این حالت را 
به پسرش نیز منتقل کرده و همواره صحبت از قربانی کردن 

یک انسان و ریختن خونش بوده است.
گفتنی است متخصصان پزشــکی قانونی تأیید کرده اند که 

قربانی با تبر کشته شده است.

انفجار بادکنک های سال نو 
انفجــار بادکنک های قرمز رنگ یک فروشــگاه در هند 4 نفر 

را راهی بیمارستان کرد.
به گــزارش دهلــی نیوز، ایــن بادکنک هــا به جای پرشــدن با 
گازهلیوم با هیدروژن پر شده بود که ناگهان منفجر شده و 4 

مشتری فروشگاه را مجروح کرد.
پس از این حادثه مأمــوران پلیس در حال انجام تحقیقات 

بیشتر هستند تا علت اصلی انفجار را بیابند.

 حوادث 
جهان

آرزو کیهان
مترجم

یل
ی م

دیل

    

    

 وفاداری دیدنی سگ ها 

به صاحبشان 

ســگ های وفادار وقتی متوجه شــدند که صاحبشــان 
مریض و در بیمارســتان بســتری شــده اســت تا صبح 

پشت در بیمارستان منتظر ماندند.
به  گزارش دیلی میل، صاحب بی خانمان این 6 ســگ 
اهل برزیل بوده و در خیابان دچار حمله قلبی شده بود. 
وقتی آمبوانــس برای انتقال وی به محل آمد ســگ ها 

آمبوانس را تا بیمارستان دنبال کردند.
تصاویر ســگ های وفادار پشــت در بیمارســتان شــهر 
»سانتا کاسا« برزیل باعث شگفتی کارکنان بیمارستان 
شــده اســت. ســگ ها ســاعت ها منتظــر مانده اند تا 

صاحبشان بهتر شده و از بیمارستان خارج شود.
گفتنی است »لوییز« صاحب بی خانمان 6 سگ به آنها 

غذا و آب می داد و در کنارشان در خیابان می خوابید.

پیتزا جایزه پسر شجاع
مأموران پلیس سامرست انگلیس برای پسر 9 ساله ای 

که جان پدربزرگش را از مرگ نجات داد پیتزا خریدند.
به گزارش گوودنیوز، »کازیــن« با پدربزرگش در خانه 
تنها بود که متوجه وخیم شدن حال پدربزرگش شد و 
با تماس فوری و به موقع با اورژانس موفق شد جان او 

را از مرگ نجات دهد.
به گفته مأمــوران پلیس و اورژانس تمــاس به موقع و 
توضیحات کامل پســرک باعــث نجات ایــن مرد 80 
ساله شده اســت به همین دلیل مأموران پلیس برای 
قدردانــی از زحمات این نوه شــجاع برایش یک پیتزا 

به عنوان جایزه خریدند.

ماشینی با چهار پا
شــرکت خودروســازی هیوندا ماشــینی طراحی کــرده که 

مانند انسان پا دارد و قادر است راه برود.
رئیــس ایــن شــرکت می گوید ایــن خــودرو می تواند جان 
انســان ها را نجــات داده و بــرای اکتشــافات فضایی مورد 
اســتفاده قرار بگیرد. به گزارش ساینس، این خودرو قادر 
اســت بــه کارگرانی که در مســیرهای دشــوار و ســخت کار 
می کننــد در مــوارد اورژانســی کمک رســانی کنــد. پاهــای 
رباتیک این خودرو همچون انسان قادر است راه برود و از 
شکاف ها و موانع عبور کند.خودرو رباتیک در همه جهات 
حرکــت کــرده و در حالی که مســافران و بیمــاران را درون 

خود حمل می کند مسیرهای صعب العبور را طی کند. 

گروه حوادث/ دختر نوجوانی که از سوی 
پسر شرور سیرجانی مورد آزار و اذیت قرار 
گرفته بود در نخستین جلسه رسیدگی به 

پرونده اعام گذشت کرد.
***

بــه گــزارش روابط عمومی دادگســتری 
کرمــان، محســن نیــک ورز - دادســتان 
عمومی وانقاب شهرستان سیرجان- 
گفت: شــاکی پرونده دختری 16 ساله و 
اصالتاً ســیرجانی است که پدرش فوت 
کــرده و وی همــراه مــادرش در تهــران 
زندگی می کند. این دختر در نخســتین 
جلســه رســیدگی بــه پرونده نســبت به 
متهمــان اعام رضایت کرده اســت اما 
مــادرش از هر دو متهم شــکایت دارد و 

تاکنون رضایتی اعام نکرده است.
این مقام قضایی عنوان کرد: این پرونده 
از جنبــه عمومــی جرم به صــورت ویژه 

رسیدگی خواهد شــد و دستگاه قضایی 
با عامان ایــن حادثه قاطعانه برخورد 

خواهد کرد.
دادســتان ســیرجان بیــان کــرد: متهــم 
اصلــی پرونــده بــا حیلــه و نیرنــگ و به 
قصــد انتقام از ایــن دختــر او را ترغیب 
می نماید که به سیرجان سفر کند و این 
دختر جوان نیز به همراه مادرش و بهانه 

ماقات اقوام به سیرجان سفر می کند.
 ایــن مقــام قضایــی ادامــه داد: دختــر 
نوجوان پس از ســفر به ســیرجان بدون 
اطــاع مــادرش بــه یــک خانه بــاغ که 
در  پرونــده  متهمــان  توســط  قبــل  از 
منطقه ای خارج از شهر فراهم شده بود 
می رود کــه در ادامه متهمان ردیف اول 
و دوم بــا مراجعه به این مکان اقدام به 
آزار و اذیــت دختر نوجوان می نمایند و 
ســپس متهم ردیف اول تصاویر ضبط 

شــده را در استوری اینســتاگرام خودش 
بــه اشــتراک می گــذارد. بافاصله پس 
از بارگــذاری ایــن فیلم تــکان دهنده در 
اینســتاگراِم در روز جمعــه 14دی مــاه، 
موضــوع از طریــق کمیتــه رصد فضای 
مجــازی دادســرای ســیرجان بررســی و 
در اندک زمانی دســتور پیگیری و اقدام 
صادر شــد. دادستان ســیرجان گفت: با 
اینکه هنوز گزارش رسمی از این موضوع 
بــه دادســرای ســیرجان نرســیده بــود و 
شکایت شاکی نیز مطرح نبود، به لحاظ 
جنبه عمومــی و احتمال تبعات منفی 
گســترده دســتورات قضایــی ازم برای 
شناســایی و دســتگیری متهمان صادر 
شــد و هنــوز چنــد ســاعت از بارگــذاری 
فیلم نگذشــته بود که با دستور قضایی 
متهــِم اصلی)امیر( همراه بــا فردی به 
نام)محمد( که اقدام به تصویربرداری 

کــرده بــود، در مخفیــگاه شــان توســط 
پلیس آگاهی سیرجان دستگیر شدند.

این مقــام قضایی بیان کــرد:در همان 
روز حادثه دختر جوان نیز به دادسرای 
ســیرجان احضار و تحقیقات تکمیلی 
در ایــن رابطــه آغــاز شــد. هنگامــی که 
متهمان به دادســرای سیرجان منتقل 
شدند، آنقدر شوکه بودند که اول منکر 
عمل مجرمانه شدند؛ اما وقتی فیلم را 
مشــاهده کردند و ادله دیجیتالی جرم 
کــه از مخفیــگاه آنها کشــف شــده بود، 
پیش روی آنها گذاشــته شد، بافاصله 
بــه گفتــه دادســتان  اعتــراف کردنــد. 
سیرجان در این رابطه پرونده ای تحت 
هتــک  غیرقانونــی،  توقیــف  عناویــن 
حیثیت از طریق فضای مجازی و آزار و 
اذیت بانوان، تشکیل و متهمان ردیف 
اول و دوم بــه ترتیب )امیر( و )محمد( 

تفهیم اتهام شده اند.
امیــر- ۲0ســاله - از تاریــخ 14دی با قرار 
بازداشت موقت روانه زندان شده است 

و هم اکنون نیز در زندان به سر می برد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه دختر بــزه دیده 
بازداشــت نیســت، افزود:متهــم ردیف 
دوم نیــز با توجه به نــوع رفتارش با قرار 

موقت بازداشت است.

نیک ورز عنوان کرد: پس ازکامل شــدن 
تحقیقات، کیفرخواست تنظیم می شود 
و تاش ما این اســت که در اســرع وقت 
دادگاه برگزار شود. دادستان سیرجان در 
پایــان گفت:آخرین اخبــار در خصوص 
مراحل رسیدگی به این پرونده از طریق 
روابــط عمومی وارتباطات دادگســتری 
کل استان کرمان به اطاع خواهد رسید. 

روانه زندان شد پسر شرور سیرجانی 

کشف اجساد زن و مرد شمالی  در گونی 
خانــی/  حســین  حــوادث-  گــروه 
همزمان با کشــف اجســاد زن و مردی 
جوان داخــل گونی در جاده گهرباران 
تــازه ای  جنایــی  معمــای  مازنــدران 
پیــش روی کارآگاهــان پلیــس آگاهی 

مازندران گشوده شد. 
***

بنا بر این گزارش، عصر روز دوشــنبه 
منطقــه  در  وحــش  بــاغ  راه  ســه  در 
یکــی  مازنــدران  گهربــاران  ســاحلی 
متوجــه  جــاده  حاشــیه  در  اهالــی  از 
گونی بزرگی شــد که کنــار خیابان رها 
شــده بود. وی بــا توجه بــه وضعیت 
گونــی خاکســتری رنگ و انتشــار بوی 
مرکــز  بــا  بســرعت  آن  از  نامطبــوع 
فوریت های پلیسی 110 تماس گرفته 

و مأمــوران را در جریــان ماجــرا قــرار 
داد. دقایقــی بعــد تیمــی از مأموران 
خــود را بــه محل مــورد نظر رســانده 
و تحقیــق در این باره را آغــاز کردند. 
آنهــا بعد از بــاز کردن گونی با جســد 
زن جوانــی روبــه رو شــدند کــه چنــد 

روزی از مرگش می گذشت.
قتــل  ویــژه  بازپــرس  بعــد  دقایقــی 
دادسرای عمومی و انقاب میاندرود 
در جریــان ماجــرا قــرار گرفتــه و بــه 
همراه تیمی از متخصصان پزشــکی 
قانونی خود را به محل کشــف جســد 

رساند.
در جریان تحقیق و بررسی ها، پلیس 
اطاعاتــی به دســت آورد کــه نشــان 
مــی داد قربانــی حادثــه ســعیده ۲7 

ســاله اهــل قائمشــهر بــوده کــه چند 
ســال قبــل ازدواج کرده و یــک فرزند 
نیــز دارد امــا مدتــی بعــد از طاق با 
پسر جوانی از اهالی شهرستان ساری 
آشــنا شــده و بــا وی در ارتبــاط بــوده 
پلیــس  تکمیلــی  تحقیقــات  اســت. 
نشــان می دهــد کــه چنــد روز قبــل از 
پیــدا شــدن جســد زن جــوان، وی به 
همــراه پســر ســاروی بــرای تفریح به 
منطقه ساحلی گهرباران رفته بودند 
امــا از آن روز بــه بعــد دیگــر کســی از 

سرنوشت آنها اطاعی نداشت.
در ادامــه، پلیــس چنــد تکــه لبــاس 
مردانــه را نیــز در همان حوالــی پیدا 
کــرد کــه نشــان مــی داد متعلــق بــه 
همــان پســر جوانی اســت کــه همراه 

این زن بوده است.
به دستور بازپرس ویژه قتل دادسرای 
عمومــی و انقــاب میاندرود، جســد 
زن جــوان برای تعییــن علت و زمان 
مرگ به پزشــکی قانونی انتقال داده 

شد.
به گفته دکتر عباسی مدیرکل پزشکی 
کاوش هــای  مازنــدران،  قانونــی 
تخصصــی صورت گرفته روی جســد 
کــه  کــرد  مشــخص  حادثــه  قربانــی 
عائــم کم رنگی از آثار ضرب و جرح 
روی قســمت هایی از بــدن وی وجود 
دارد اما علت اصلی مرگ خفگی بر 

اثر مسمومیت با گاز co بوده است.
 وی همچنیــن افــزود: از آنجایــی  کــه 
خفگی با گاز باید در فضای سربســته 

انجــام گرفته باشــد، احتمــاًا قربانی 
حادثــه در محل دیگری فوت شــده و 
جســدش بعــد از جاســازی در داخل 
گونی به این منطقه انتقال داده شده 

است.
امــا ناپدیــد شــدن پســر جوانــی کــه 
همراه این زن بوده، بر پیچیدگی های 
این پرونده افــزود و کارآگاهان تاش 
از  اطاعــی  یافتــن  بــرای  را  خــود 
سرنوشــت وی به کار بستند تا بتوانند 
را  پرونــده  ایــن  مبهــم  بخش هــای 
رازگشــایی کننــد. در حالــی کــه چنــد 
قــرار  پلیــس  کار  دســتور  در  فرضیــه 
داشــت ســرانجام صبح دیروز جسد 
پســر جوان نیــز در منطقه ســنگ لته 
پیدا شــد. این در حالی بود که دســت 

و پــای وی نیــز بســته شــده و داخــل 
گونی قرار داشــت. با انتقال جســد به 
پزشــکی قانونی مشخص شد وی نیز 
بر اثــر گازگرفتگی جان باخته اســت. 
احتمــال  کارآگاهــان  ترتیــب  بدیــن 
می دهنــد کــه قربانیــان حادثــه برای 
تفریح بــه ســواحل گهربــاران رفته و 
در آنجــا خانــه ای اجاره کرده باشــند 
اما بر اثر گازگرفتگی هر دو جان خود 
صاحبخانــه  و  داده انــد  دســت  از  را 
نیز با دیدن اجســاد آنهــا و برای فرار 
ایــن  از مشــکات قانونــی و تبعــات 
حادثــه اجســاد هر یــک از آنهــا را در 
منطقــه ای رها کــرده اســت. در حال 
حاضــر تحقیقــات برای رازگشــایی از 

این پرونده مرموز ادامه دارد. 

آرزوهای بر باد رفته
قســمت هفتــاد و ســوم/ به هتل که رســید با شــوهرش 
روبه رو شــد که با خشــمی ســوزان به انتظار بازگشت او 

بود:
این دو شب کجا بودی؟

مهسا جواب داد:
به تو که گفتم رفته بودم دیدن یکی از فامیل.

سرهنگ سیلی محکمی به  صورت او زد و فریاد کشید: 
خیال کردی نمی دونم با کســی ســر و سری  داری؟ اون 
قاســم حرامزاده فریبت داده هر چــی از من دزدیدی، 

ریختی به دامن اون مرد کاهبردار؟
مهســا کــه نقش کف اتاق شــده بــود فریــاد زد: آره کار خوبی کــردم. خیال 
می کنی با تو پیرمرد قاتل باید سر کنم؟ تو به زن اولت رحم نکردی پیرزن 
بیچــاره را کشــتی و طــا و جواهراتــش را دزدیــدی که در امریکا شــرکت راه 

بندازی؟
در ایــن هنــگام مهــران که شــاهد این گفت و گو بــود رو به ســرهنگ کرد و با 
چهــره ای حیرت زده و دژم پرســید: مهســا راســت میگه پــدر؟ قاتل مادرم 

تو هستی؟
سرهنگ در پریشان حالی و سرگشتگی جواب داد: این حرف ها چیه پسرم. 
ایــن زن خیانتــکار دروغ میگه. داره به من تهمــت می زنه. من که آدمکش 
نیستم. اونهم قاتل مادرت. آخه با چه انگیزه ای پسر؟ اون پیرزن بی گناه با 
ما که کاری نداشت نشسته بود تو خونه اش. زن معصوم آزارش به مورچه 
هم نمی رســید. مهســا که با پریشــان حالی بر کف اتاق به پهلو دراز کشیده 
بود و ورم سیلی همسرش را می مالید با خشم رو به شوهر پیرش فریاد زد:

ای قاتل چرا راستش را نمی گی؟
آنــگاه رو به مهران کــرد و گفت: قاتل مادرت همین پدرت هســت مهران. 
کارآگاه هــا اثــر انگشــتش را تــو اتــاق مادرت پیــدا کردنــد. چند تــا صراف و 
جواهرفروش در بازجویی اداره آگاهی اعتراف کردند که از پدرت سکه های 
طــا و جواهــرات زیادی خریدند و بــه جایش دار و پونــد پرداخت کردند. 
همــان طــا و جواهراتی کــه پدر از گاوصنــدوق مادر خدابیامــرزت دزدیده 
برده بود. می دونســت مادرت طا و جواهراتش را تو گاوصندوق خونه اش 
نگهداری می کرد. رفته مادرت را کشته و هر چی طا و جواهر تو گاوصندوق 
داشــته دزدیــده بــرده فروختــه. بازپــرس هم دســتور دســتگیری ایــن مرد 
بی رحــم را صادر کرده میدونی وقتی تو هواپیما بودیم دســتور رســیده بود 
هواپیما تــو نزدیک ترین فرودگاه زمین بشــینه، از قرار مأمــوران می آمدند 
که پدرت را دســتگیر کنند. ســرهنگ که به نشانه تســلیم و اظهار بی گناهی 
دســتش را روی هم روی ســینه فشرده بود چند قدم به طرف پسرش رفت 

و با تضرع گفت:
مهــران جان این حرف ها همه اش دروغه پســرم. مــن آزارم به مورچه هم 
نمیرســه پسر چه برســه قتل مادرت؛ اثر انگشتی هم که از من تو خونه اون 
خدابیامــرز پیــدا کرده انــد حتمــاً مربوط به گذشته هاســت مــن یک ماهی 

می شد که پا تو خونه اون زن نذاشته بودم.
ســرهنگ به نشــانه ابراز عاطفه پدری یک دســتش را دراز کرد تا به نوازش 
به صــورت پســرش بکشــد و در اوج خاکســاری به صــورت برافروخته فرزند 

بکشد اما مهران با بیزاری چهره اش را پس کشید و فریاد زد:
دست به من نزن. جلوتر نیا وگرنه می کشمت. 

محمد بلوری
روزنامه نگار پیشکسوت 

داستانک

ادامه روز شنبه

حمله اسب آبی به ماهیگیر
ماهیگیر کنیایی به شکل معجزه آسایی از حمله اسب آبی جان 

سالم بدر برد.
به گزارش دیلی میل، ماهیگیر در حاشــیه دریاچه »نایواشــا« کنیا 
مــورد حملــه قــرار گرفته و دوســتش موفق شــده تــا از این حمله 
تصاویر دیدنی بگیرد. »وانجیکیو« می گوید بســیار خوش شانس 
بوده که به غیر از او چند نفر دیگر در نزدیکی دریاچه حضور داشته 

و با ایجاد سرو صدا اسب آبی را ترسانده تا از ماهیگیر دور شود. 

 انتقام  از شوهر 

با آزار نوزاد
زن چینــی که بــرای انتقام از 
شــوهرش فیلم آنایــن آزار 
دادن فرزند مشترکشان را در 
فضای مجازی منتشــر کرده 

بود بازداشت شد.
 ۲۲ مــادر  میــرر،  به گــزارش 
ســاله چینــی در فیلمی که از 
خــود و فرزنــدش در فضای 
مجازی منتشر کرده در مدت 
زمــان 10 ثانیــه 15 بــار دهان 
دختــر ۲ ماهه اش را گرفته تا 

او نفس نکشد.
در پــی انتشــار این فیلــم در 
مأمــوران  مجــازی  فضــای 
پلیس وارد عمل شــده و این 
زن سنگدل را دستگیر کردند.
نشــان  پلیــس  گزارش هــای 
ایــن  خوشــبختانه  می دهــد 
نوزاد ازدســت مادرش جان 
ســالم بــدر بــرده اســت. زن 
اعتراف کرده قصد داشــته تا 
با این کار از شــوهرش انتقام 

بگیرد.

 هجوم عروس های دریایی به ساحل
هجوم بیش از 13 هزار عروس دریایی به سواحل بریتانیا باعث نگرانی کارشناسان محیط زیست 
شــد. به  گزارش یاهو، عروس های دریایی در سواحل نیوســاوت ولز، ویکتوریا و تاسمانی به وضوح 

دیده شده و به گفته محققان پدیده ای نادر بوده است.
»جرمی اســتورگز« ســخنگوی ســازمان حفاظت از محیط زیســت منطقه بیان کرد که تاکنون با 

چنین حجمی از عروس های دریایی روبه رو نشده بودیم. 
عروس هــای دریایــی اغلب در ســواحل اســترالیا دیده می شــوند. برخــی از عروس هــای دریایی 
می توانند خطرناک و آلرژی زا باشــند. اغلب این حیوانات توسط امواج و بادهای شدید به ساحل 

منتقل شده اند به همین دلیل سواحل زیادی تا اطاع ثانوی بسته شده است.
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 زندگی مخفیانه زندانی فراری لو رفت
گروه حــوادث/ مــرد زندانــی که همزمــان با 
زلزله بم و تخریب دیوار زندان موفق به فرار 

شده بود پس از 15 سال دستگیر شد.
ســرهنگ عباس نظافتی فرمانده انتظامی 
بردســکن در تشــریح ایــن خبــر بــه باشــگاه 
خبرنــگاران گفت: پس از وقــوع زلزله بم در 
ســال 1۳۸۲ فــردی که به اتهــام حمل مواد 
افیونــی در زندان بم تحمــل حبس می کرد 
بــا توجه بــه تخریب بخشــی از دیــوار زندان 
متــواری شــد. ایــن زندانــی فراری طــی این 

سال ها در پوشش باغبان در باغ پسته یکی از روستا های بخش شهرآباد بردسکن 
مشــغول به کار شــد.متهم در حالی هویت خود را در 1۵ سال گذشته مخفی کرده 

بود که به گفته خودش هر لحظه کابوس دستگیری دوباره وی را آزار می داد.
نظافتی افزود: مأموران فرماندهی که به این فرد مشــکوک شــده بودند با بررسی 
ســوابق و همچنیــن پیگیری هــای اطاعاتــی دریافتنــد، وی همان زندانــی فراری 
تحت تعقیب است.  پلیس ، متهم فراری از زندان را دستگیر و برای سیر مراحل 

قانونی به مراجع قضایی معرفی کرد. 

100 سرقت در پرونده  زن معتاد

گــروه حوادث/ معصومه مرادپور/ زن ســارق که در کمتر از یک دقیقه گوشــی های 
تلفن همراه را می دزدید از سوی پلیس دستگیر شد.

از چند هفته قبل شکایت های زیادی به پلیس می رسید مبنی بر این که گوشی های 
تلفن همراه شــاکی ها در یک چشــم بر هم زدن سرقت شــده است. بدین ترتیب 
موضوع در دستور کار کارآگاهان پایگاه یکم پلیس آگاهی استان البرز قرار گرفت.

مأمــوران با ردیابــی و مراجعه بــه بانک اطاعاتــی مجرمان ســابقه دار وبازبینی 
تصاویر دوربین های مداربســته محل های سرقت زن جوانی را مشاهده کردند که 

در تمامی صحنه های سرقت حضور داشت.
مأمــوران در ادامــه تحقیقــات موفــق شــدند زن ۲0 ســاله را کــه بــه یــک مغــازه 
خواربارفروشــی وارد شــده و قصد سرقت تلفن فروشــنده را داشت شناسایی و در 

یک عملیات غافلگیرانه دستگیر کنند.
در حالیکــه ایــن متهــم در نخســتین بازجویی هــا منکر ســرقت گوشــی ها بــود اما 
وقتی با مدارک مســتند رو به رو شــد به بیش از یکصد فقره ســرقت گوشــی تلفن 
همراه در نقاط مختلف اســتان البرز اعتراف کرد. وی مدعی شــد به خاطر اعتیاد 
دســت به سرقت می زده است. زن شیشه ای گفت: با مراجعه به سوپر مارکت ها، 
رستوران ها ومطب ها در یک فرصت مناسب به شیوه کش رو زنی اقدام به سرقت 
گوشــی می کردم و گوشــی ها را به مالخری در منطقه قزل حصار با قیمت بســیار 
پائیــن می فروختم. ســرهنگ نادر بیگــی رئیس پلیس آگاهی اســتان البرز در این 
باره گفت: تاکنون 1۸ مالباخته شناســایی شــده وکماکان کارآگاهان دایره مبارزه با 

سرقت درتاش هستند سایر مالباختگان را شناسایی کنند.

گروه حوادث/ شــرور مســلح سابقه دار 
وقتــی خــود را در محاصــره پلیس دید 
اقدام به خودزنــی کرد اما در عملیاتی 

گسترده دستگیر شد.
چندی قبل مأمــوران پلیس اطاعات 
کرمانشــاه  اســتان  عمومــی  امنیــت  و 
مجرمانــه  فعالیت هــای  از  اطــاع  بــا 
یکــی از اشــرار ســابقه دار کــه مرتکــب 

جرائــم متعددی شــده بود شناســایی 
و دســتگیری وی را در دســتور کار قــرار 
دادنــد. در ادامــه مشــخص شــد مــرد 
شرور ســوابق متعددی مانند درگیری، 
آدم ربایــی، تیرانــدازی منجر به جرح، 
قدرت نمایــی بــا ســاح ســرد و ضرب 
و جــرح عمــدی در شــهر کرمانشــاه و 
همچنین سرقت مســلحانه احشام در 

اســام آباد غرب، دااهو، گیانغرب و 
چند استان دیگر را در کارنامه دارد.

رئیــس  رســتمی«  ســرهنگ »محمــد 
امنیــت عمومــی  و  پلیــس اطاعــات 
اســتان کرمانشــاه در ایــن بــاره گفــت: 
کارهــای  انجــام  بــا  پلیــس  مأمــوران 
اطاعاتی متوجه شــدند که این شــرور 
خاصــی  ســکونت  مــکان  خطرنــاک 

ندارد و در شهرهای مختلف کرمانشاه 
را  خــود  همجــوار  اســتان های  ســایر  و 
مخفــی می کنــد. در حالــی کــه تــاش 
برای دســتگیری این شــرور ســابقه دار 
ادامــه داشــت، مأمــوران از حضور وی 
در یکی از آپارتمان های مسکونی شهر 
کرمانشــاه مطلــع و پــس از هماهنگی 
بــا مقــام قضایــی، محــل مورد نظــر را 

محاصره کرده و وارد ساختمان شدند.
 متهــم فــراری بــه محــض اطــاع از 
بالکــن  طریــق  از  مأمــوران  حضــور 
قصــد فرار داشــت امــا از آن جایی که 
راه فــرار خــود را مســدود می دیــد بــا 
شکســتن چند بطری شیشــه ای اقدام 
به خودزنی کرد تا بدین وســیله بتواند 
بــا ایجاد رعب و وحشــت در مأموران، 

راه فــرار خــود را بــاز کند. امــا مأموران 
وی را دســتگیر کردنــد و بــا اورژانــس 
بــرای انتقال این فرد به مراکز درمانی 
گرفت.ایــن  صــورت  ازم  هماهنگــی 
شرور سابقه دار پس از درمان، تحویل 
مراجع قضایی و با صدور قرار مناسب 
روانه زندان شــد تا به شرارت این فرد 

پایان داده شود.  

 فریادهای پیرزن،  سارق مسلح را  
فراری داد 

گروه حوادث/ مرد شیشه ای که پول خرید بلیت اتوبوس نداشت تا 
به شهرستان محل زندگی اش برگردد تصمیم گرفت از خانه یک 

زن تنها مسلحانه سرقت کند.
به گزارش خبرنگار جنایی »ایران«، چند روز قبل پیرزنی با پلیس تماس گرفت 
و از ورود یک ســارق به خانه اش خبر داد. وی گفت: در خانه بودم که زنگ در به 
صدا درآمد. شخصی که پشت در بود خودش را همسایه مان معرفی کرد. اما به 
محض این که در را باز کردم او اسلحه اش را به طرف من گرفت، می خواست به 
زور وارد خانه شود که شروع به داد و فریاد کردم و همسایه ها به کمکم آمدند. دزد 

هم پا به فرار گذاشت. 
ایــن درحالــی بــود کــه بررســی ها نشــان 
می داد ســارق پــس از فــرار از خانه پیرزن 
ســوار بر موتور یکی از همسایه ها شده و از 

محل فرار کرده است. 
مأموران طی عملیاتی متهم را بازداشت 
کــرده و بــه همــراه وســایل مکشــوفه از او 
شامل یک اسلحه گرم، چاقوی ساخی و 
یک عدد کاه پشمی مخصوص پوشاندن 

چهره او را به کانتری انتقال دادند. 
ســرهنگ علیــزاده، رئیس کانتــری 10۷ 
فلسطین گفت: متهم به علت اعتیاد به 
مــواد مخــدر و بی پولی و با ادعــای این که 
می خواســته به شهرســتان اش بــاز گردد 
اما پــول خرید بلیــت اتوبوس را نداشــته 

تصمیم به سرقت گرفته بود.

درخواست قصاص برای نامادری
گروه حوادث/  دختر جوانی که چند روز قبل پدرش به دست نامادری اش به 

قتل رسیده بود از بازپرس پرونده برای قاتل درخواست قصاص کرد. 
به گزارش خبرنگار جنایی »ایران«، این جنایت ســاعت ۷ صبح سه شــنبه 4 
دی رخ داد. مأموران کانتری 16۳ ولنجک در تماس با بازپرس کشیک قتل 
پایتخت از مرگ مشــکوک یک ســرهنگ بازنشســته در خانه اش خبر دادند. 
در تحقیقات اولیه همسر مرد میانسال مدعی بود که وی دست به خودکشی 
زده اســت. اما در بررســی های صورت گرفته مدارکی بدست آمد که حکایت 
از وقوع جنایت داشت. بدین ترتیب به دستور بازپرس سجاد منافی آذر، زن 
میانسال دستگیر شد و به قتل همسرش اعتراف کرد. او مدعی شد که همسر 
دوم این مرد بوده و از آزار و اذیت و بدرفتاری های همســرش خســته شــده و 

نقشه قتل او را اجرا کرده است. 
درحالی که متهم دو فرزند از مقتول داشــت اما بررســی ها نشــان می داد که 
ایــن مــرد از همســر اولش نیــز دختــری ۳4 ســاله دارد که از محــل زندگی او 

اطاعی در دست نیست.
بــا دســتور بازپــرس شــعبه ســوم دادســرای امــور جنایی تهــران، ایــن دختر 
شناســایی و به دادســرا احضار شــد. وی در تحقیقات اولیه خواهان قصاص 

نامادری خود شد.

اخـــــــبار

گروه حوادث/ مرد جوان وقتی فهمید 
غریبــه ای بــرای همســرش مزاحمت 
انتقــام  بــه  تصمیــم  می کنــد  ایجــاد 
گرفت، اما نمی دانست اشتباه بزرگی 

مرتکب شده است.

به گــزارش خبرنگار جنایــی »ایران«، 
ایــن حادثــه چنــد روز قبــل در حالی 
رخ داد که مرد ناشناسی به یک خانه 
ویایــی رفت و خــود را پیک موتوری 
معرفی کرد. وی به صاحبخانه گفت 

اســت.  آورده  بســته ای  برایــش  کــه 
پدرام به مقابــل در رفت. اما ناگهان 
مرد جــوان با قمه بــه او حمله کرد و 
ضربه ای به دســت و ضربه ای هم به 
ســر پدرام زد. سپس مرد ناشناس او 
را داخل خــودروی پرایدش انداخت 
بشــدت  کــه  پــدرام  افتــاد.  راه  بــه  و 
می کــرد  ســعی  بــود  شــده  مجــروح 
بــا  بســپارد  خاطــر  بــه  را  خیابان هــا 
اینکــه امیدی به زنده ماندن خودش 
نداشت و نمی دانست چه سرنوشتی 

در انتظار او است.
مقابــل  در  پرایــد  راننــده  بااخــره 
خانــه ای توقــف کرد مرد جــوان روی 
ســر در خانــه مجســمه ســریک شــیر 
بــزرگ را دید و به خاطر ســپرد. بعد 
از آن وارد خانــه شــدند و پدرام چند 

ساعتی داخل اتاقی حبس شد.
دقایق می گذشت و مرد جوان بدون 
آنکــه بدانــد برای چــه آنجاســت در 
مالــی  وضــع  او  بــود.  زندانــی  اتــاق 
هــم  شــغلش  و  داشــت  متوســطی 
طــوری نبــود کــه بــه خاطر آن کســی 
نقشه ربوده شــدنش را کشیده باشد. 
بااخــره انتظــار بــه پایان رســید و در 
اتاق باز شــد. مرد ناشــناس کــه امیر 

جوانــی  زن  به همــراه  داشــت  نــام 
مقابل در ظاهر شدند.

زن جــوان بــا دیــدن پــدرام جیغــی 
کشید و فریاد زد: او را اشتباه گرفته ای 
امیــر. این شــخص آن مردی نیســت 
کــه...« پــدرام دیگر صدایی نشــنید و 
بی هــوش شــد. زمانــی که بــه هوش 
آمــد خــود را روی تخت بیمارســتان 
دیــد و بــه او گفته شــد که چنــد روزی 
اســت در بیمارســتان بســتری شــده 

است.
ë در جست و جوی متهم

بــه دنبــال شــکایت پــدرام بافاصله 
تحقیقات آغاز شــد. در نخستین گام 
کارآگاهــان با کمک پدرام به جســت 
و جــو در خیابان ها پرداختــه و با پیدا 
کردن خانه ای که ســر در شــیر داشت 

موفق شدند امیر را شناسایی کنند.
بــه جــرم  اولیــه  امیــر در تحقیقــات 
خــود اعتــراف کرد اما مدعی شــد که 
بــه اشــتباه مــرد جــوان را ربــوده بود. 
او گفــت: مدتی بود که همســرم مینا 
ناشناســی  مــرد  مزاحمت هــای  از 
شــکایت داشت. مرد ناشــناس همه 
جا مینــا را تعقیب می کــرد و برای او 
در خیابــان ایجــاد مزاحمت می کرد. 

نمی دانم از کجا شــماره تلفن همراه 
همســرم را هــم پیدا کــرده بــود و در 

تلگرام برای او پیغام می فرستاد.
او ادامــه داد: مزاحمت های او ادامه 
داشــت تا اینکه از همســرم خواستم 
آدرس خانه او را برایم پیدا کند. یک 
روز همســرم، مرد مزاحم را تعقیب 
کــرد و متوجه شــد که بــه خانه پدرام 
آمــده اســت. مینــا آدرس را بــه مــن 
داد و مــن هم به عنوان پیک موتوری 
و تحویل بســته زنــگ خانه پــدرام را 
زدم. آن زمــان تصــور می کــردم کــه 
صاحبخانــه همــان مــردی اســت که 
مزاحم همسرم شده است. اما وقتی 
همســرم او را دید فهمیدم اشتباهی 

او را ربوده ام.
آنجــا  از  داد:  ادامــه  جــوان  متهــم 
کــه پــدرام بشــدت مجــروح شــده و 
را  وی  می رفــت،  او  از  زیــادی  خــون 
ســوار ماشــینم کرده و به بیمارســتان 
رســاندم. زمانــی کــه او پذیرش شــد 
بــه بهانه گرفتن دارو و انجام کارهای 

دیگرش از بیمارستان فرار کردم.
باتوجــه بــه اظهــارات مرد جــوان، او 
روانــه بازداشــتگاه شــد و تحقیقــات 

بیشتر در این خصوص ادامه دارد.

گــروه حــوادث/ مــرد شــروری کــه در 
جریــان درگیری خیابانــی چند مأمور 
شــهرداری را مجــروح کــرده و متواری 

شده بود در مخفیگاهش دستگیر شد.
***

جنایــی  خبرنــگار  گــزارش  بــه 
»ایران«،چندی قبل خبر رســید فردی 
در یکــی از پارک هــای تهــران اقــدام به 
درگیــری و نزاع بــا مأموران شــهرداری 
کــرده اســت، تیمــی از مأمــوران پایگاه 
هشــتم پلیس امنیت، تحقیقاتی را در 

این خصوص آغاز کردند.
در بررسی ها مشــخص شد متهم که 
از اراذل و اوبــاش ســابقه دار اســت، 
چندی پیش با چند تن دیگر به دلیل 
خصومت های شخصی درگیر شده و 
در زمان درگیری، تعدادی از مأموران 
شــهرداری را نیز کــه در محل حضور 
داشــته و سعی در وســاطت داشتند، 
مورد ضرب و جرح قرار داده و سپس 
شناســایی  بــا  اســت.  شــده  متــواری 
مخفیگاه متهم، مرد جوان دســتگیر 
شــد.  ســرهنگ قــره باقــری، رئیــس 
پایگاه هشــتم پلیس امنیت عمومی 
پایتخت گفت: متهــم در بازجویی ها 
به جرم خود اعتراف و پس از تکمیل 

پرونده راهی دادسرا شد.  

دستگیری ضارب 
اشتباهی   که دردسر ساز شدمأموران شهرداری

شرور کرمانشاه در محاصره پلیس 



  
پــس از آن کــه رجــب طیــب اردوغــان، 
رئیس جمهــوری ترکیــه، جــان بولتــون، 
مشــاور امنیت ملــی امریــکا را به حضور 
خود نپذیرفت، او به ناچار راه کشورش را 
در پیش گرفت و خاک ترکیه را ترک کرد. 
اردوغــان پــس از آن بولتــون را به حضور 
نپذیرفــت کــه در مقالــه ای در روزنامــه 
نیویــورک تایمز که به نظر می رســد تنها 
مخاطب آن رئیس جمهوری امریکا بود، 
با تمجید از تصمیم دونالد ترامپ مبنی 
بــر خروج نیروهــای امریکایی از ســوریه، 
هشــدار داد که این برنامه باید با احتیاط 
و با همکاری »شــرکای درســت« عملی 

شود.
بــه گــزارش دیلی صباح، روز گذشــته 
بولتون به ترکیه رفت تا بر ســر جزئیات و 
شروط خروج نیروهای امریکایی از سوریه 
با رئیس جمهوری ترکیه گفت و گو کند. اما 
اردوغان که از اظهارنظر بولتون مبنی بر 
این کــه ترکیه باید بپذیرد از نیروهای کرد 
ســوریه حمایت کند، ناخشنود شده بود، 
حاضر به دیدار با او نشد. اردوغان در این 
باره گفت: »همتای آقای بولتون، ابراهیم 
کالیــن، مشــاور مــن اســت و آنهــا هم با 
یکدیگر دیــدار کرده اند«. او، روز گذشــته 
در نشســت بــا حــزب پارلمانــی عدالت 
و توســعه صراحتــاً گفــت: »نظــر آقــای 
بولتــون درباره این که ترکیه از گروه کردی 
یگان هــای مدافــع خلــق حمایــت کند، 
کاماً غیرقابل قبول است و ترکیه به این 
شرط امریکا تن نمی دهد«. او همچنین 

تاکید کرد، بولتون درمورد کردهای سوریه 
در اشــتباه محض اســت.او پیــش از این 
در روزنامــه  نیویورک تایمــز، با تمجید از 
تصمیــم دونالد ترامپ مبنــی بر خروج 
نیروهای امریکایی از ســوریه، هشدار داد 
که این برنامه باید با احتیاط و با همکاری 
»شرکای درست« عملی شود. به گزارش 
الجزیره، او در مقالــه ای که برای روزنامه 
نیویورک تایمز روز دوشنبه نوشت، به این 
اشاره کرد که ترکیه متعهد است در نبود 
نیروهای امریکایی در سوریه، با داعش و 
»ســایر گروه های تروریستی« مبارزه کند. 
ایــن مقاله یــک روز پیش از دیــدار میان 
رئیس جمهــوری ترکیــه و جــان بولتون، 

مشاور امنیت ملی ترامپ، منتشر شد.
اردوغان در این مقاله نوشــته اســت: 
»ترکیه که دومین کشــور بزرگ عضو ناتو 
از لحاظ نظامی است، تنها کشوری است 
کــه بــا قــدرت و تعهــد می تواند بــه نفع 
منافع امریکا و مردم سوریه در این کشور 
فعالیت کند. اصل و اســاس فعالیت ما 

در ســوریه بر اساس شــراکت و همکاری 
اســت. ترکیــه نقــش ســازنده ای در روند 
صلــح ژنو و آســتانه ایفــا کــرد و می توان 
بــا تکیه بــر همیــن ســابقه، چشــم انداز 
دیــد.  مثبــت  را  ســوریه  در  فعالیت هــا 
البتــه ایــن نیازمند مشــارکت و همکاری 
ســایر بازیگــران منطقه نیز اســت. ترکیه 
داوطلبانــه ایــن بــار ســنگین را در برهــه 
می کشــد.  دوش  بــه  کنونــی  حســاس 
نخســتین   ،2016 ســال  کــه  همانگونــه 
کشــوری بود که برای مبــارزه با داعش به 
ســوریه نیرو اعــزام کــرد. جامعه جهانی 
باید از تجربه عــراق، جایی که داعش در 

آن متولد شد درس بگیرد«.
هیاری مان لورت، دیپلمات ســابق 
امریــکا در این باره می گویــد: »این مقاله 
بــا  اردوغــان  گفت و گــوی  مســتقیم  راه 
ترامــپ اســت. او باید ایــن کار را می کرد؛ 
آن هــم درســت، قبــل از ورود بولتون به 
ترکیه. می دانیم کــه بولتون درباره ترکیه 
نظر متفاوتــی بــا ترامــپ دارد. بنابراین 
اردوغان در تاش اســت با ترامپ کانال 
مســتقیمی باز کند. بنابرایــن چه چیزی 
بهتر از روزنامه نیویورک تایمز که او هر روز 
آن را می خواند. تنها مخاطب این مقاله 

یک نفر بود: رئیس جمهور ترامپ!«
بولتــون روز یکشــنبه در مصاحبــه ای 
گفته بود تا زمانی که اهداف اصلی امریکا 
از جمله شکست داعش و تضمین ترکیه 
مبنــی بر هــدف قــرار نگرفتــن نیروهای 
کــرد در ســوریه محقــق نشــود، نظامیان 
می ماننــد.  باقــی  ســوریه  در  امریکایــی 
پیــش از آن هم، نیویــورک تایمز گزارش 
داده بــود بولتون و ســایر مقام هــای کاخ 

ســفید در تاش هستند تا از تأثیر فرمان 
ترامپ مبنی بر خروج از ســوریه بکاهند. 
مشــاور امنیت ملی امریکا اعام کرد که 
هیچ جدول زمانی برای خروج نیروهای 
امریکایی از شــمال شــرق سوریه تعیین 
در  امریکایــی  ســربازان  و  اســت  نشــده 
جنوب ســوریه باقی می ماننــد تا با آنچه 
او نفــوذ و فعالیت نظامی ایــران خواند، 

مبارزه کنند.
مایــک پمپئو وزیر خارجــه امریکا نیز 
گفــت،  دوشــنبه شــب در مصاحبــه ای 
تغییر رویکرد واشــنگتن در سوریه به این 
معنا نیســت که تعهدشــان برای مبارزه 
با تروریســت ها تغییــر کرده اســت. او در 
ادامه بــا گرفتن نوک پیــکان حمات به 
ســمت ایران گفت: »ما همچنان با نفوذ 
ایران در سوریه و منطقه مخالف هستیم 
و با آن مبارزه خواهیم کــرد«. او در ادامه 
گفت که ترکیه متعهد شده پس از خروج 
نیروهــای امریکایــی از ســوریه، از کردهــا 
حمایــت کنــد. به همیــن دلیــل، برخی 
رســانه ها با استناد به شرایطی که این دو 
مقــام امریکایــی بــرای خــروج نیروهای 
امریکایی مطرح کرده اند، می گویند این 

خروج به این زودی ها محقق نمی شود.
روزنامــه حریت در گزارشــی نوشــت 
که مقام های ترکیه از امریکا خواســته اند 
که پایگاه های نظامی خود را به سربازان 
ترکیه واگذار کنند. به گزارش این روزنامه، 
امریــکا هم اکنــون 22 پایــگاه نظامــی در 
ســوریه دارد. اما این درخواست می تواند 
خــروج  دربــاره  بعــدی  گفت و گوهــای 
نیروهای امریکایی از ســوریه را از این هم 

پیچیده تر کند.
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دورنـــما

ایندیپندنت )بریتانیا(:

مقامات غربی معتقدند عقب نشینی 
امریــکا از ســوریه کاری اشــتباه اســت 
و به دلیــل بی ثباتی هــا و هــرج و مــرج 
احتمالــی کــه بــروز می کنــد، می تواند 
منجــر بــه قدرت گیری دوبــاره داعش 

در منطقه شود.

نیویورک پست )امریکا(:

هیچ چشــم انداز روشــنی برای توافق 
خــارج  و  دموکرات هــا  بــا  ترامــپ 
شــدن تعطیلــی دولــت نیســت و در 
ایــن شــرایط ترامــپ خبــر داده برای 
اعام وضعیــت اضطراری در کشــور 

مصمم تر شده است.

چاینا دیلی )چین(:

میــزان گرم شــدن کــره زمیــن از آنچه 
شــده   ســریع تر  می شــد،  پیش بینــی 
اســت و خطــر نزدیک تــر از آن چیزی 
اســت کــه تصــور می شــد. راه حــل آن 
 نیز در دست خود انسان ها و همکاری 

آنها است.

 سال بیست و چهارم  شماره 6970
 چهارشنبه   19 دی 1397

 در حالــی کــه دونالــد ترامــپ، رئیــس 
بــودن  از در جریــان  جمهــوری امریــکا 
مذاکرات واشنگتن - پیونگ یانگ برای 
تعیین محل دیدار دوم خود با رهبر کره 
شمالی خبر می دهد و به روابط عمیقی 
کــه بــا کیــم جونــگ اون دارد می بالــد، 
رهبر کره شــمالی تولد 35 ســالگی خود 
را در چیــن و در کنــار شــی جیــن پینگ، 
رئیــس جمهــوری چیــن و اصلی تریــن 
رقیب ترامپ جشــن گرفت. اقدامی که 
بی تردیــد حامل پیام هــای متعدد برای 

واشنگتن است.
به گزارش واشنگتن پست، تلویزیون های 
دولتی کره  شمالی و چین دیروز سه شنبه 
ضمن تأیید خبر سفر کیم و همسرش به 
پکن در گزارش های خــود اعام کردند، 
کیــم و همســرش کــه به دعوت شــی به 
چیــن رفته اند تــا روز پنجشــنبه در چین 
می ماننــد. پیشــتر خبرگــزاری یونهــاپ 
کره جنوبــی گزارش داده بــود، یک قطار 
متعلق به کره شمالی که احتمااً حامل 
یک مقــام ارشــد اســت حوالی ســاعت 
22:15 دوشنبه به وقت محلی از مرز کره  
شــمالی گذشــته و وارد خاک چین شده 
است. چندین خودرو و مقام امنیتی نیز 
راه های منتهی به ایستگاه قطار در شهر 
مــرزی داندونــگ چین را تا قبــل از عبور 

این قطار بسته بودند و پس از عبور قطار 
راه ها مجدداً باز شد.

در یک ســال گذشــته ایــن چهارمین بار 
است که کیم به چین سفر کرده و با شی 
دیدار می کند. تمام این سفرها هم قبل 
یا بعد از دیدارهای کیم با ترامپ یا مون 
جائــه این، رئیس جمهــوری کره جنوبی 
بوده است. همچنین پیش بینی می شود 
در آینــده نزدیــک کیــم بــا مــون جائــه 

احتمااً در سئول دیدار کند.
روز یکشنبه ترامپ به خبرنگاران گفت، 
مذاکرات بر ســر محــل دومین دیــدار او 
بــا کیــم در جریــان اســت. او گفــت: »در 
آینــده نه چندان دور محــل دیدار اعام 
می شود. آنها خواستار ماقات هستند و 
ما هم خواستار ماقات هستیم. خواهیم 
دیــد چــه اتفاقــی خواهد افتــاد.« رئیس 
جمهوری امریکا بــا بیان این مطلب که 
ایــاات متحده »دیالوگ بســیار خوبی« 
بــا کره شــمالی داشــته، افــزود: »به طور 
کــرده  گفت و گــو  کیــم  بــا  غیرمســتقیم 
است. ترامپ هفته گذشته نیز گفته بود، 
»یک نامه عالــی« از طرف کیم دریافت 
کرده اســت. روز یکشنبه ترامپ در عین 
حال گفت، تحریم ها علیه کره  شــمالی 
»بی کم و کاست و با تمام قدرت« ادامه 
می یابــد مگر آنکه ایــاات متحده نتایج 
»بســیار مثبتی« ببینــد. روزنامه مونهووا 
ایلبــو کره جنوبــی روز دوشــنبه گــزارش 
داده بــود، مقامــات وزارت خارجــه ایــن 

کشــور اخیــراً چندیــن بــار بــا همتاهــای 
کره شــمالی خــود در هانــوی، پایتخــت 
ویتنام دیدار و برای اجاس دوم ترامپ 
- اون برنامه ریزی کرده و به گمانه زنی ها 
درباره اینکه احتمــااً ویتنام میزبان این 

دیدار باشد، دامن زده اند.
ë  - اون  دیــدار  دومیــن  پیچیدگی هــای 

ترامپ

نیــوز، ترامــپ فکــر  به گــزارش اســکای 
می کند برای عبور از بحران کره  شــمالی 
تنهــا به یک دیــدار دوم با کیــم نیاز دارد 
امــا ســفر کیــم بــه چیــن نشــان داد کــه 
موضوع پیچیده تر از اینهاســت. ترامپ 
دوســت دارد دوستی عمیق خود با کیم 
را افزایــش دهــد امــا رهبــر کره شــمالی 
جشــن تولد 35 ســالگی خــود را در کنار 
شی، بزرگترین رقیب ژئوپلیتیکی ترامپ 

جشن گرفت.
بــا وجود این، این خبــر خیلی بدی برای 
ترامــپ نیســت زیــرا نشــان می دهد که 
بــرای شــرکت در نشســت  کره شــمالی 
دوم بــا ترامپ با جدیــت در حال آماده 
شــدن اســت. بویــژه اینکــه در این ســفر 
یونگ چول، مقام ارشــد کره شــمالی که 
مذاکراتی بــا مایک پمپئــو، وزیر خارجه 

امریکا داشته کیم را همراهی می کند.
ســخنرانی آغاز ســال نو کیم نیز از منظر 
جهانی قابل قبول و حتی می توان گفت 
خوشــحال کننده بــود زیــرا او تأکیــد کرد 
که کره  شــمالی دیگر نه ســاح هسته ای 

می ســازد و نه ســاح هســته ای آزمایش 
می کنــد. البتــه او هشــدار مســتقیم بــه 
امریــکا داد کــه »مــا حتی ممکن اســت 
خــود را در شــرایطی ببینیم کــه انتخاب 
دیگــری جــز پیــدا کــردن یــک راه جدید 

نداشته باشیم.«
آیا این بدین معناست که آزمایش های 
موشــکی و هسته ای بیشتر انجام خواهد 
اســتاد  رودیگــر،  فرانــک  پاســخ  شــد. 
دانشــگاه وین به این سؤال منفی است. 
او می گوید، ریشــه اعتمــاد به نفس کیم 
در حمایت فزاینده و واقعی چین از این 

کشور است.
روزنامه گلوبال تایمز، ارگان دولت چین 
به نقــل از یک کارشــناس کــه نامش در 
گزارش نیامده نوشت: سفر کیم به چین 
در ابتدای ســال 2019 نشــان می دهد که 
کیم بــه چین اعتمــاد دارد. کیم هنوز بر 
این باور اســت که چین می تواند به او در 

شرایط دیپلماتیک و داخلی کمک کند.
ë  دو جنــگ  برنــده  شــمالی  کــره  رهبــر 

ابرقدرت

دو راه برای تفسیر سفر رهبر کره  شمالی 
بــه چین وجــود دارد. نخســت اینکه کره  
شمالی می تواند روابط دیپلماتیک بهتر 
و جدید خود با امریکا را با نزدیک شدن 
بیشــتر به چین و قرار دادن دو ابرقدرت 
روبــه روی هــم حاصــل کند. ایــن همان 
استراتژی ای اســت که خود چین هم در 
دوران جنگ ســرد اتخاذ کرد و با نزدیک 
شــدن گاه و بــی گاه بــه امریکا و شــوروی 
ســابق برای خود از دل این خصومت ها 

امتیاز هایی کسب کرد.
دوم اینکــه چیــن ممکــن اســت از نفوذ 
خود در کره شــمالی به عنوان اهرم فشار 
در جنگ تجاری خود با امریکا اســتفاده 
کنــد کــه در هــر دو صــورت کره  شــمالی 
برنــده خواهد بود. کیم در ســفر به چین 

مقامــات عالــی رتبــه از جملــه معــاون 
رئیــس کمیته مرکزی حــزب کارگر و ری 
یونگ هو، دیپلمات ارشد را با خود برده 
است. کیم در سخنرانی سال نو خود نیز 
پیشــنهاد »مذاکرات چند جانبــه« برای 
اعــام آتش بس بیــن دو کــره را داد و با 
برجســته کردن ســه ســفر قبلی خود به 
چین، همچنین بر اهمیت »همکاری ها 
و ارتباطــات اســتراتژیک« با کشــورهای 

سوسیالیست تأکید کرد.
تولدهــای کیــم برخــاف تولدهــای پدر 
و پــدر بزرگــش، در ســطح ملــی جشــن 
روز  یــک  به عنــوان  و  نمی شــود  گرفتــه 
تعطیل ملــی در تقویم این کشــور ثبت 
نشــده اســت هر چند کــه در ســال 2014 
به مناســبت این روز یک بازی بسکتبال 
رودمــن،  دنیــس  و  شــد  داده  ترتیــب 
بسکتبالیســت معــروف در این مراســم 

برای کیم »تولدت مبارک« خواند.

بندبازی »اون« روی طناب چین و امریکا
رهبر کره  شمالی تولد 35 سالگی اش را در چین جشن گرفت

ندا آکیش
خبرنگار

پوتین دست به توپ شد
وادیمیر پوتین در مراسمی در سن پترزبورگ شخصاً پشت 

یک عراده توپ قرار گرفت و گلوله ای را شلیک کرد. نمــــا
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ë  رویتــرز: نمایندگانــی از طالبــان افغانســتان و مقام هــای

امریکایــی قــرار اســت در یــک نشســت دو روزه کــه از امروز 
چهارشنبه در قطر آغاز می شود، درباره روند صلح گفت و گو 

کنند اما مقام های دولت کابل در این نشست حضور ندارند.
ë  اســپوتنیک: جلسه دادگاه 2۸ متهم به مشــارکت در ترور سفیر وقت روسیه در

ترکیه دیروز در دومین دادگاه کیفری آنکارا آغاز شد. آندری کارلوف، سفیر روسیه 
در ترکیه در 19 دســامبر 201۶ در یک گالری آثار هنری در آنکارا توســط آلتینتاس، 

مأمور پلیس مرتبط با جنبش فتح اه گولن کشته شد.
ë  رویترز: باراک اوباما، رئیس جمهوری پیشــین امریکا در ســخنرانی در مراسمی

در هاوایی که از سوی بنیاد اوباما برگزار شده بود، گفت: کشور اکنون با خأ رهبری 
روبه رو است و به خون تازه ای )در رهبری کشور( نیازمندیم.

ë  اســپوتنیک: مرکــز امنیــت و ضــد اطاعات ملــی امریــکا در حال آماده ســازی

اطاعاتی برای کمپانی های این کشور است تا از آنها در مقابل تهدیدهای فزاینده 
از جانب جوامع اطاعاتی خارجی حفاظت کند.

ë  واشــنگتن پســت: با گذشــت هفت هفتــه از تحقیقــات مربوط بــه قتل جمال

خاشــقجی، روزنامــه نگار ســعودی منتقد، هنــوز اطاعاتی از ســعود القحطانی، 
معــاون ارشــد محمــد بــن ســلمان، ولیعهــد عربســتان و یکــی از 15 عامل قتل 

خاشقجی در دست نیست.
ë  اســپوتنیک: بیــش از 200 میلیــون هندی در اعتصــاب سراســری دو روزه علیه

سیاســت های ضــد کارگری دولت کشورشــان شــرکت کردنــد. بر اســاس گزارش 
رسانه های محلی هند این اعتصاب سراسری از دیروز سه شنبه شروع شده است.

دو خط 
خبــــر

 فرانسه با وضع قانون تازه
سد راه جلیقه زردها می شود

در پــی اعتراض هــای جهان گیــر جلیقــه  زردهــا در فرانســه،  پونــه مجلســی / 

ادوارد فیلیــپ، نخســت وزیر فرانســه، اعام کــرد که قوانین برگــزاری تظاهرات 
ســختگیرانه تر خواهد شــد. به گزارش یورونیوز، هشــت هفته متوالــی اعتراض، 
خیابان های پاریس را آبستن هیاهو و تنش کرده است و تأثیرات آن در بسیاری 
از کشورهای جهان نیز دیده شده است. اکنون مقام های فرانسوی اعام کرده اند 
در نظــر دارند برنامه هایــی را طراحی کنند که برگــزاری اعتراضات بدون مجوز 

ممکن نباشد تا با توسل به این قانون، جنبش جلیقه زردها متوقف شود.
روز شنبه گذشته نیز معترضان با پوشیدن جلیقه زرد خود را به خیابان های اصلی 
پاریس رســاندند تا حیات جنبش خود را به رخ مقام های فرانســوی بکشــند. آنها 
گیت های پلیس را شکســتند و چند ماشــین و موتورســیکلت را به آتش کشــیدند. 
ایحه تازه در صورت به تصویب رسیدن، قرار است استفاده از ماسک را ممنوع کند 
و به موجب آن پیش از برگزاری تظاهرات، باید برنامه ریزان فرم ثبت نام پر کنند. 
همچنین قرار است در دور بعدی تظاهرات، ۸0 هزار نیروی امنیتی در خیابان های 
فرانسه گسیل شوند. نخست وزیر فرانسه تصریح کرد که پرداخت خسارت هایی که 
طی این اعتراضات به کســب و کارها و اماک وارد شــده، »از این به بعد بر عهده 
مشکل ســازان خواهد بود، نه مالیات دهندگان«. اعتراض جلیقه زردها در اواسط 
ماه نوامبر 201۸ در اعتراض به مالیات ها آغاز شد اما رفته رفته به سوی خشونت 
کشیده شد و خواسته های آنها گسترده تر شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، همزمان 
با ارائه طرح این قانون، مکرون در دیدار با نمایندگان »شورای دین اسام فرانسه« 
وعده داد تا در جریان اصاح قانون ائیسیته، موضعی علیه مسلمانان این کشور 
گرفته نشــود. مجلس شورای ملی فرانسه در سال 1905 قانون جدایی نهاد دولت 
از کلیســای کاتولیک )موسوم به ائیســیته( را تصویب کرد. بر اساس این قانون که 
همچنان ازم ااجرا است، دولت و کلیسای کاتولیک حق دخالت در امور یکدیگر را 
ندارند؛ دولت حقی در عزل و نصب مقام های کلیسای کاتولیک ندارد و در مقابل، 

کلیسای کاتولیک امکان بهره مندی از امکانات دولتی را ندارد.

اردوغان از دیدار با بولتون سرباز زد و به ترامپ هشدار داد 

خروج امریکا باید با احتیاط و همکاری شرکا باشد

فرحناز دهقی
خبرنگار

فعاان انگلیسی و استرالیایی از کشورهای خود تقاضا کردند:

به دختر عربستانی جنجال برانگیز 
پناهندگی دهید

 
چند روزی اســت، جهان چشم به تایلند دوخته اســت؛ جایی که یک دختر 1۸ 
ســاله عربســتانی که حاضر نیســت به کشــورش بازگردد، خود را در اتاق هتلی 
حبــس کرده بــود و می گفــت خانــواده اش او را به خاطر کوتاه کــردن موهایش 
شــش ماه زندانی کردند و اگر به عربســتان بازگردد کشته می شود. دیروز نیز در 
نهایت یک ســناتور اســترالیایی و فعاان حقوق بشــری انگلیس از دولت های 
خود خواســتند که به این دختر پناهندگی دهند. ماجرای رهف محمد القنون، 
دخترتبعه عربســتان آنقدر جنجالی شــد که ســناتور »ســارا هانســان یانگ« از 
اعضای ارشد سنای استرالیا از دولت این کشور خواست تا به این دختر پناهندگی 
دهــد. در همین راســتا نیز فعاان حقوق بشــری در انگلیس بــا راه اندازی یک 
درخواســت آناین و جمع آوری امضا از دولت ترزا می   خواســته اند تا به رهف 

محمد القنون پناهندگی اعطا کند.
رهــف دختر 1۸ ســاله عربســتانی که بــا خانواده اش به کویت ســفر کــرده بود، با 
اســتفاده از فرصت پیش آمده به تایلند گریخت تا شــاید از این کشور بتواند وارد 
استرالیا و پناهنده شود اما نقشه اش با دخالت نیروهای تایلند ناکام ماند و هنگام 
ورود به دلیل نداشــتن ویزا و بلیت برگشت دستگیر شد. مقام های تایلند پس از 
دیدار و گفت و گو با دختر عربســتانی به رســانه ها گفتند که رهــف از ترس ازدواج 
اجبــاری از خانواده اش گریخته اســت. آنها به نقل از او گفتنــد، محدودیت ها در 
خانواده اش به گونه ای اســت که تنها به علت کوتاه کردن موهایش او را به مدت 

شش ماه در اتاقی حبس کردند.
دختر عربســتانی با ویدئویی که در توئیتر به اشــتراک گذاشــته اســت، خطاب به 
سازمان ملل متحد گفت، تا زمانی که کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل 

نیایند، از اتاق هتل بیرون نخواهم آمد. من می خواهم پناهنده شوم.
رهف مدعی اســت، ویزای اســترالیا را دارد اما هنگامی که از هواپیما خارج شــده 
اســت در فــرودگاه بانکوک با یک دیپلمات عربســتان ماقات کــرده و این مقام 
ســعودی پاســپورتش را از او گرفته اســت. معاون دیده بان حقوق بشــر در آســیا 
با انتقاد از مقامات تایلندی، از ســازمان ملل خواســت از این نوجوان عربستانی 

حمایت کنند.
دولت تایلند پس از دو روز، دوشنبه شب بااخره به این دختر سعودی اجازه داد 
تا وارد خاک تایلند شــود تا مشــکلش را با دیدار با مقام های کمیساریای سازمان 
ملل حل کند. در حالی که پیش از این رسانه ها خبر داده بودند عربستان خواستار 
اســترداد این دختر نوجوان شــده است مقامات آل ســعود آن را تکذیب کردند. 
ســفارت عربســتان در بانکــوک در صفحــه توئیتر خود نوشــت این کشــور چنین 
درخواستی به مقام های تایلندی نداده است. با وجود داعیه اصاح طلبی ولیعهد 
عربســتان درباره حقوق زنان عربســتانی اما همچنان آنها اسیر محدودیت های 

بسیاری هستند و در معرض تهدیدهای خانواده خود قرار دارند.

فروغ احمدی
خبرنگار خاورمیانه

عربستان نیروی زرهی جدید به مرز یمن فرستاد
در حالــی کــه جامعــه بین الملل و ســازمان ملــل متحد بــه پایان تجــاوز نظامی 
4ســاله ائتاف عربی به رهبری عربستان به یمن امید بسته اند، وزارت گارد ملی 
عربســتان خبــر داد، ریــاض نیروهای زرهی جدیــدی را به مرز یمــن انتقال داده 
اســت. به گزارش ایســنا به نقل از ارم نیوز، وزارت گارد ملی عربستان در بیانیه ای 
اعــام کرد، ارتش بخش دیگری از نیروهای خــود را از اردوگاه »ملک عبدالعزیز 
اآلــی« در اســتان »اأحســاء« واقع در شــرق عربســتان بــه مرزهــای جنوبی این 
کشــور با یمن منتقل کرده اســت. چندی پیش با میانجیگری سازمان ملل توافق 
آتش بــس در حدیــده بین دو طرف درگیر حاصل شــد اما به گفتــه انصاراه این 

آتش بس بارها نقض شده است.

نمایندگان عراقی پرده از دروغ اسرائیل برداشتند
 پس از آن  که آیدی کوهن، پژوهشگر اسرائیلی و استاد دانشگاه بار ایان در توئیتی 
از سفر نمایندگان عراقی به تل آویو خبر داد، نمایندگان پارلمان عراق ضمن ابراز 
خشمشــان، آن را تکذیــب کردند. به گــزارش رای الیوم، دفتر اطاع رســانی عالیه 
نصیــف نماینده بغــداد در پارلمان، در بیانیــه ای اعام کرد: »بــا وجود این که این 
ادعاهــا و دروغ ها نیازی به پاســخ ندارنــد، اما از این منظــر می خواهیم به آنهایی 
که اطاع ندارند، توضیح دهیم که عالیه نصیف بر اســاس اصول ملی، مذهبی، 
اخاقی و حتی حقوقی و به عنوان یک وکیل و حقوقدان این فکر که روزی به اراضی 
اشغالی که جنایتکاری جهانی است، سفر کند را رد می کند.« ائتاف دولت قانون 

نیز خبر داد سفر نمایندگان به سرزمین اشغالی کذب محض است.

ë 22 فصل

ژنرال کلی

چهــارم آگوســت، رئیــس جمهوری و اعضــای اصلی بخــش غربی کاخ 
ســفید عــازم زمین بازی گلــف اینترامپ در بدمینســتر شــدند. ژنرال کلی، 
رئیــس جدیــد کارکنــان کاخ ســفید همــراه رئیس جمهــوری بود اما اســتیو 
بنن، استراتژیســت ارشد را جا گذاشــته بودند. ترامپ از سفری که برای روز 
هفدهم برنامه ریزی شــده بود غرغر می کرد و از اینکه برنامه گلف بازی او 
را رســانه ها مستمراً چک می کردند ناراحت بود. بنابراین اکنون این سفر را 
»سفر کاری« خوانده بودند – این یکی دیگر از واکنش های از روی خودبینی 
ترامــپ و همــراه با باا انداختن شــانه، گرداندن چشــم ها در کاســه و تکان 
دادن ســر بود از دســت کارکنانی که متهم بودند حتی با وجودی که به آنها 
دســتور داده شــده بــود وقت آزاد زیــادی را برای گلف بازی باقــی بگذارند، 

وقایع را به گونه ای برنامه ریزی می کنند که برنامه کاری به نظر برسد.
در غیــاب رئیــس جمهــور، بخش غربی کاخ ســفید نوســازی می شــد – 
ترامــپ، هتلــدار و دکوراتــور، از شــرایط آن »بیــزار« بــود. رئیــس جمهوری 
نمی خواست به ســاختمان اداری مجاور، محلی که قراربود کارهای بخش 
غربــی موقتــاً در آنجــا انجــام شــود – و جایی بود کــه بنن منتظــر تماس او 

نشسته بود تا به بدمینستر برود – نقل مکان کند.
بنــن مرتــب به همــه می گفت قرار اســت بــه بدمینســتر بــرود اما هیچ 
دعوتــی از او نشــد. بنــن که در درجــه اول، بــرای آوردن ژنرال کلــی به کادر 
دولــت مدعی اعتبــار و امتیاز بود، از جایگاه خود نزد رئیس جدید مطمئن 
نبــود. در واقــع خــود رئیس جمهــوری هم از جایــگاه خود مطمئــن نبود و 
مرتــب از افراد می پرســید آیا ژنرال کلی از او خوشــش می آیــد یا نه. به طور 
کلی، بنن کامًا مطمئن نبود ژنرال کلی به غیر از انجام وظایف خود چکار 
می کند. رئیس جدید کارکنان کاخ سفید در دنیای ترامپ دقیقاً در کجا قرار 

داشت؟
درحالی که ژنرال کلی در گستره سیاسی جایی در راست میانه قرار داشت 
و در دوران تصــدی در وزارت کشــور از مجریــان مشــتاقانه سرســخت در امر 
مهاجــرت بــود، اما مثل بنن یا ترامپ دیدگاهی نزدیک به راســت نداشــت. 
بنن در ارزیابی او با تأســف می گفت: »او از اعضای متعهد و تندرو نیســت.« 
درعیــن حــال، کلی به لیبرال های نیویورکی در کاخ ســفید هم قطعاً نزدیک 
نبود. اما سیاست قلمروی او نبود. به عنوان وزیر کشور با بیزاری شاهد هرج و 
مرج جاری درکاخ سفید بود و به کناره گیری می اندیشید. اکنون موافقت کرده 
بــود به آن نظم و ترتیب ببخشــد. او مردی شــصت و هفت ســاله، مصمم، 
سختگیر و عبوس بود. ترامپ که کم کم به این فکر افتاده بود که در انتصاب 

او گول خورده می پرسید: »آیا هیچوقت لبخند هم می زند؟«

پــاورقـی

مایکل وولف
مترجم: مهوش غامی
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در کاخ سفید ترامپ
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برای اداره تهران چه کنیم؟
همفکری حناچی در دیدار با شهرداران سابق پایتخت

دومین جلسه شــهرداران پس از انقاب، بعد از 17 سال وقفه 
دیــروز بــه میزبانی پیــروز حناچی، شــهردار تهران برگزار شــد. 
تاار یاس شهرداری تهران در وقت ناهار میزبان 14 شهرداری 
بــود کــه هــر کدام شــان بــه نوعــی در ایــن مدیریــت 40 ســاله 
نقشــی داشــتند. امــا در کمال تعجــب 4 نفــر از تأثیرگذارترین 
و پرحاشــیه ترین شــهرداران تهــران کــه قطعــاً نام شــان برای  
پایتخت نشــین ها بیــش از ســایرین آشناســت، در این جلســه 
غایــب بودنــد. غامحســین کرباســچی بــه علــت حضــورش 
در جلســه دیگــر و اینکه دیــر به او اطاع رســانی شــده، نیامد، 
محمدباقر قالیباف به خاطر عروســی پســرش در مشــهد بود، 
محمدحســن ملــک مدنــی بیمــاری مــادر، او را رهســپار یــزد 
کــرد و در نهایــت محمود احمدی نژاد که ظاهــراً کارت دعوت 
به دســتش رســیده بــود، اما ترجیــح داده بدون دلیــل، در این 

جلســه غیبت کند! اولین جلسه شــهرداران پس از انقاب، 17 
ســال پیش در ســال 80 برگزار شــده بود. در آن جلسه البته دو 
شهردار دیگر هم حضور داشتند که حاا »فوت«، دلیل اصلی 
نیامدن شان اعام می شود. مرحوم زواره ای و سیفیان!  در این 
جلســه اگرچه همه 9 نفر شــهردار تهران اذعان به بهتر شــدن 
وضعیت پایتخت پس از انقاب داشتند، اما معتقد بودند که 
فضــای همدلی  و همیاری در آن زمــان به مراتب بهتر از حاا 

بوده است و این موضوع جای بحث دارد.
محمد توســلی، ســیدکمال الدین نیک روش، غامحسین 
دلجــو، محمدنبی حبیبــی، ســیدمرتضی طباطبایی، مرتضی 
الویــری، محمدعلــی نجفی و محمدعلی افشــانی 8 میهمان 

ویژه دیروز خیابان بهشت بودند.
حناچی دیروز البته همه شهرداران را به پاسخ به یک سؤال 
فراخواند »اگر جای من بودید چه تصمیمی برای شهر تهران 
می گرفتیــد؟!« حــل مشــکل ترافیــک و آلودگــی هــوای تهران 

پاسخ مشترک همه آنها به این سؤال بود!
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ë  با توجه به اینکه شما دومین شهردار
تهــران پــس از انقــاب بودید، جلســه 

دیروز را چطور ارزیابی می کنید؟
به نظر من جلسه بسیار مفیدی بود 
و نکات خوبی هم در این جلسه مطرح 
شــد. هر کدام از اعضا هم توصیه هایی 
داشــتند و ســعی کردنــد تاجایــی کــه 
را  خودشــان  تجربیــات  می تواننــد، 
شــهردار  حناچــی  آقــای  اختیــار  در 
منتخب تهــران قرار بدهنــد. البته این 

جلســه نشــان داد کــه آقــای حناچــی 
تمایــل دارد تا از تجــارب و اطاعات و 
دانش شــهرداران قبلی اســتفاده کند. 
همچنین ایشان با این کار ثابت کرد که  
بهره گیــری از خرد جمعی بــرای اداره 
کانشــهر تهران را دنبــال می کند لذا از 
این بابت این نشست اقدام خوبی بود.

ë  چه نکاتی در این جلســه از نظر شــما
قابل پیگیری بود؟

امــروز  مشــکات  دربــاره  بحــث 

شــهر تهران از جمله بافت فرســوده، 
توســعه مترو و حمــل و نقل عمومی. 

تهــران  سیاســت های مختلــف شــهر 
هــم در این جلســه مورد بررســی قرار 
مهمــی  نــکات  مجمــوع  در  گرفــت. 
مطرح شد که من فکر می کنم اگر این 
جلســات ادامه یابــد، می توانــد مفید 
باشد. امیدوارم ایشان بتواند با نگاهی 
آسیب شناســانه  و  بررســی مشــکات 
را  شــهر  ایــن  تهــران   چالش هــای  و 
بــه نحــوی مدیریــت کند کــه رضایت 

شهروندان را به دنبال داشته باشد.

ë  آقای توســلی جلسه دیروزشــهرداران
پــس از انقــاب، تقریباً پــس از یک وقفه 
نســبتاً طوانــی برگــزار می شــد، اینطور 

نیست؟
دومیــن  درواقــع  جلســه  ایــن  بلــه، 
جلســه ای بــود که بــا حضور شــهرداران 
پس از انقاب برگزار می شد. ما در سال 
80 در دوره شــهرداری آقای الویری هم 
یکبار دورهم جمع شــده بودیم و اتفاقاً 
آن جلســه دســتاوردهای بســیار مثبتی 
داشــت. متأســفانه دو نفر از شــهرداران 
یعنــی آقایان زواره ای و ســیفیان هم در 
آن جلســه حضور داشتند که به رحمت 
خــدا رفتنــد. اما در جلســه دیــروز که به 
دعــوت آقای حناچی برگزارشــد، تقریباً 
همه شــهرداران پــس از انقاب حضور 
داشــتند، جز چند نفر از شــهردارانی که 
نقــش اساســی چه مثبــت و چــه منفی 
پــس از انقــاب ایفا کــرده بودنــد که بنا 
بــه دایلی غایــب بودنــد، البتــه آقایان 
کرباســچی و قالیباف پیــش از این عدم 
حضورشان را اطاع رسانی کرده بودند.

ë  در این جلسه بیشتر بر چه نکاتی تأکید
شد؟

ما ســعی کردیم بیشــتر بر نکاتی که 
در شــرایط حاضــر بــرای مدیریت آقای 
حناچــی مفید اســت، دســت بگذاریم. 
بیشــتر اعضــا نظــر مشــورتی داشــتند و 
توصیه های مدیریتی و کارشناســی ارائه 
دادنــد. البته هر فرد، با توجه به ســوابق 
دیدگاه هــای  داشــت،  کــه  تجربیاتــی  و 
خــودش را مطــرح کــرد و در مجمــوع 

نکات مثبت خوبی رد وبدل شد.
ë  با توجه بــه ایــن دورهمــی، بزرگترین

معضل شــهر تهــران را چگونــه ارزیابی 
می کنید؟

شــهر  چالــش  بزرگ تریــن  ببینیــد 
تهــران، ســاختار مدیریتی آن اســت که 

بــه اعتقــاد مــن یــک ســاختار مدیریتی 
اقتدارگراســت و هم اکنــون بــار ســنگین 
بدهی هــای دوره گذشــته را کــه بالــغ بر 
50 هزار میلیارد تومان اســت، به دوش 
می کشد. این سختار یک ساختار حجیم 
و فربه اســت و در چنین شــرایطی که با 
اســتانداردهای جهانــی فاصلــه زیادی 
داریــم، حتــی بهتریــن مدیران شــهری 
هــم نمی تواننــد بــه نیازهای انســانی و 
ملموس شهروندان شــهر تهران پاسخ 

مناسبی بدهند.
ë  حــل راه  و  راهکارهــا  دربــاره  آیــا 

برون رفت از این چالش هم بحث شد؟
بله، مهم ترین راهکار که از سال 57 
نیــز بنده مطــرح و بر آن تأکید داشــتم، 
اجرای مدیریت واحد شــهری و سپردن 
مدیریــت شــهر بــه دســت خــود مردم 
اســت. مــا فاقد ایــن سیســتم مدیریتی 
در شــهر تهــران و حتی کشــور هســتیم. 
اشخاص نمی توانند در چنین ساختاری 
نقش تعیین کننده داشــته باشند. البته 
مــا بــا توجــه بــه همیــن شــرایط بازهم 
توصیه هایــی را بــه آقــای حناچــی ارائه 
دادیــم تا بتواند بــا ظرفیت حال حاضر 
و محدودیت هــای اعتباری و ســاختاری 
کــه وجــود دارد، اداره شــهر تهــران را به 

بهترین شکل ممکن انجام دهند.
ë درباره مصداق ها چطور؟

از  اخیــراً  کــه  نظرســنجی  براســاس 
شــهروندان تهران صــورت گرفتــه بود، 
90 درصد مشــکل شهر تهران، ترافیک، 
جابــه جایــی شــهری و مســائل زیســت 
ایــن  اســت. در  اعــام شــده  محیطــی 
جلســه ما به این چالش ها و معضات 
پرداختیــم و این کــه چطور بایــد به این 
نیازهــای واقعــی مــردم تهــران پاســخ 
داد. البتــه مــا از اوایــل انقــاب بــه ایــن 
موضوعــات ورود کــرده بودیــم و اتفاقــا 

راهکارهای جهانی برای کنترل و کاهش 
بــار ســنگین ترافیکــی در شــهرها را هم 

بررسی کرده بودیم.
ë  بــرای اولویت دارتریــن معضل امروز

پایتخت، چه راهکارهایی پیشنهاد شد؟
اولیــن راهکار توســعه حمــل و نقل 
عمومی شــامل مترو و اتوبوسرانی برای 
شــهری  طوانــی  و  متوســط  ســفر های 
و در مراحــل بعــدی دوچرخــه  اســت 
سواری و پیاده روی برای سفر های کوتاه 
و متوســط شــهری اســت. این راهکارها 
قطعــاً جوابگوی این بحران ترافیکی در 
تهــران خواهد بود. اما مســأله مهم این 
اســت که بــه برنامه هــای شــهری، نگاه 
انسان محور داشته باشیم. براین اساس 
مدیریــت شــهری باید نیازهــای واقعی 
اوایــل  در  کنــد.  بررســی  را  شــهروندان 
انقــاب و بویــژه از اوایل دهه 70 با تهیه 
آیین نامه های ملی نیــز دانش و مبانی 
فنــی ایــن راهکار ها را مطــرح کردیم که 
بر توســعه مترو، اتوبوسرانی و دوچرخه 

سواری، تأکید داشت.
ë  با این توصیف جزو موافقان دوچرخه

حناچــی  آقــای  سه شــنبه  هــر  ســواری 
هستید؟

مــن این حرکت ایشــان را بــه عنوان 
یک اقدام فرهنگســازی تقدیر می کنم، 
کاری بود که باید انجام می شــد و ایشان 
هم پیشــگام شــدند، اما پیش نیــاز این 
کار، ایجاد زیرســاخت های حمل و نقل 

ایمن براساس استانداردهای فنی برای 
دوچرخه سواری است.

ë  کدام یک از شهرداران پس از انقاب را
در ایجاد شرایط دشوارامروز بیشتر مقصر 

و مسئول می دانید؟
کارشناســی  نــگاه  و  قاطعیــت  بــا 
می گویــم کــه بیشــترین تخریــب شــهر 
در دوران احمدی نــژاد اتفــاق افتــاد. در 
این دوره بیشــترین هزینه ها و خســارت 
بــه پایتخــت تحمیل شــد. اطاعــات و 
مســتندات هم برای اثبات این موضوع 
بقــدر کافی موجــود اســت. امــا ارزیابی 
عملکــرد شــهرداران دیگــر نیــاز بــه کار 
کارشناسی دارد. چراکه آقایان کرباسچی 
طوانــی  دوره  در  دو  هــر  قالیبــاف  و 
مدیریت خود، عاوه بر این که خدمات 
خســارات  امــا  دادنــد،  ارائــه  مناســبی 
ســنگینی هــم بــه شــهر وارد کردنــد که 
نیــاز به بررســی و ارزیابی کارشناســی در 

فرصت بیشتری است.
ë  اولیــن عنــوان  بــه  شــما  اعتقــاد  بــه 

عبارتــی  بــه  و  انقــاب  از  پــس  شــهردار 
پیشکسوت ترین، بزرگترین مشکل امروز 

شهرداری تهران چیست؟
ســاختار مدیریــت شــهری کــه بایــد 
تغییر کند.من معتقدم شهروندان باید 
در جایگاه واقعی خودشان در مدیریت 
شــهری قــرار بگیرنــد کــه ازمه ایــن کار 
هم تصویــب ایحه مدیریــت یکپارچه 
شــهری اســت که خوشــبختانه در ســال 
93 در دولــت آقــای روحانی بــه جریان 
افتاده اســت. تا این تحول ایجاد نشــود، 
هیــچ شــهرداری نمی تواند کار اساســی 
در شــهر تهــران انجــام دهــد. اگرچــه با 
این شــرایط که حقوق شــهروندی و باور 
عمومــی وجود ندارد، شــهردار منتخب 
مجبور است تا در همین چارچوب های 

ساختاری موجود، فعالیت کند.

طباطبایی: باید تهران را خلوت کنیم
ë  شــما ارزیابی  طباطبایــی!  آقــای 

حناچــی  آقــای  دیــروز  جلســه  از 
چیست؟

ما حدود 17 سال پیش، در سال 
80، اولین گردهمایی شهرداران را 
به دعــوت آقــای الویــری در پارک 
جنگلی شــیان برگــزار کردیــم، آن 
زمان اما شــهر تهــران با معضات 

و پیچیدگی هایــی کــه اان درگیــر آن اســت، روبــه رو نبــود. تهران حــاا از هر 
طرف جغرافیایی، در حال پیشــروی اســت و واقعاً اداره چنین شهری با این 
امکانات و منابع مالی بســیار ســخت اســت. براین اســاس ما نقطه نظرات 
و توصیه هایــی برای اداره شــهر تهران مطرح و اعــام آمادگی کردیم که هر 

کمکی از دست مان بر می آید، دریغ نکنیم.
ë چه توصیه هایی برای آقای شهردار داشتید؟

ما به ایشــان پیشــنهاد دادیم که با توجه به پیشــرفت تکنولوژی، شــهر به 
صورت هوشمند و با ابزارهای جدید اداره شود. جلسه تقریباً 3 ساعت طول 

کشید، اما فرصت کافی برای بیان همه ایده ها و نظرات نبود.
ë مهم ترین معضل امروز شهر تهران چیست؟

مــن معتقدم شــهرداری تهران از نظر اداری و ســاختاری تحول اساســی 
ازم دارد. بویژه آنکه تهران حاا درگیر مشکاتی مثل ترافیک، عدم توسعه 

حمل و نقل عمومی و بازیافت هم هست. 
ë  ،با توجه به سابقه مدیران شهری، بهتر نبود در جلسه دیروز آقایان کرباسچی

قالیباف و احمدی نژاد حضور داشتند؟
با توجه به اینکه کرباســچی 8 ســال و قالیباف 12 سال بر تهران مدیریت 
کردند که روی هم نیمی از این 40 سال پس از انقاب را شامل می شود، فکر 

می کنم نظرات شان بسیار راهگشا بود.
ë سخت ترین دوران شهرداری تهران در دوره کدامیک از شهرداران بود؟

مــن فکــر می کنــم در فاصله ســال های 60 تــا 65، بویــژه در زمــان آقای 
حبیبــی ما ســخت ترین شــرایط را تجربه کردیــم. در آن زمان تهــران درگیر 
ســیل شــاه عبدالعظیم، تجریش و رودهن بود. موشک های صدام هر هفته 
به تهران می رســید. از طرفی بی پول ترین دوران شــهرداری تهران را پشــت 
سر می گذاشتیم که نه تنها امکانات کافی وجود نداشت که برخی از کارگران 
هــم بــه جبهه اعزام شــده بودنــد. در آن دوران، 2 یا 2 و نیــم میلیارد بدهی 

روی دست شهرداری مانده بود. 
ë بهترین دوران زمان چه کسی بود؟

از جهاتــی دوره کرباســچی بهترین دوره بعد از صلح محســوب می شــد. 
البتــه من با تراکم فروشــی بشــدت مخالف بودم. چراکه با برنامه های شــهر 
تهران مغایرت داشت. آن زمان هیأتی از ژاپن و فرانسه به تهران آمده بودند 
و با توجه به جغرافیای تهران و اینکه شــمال شــهر روی گســل قرار داشــت و 
مرکز شهر هم روی آب های سطحی بود و با مشکات مترو دست و پنجه نرم 
می کرد، معتقد بودند که توسعه تهران نباید در ارتفاع باشد و بهترین حالت، 
ساخت شهرک های اقماری است تا از طریق اتوبان ها به آن دسترسی داشته 

باشیم. اما به این طرح توجه نشد. چون شهرداری به پول نیاز داشت.
ë بهترین چاره مشکات تهران چیست؟

بایــد تهــران را خلوت کنیــم. پایتخت حاا مشــکل آب و فاضاب و مترو 
دارد و این خطاست که بخواهیم بار جمعیتی تهران را اضافه کنیم.

حمیده امینی فرد
خبرنگار

محمدنبی حبیبی شهردار تهران در سال ۶2 تا ۶۶  به این سؤال این طور پاسخ 
داد: »با توجه به حجم ضایعات توجه به حل مشکات زیست محیطی باید 
در اولویت های کاری قرار گیرد. البته حل مسائل چند بعدی است و نباید تنها 
بــه یک بعــد آن توجه کرده و از توجه به مابقی ابعاد صرفنظر کنیم و در غیر 
این صورت مشــکات حل نمی شــود، در زمانی که من شــهردار تهران بودم 
۵0 محور را با مشورت های گوناگون برای تهران مشخص کردیم که ترافیک، 
توسعه فضای سبز و غیره از جمله این محورها بودند، معتقدم که شهرداری 
باید همه محورها را به صورت متوازن در دستور کار قرار دهد تا این مسائل حل 
شود. در زمانی که من شهردار تهران بودم ۶0 بار تهران مورد حمله موشکی 
قرار گرفت که باید عاوه بر انجام امور جاری شهر، فضای زنده و پرنشاطی را 
هم فراهم می کردیم. در آن زمان میانگین صدور پروانه ســاختمانی 18 ماه 

بود و با تاش هایی که انجام دادیم  آن را به ۶ ماه کاهش دادیم.«

مرتضــی الویری، شــهردار اســبق تهران هم این طور پاســخ داد: »17 ســال 
پیــش مــن آن طرف میز بــودم و حاا این طرف میز و در کمیســیون بودجه 
فعالیت می کنم، ما حرف های کلی مان را درباره اداره شــهر در برنامه سوم 
شهرداری در نظر گرفتیم که از هفته آینده در دستور کار شورا قرار می گیرد. 
معتقدم ســه اولویت توسعه حمل و نقل، کاهش ترافیک و آلودگی ها باید 
در دستور کار هر شهرداری قرار بگیرد،  البته این سه اولویت کامًا به یکدیگر 
مربوط هســتند یعنی وقتی حمل و نقل عمومی توســعه یابد، خود به خود 
کاهش آلودگی را شاهد هستیم و این در حالی است که 70 درصد آلودگی ها 
متعلــق به خودروهاســت که اگر حمــل ونقل عمومی توســعه یابد این نیز 
حل و فصل شــود، من شــهرداری را با 700 میلیارد تومان بودجه و 2۵ هزار 
نفــر نیــروی کار تحویل دادم و حاا بودجه شــهرداری به 17 هــزار میلیارد  و 

تعدادی نیروی انسانی به ۶8 هزار نفر رسیده است.«

محمدعلی افشــانی، شهردار پیش از حناچی هم به این سؤال این طور 
جواب داد: »حناچی از همکاران ما بود و طبیعتاً نقطه نظرات من برای 
اداره شــهر را می داند، هم اکنون مهم ترین معضل تهران،  آلودگی هوا 
و ترافیک اســت که این اولویت ها به دلیل اینکه مطالبه مردم هســتند، 

باید در دستور کار همه شهرداران قرار گیرد. «
شــهردار ســابق تهران در این جلسه با اشــاره به مشکات و چالش های 
کانشــهر تهران تأکید کرد: یکی دیگر از اولویت ها ساماندهی خانه های 
مســکونی در بافــت فرســوده اســت، بســیاری از خانه هــا تــاب آوری و 
مقاومت ازم را ندارند و به همین دلیل باید محات آنها توسعه یافته 

و خانه هایشان نوسازی شود.
بــه گفته این مقام مســئول اگــر زلزله باای ۵ ریشــتر در تهران رخ دهد، 

بسیاری از خانه ها آسیب می بیند.«

نوسازی بافت های فرسودهتوسعه حمل و نقل و کاهش ترافیکتوجه به حل مشکات زیست محیطی

 توسلی : بزرگترین چالش شهر تهران ساختار مدیریتی است

سید کمال الدین نیک روش، دومین شهردار تهران عنوان کرد

بهره گیری از تجارب شهرداران برای اداره شهر

مهر
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یحیی گل محمدی در لحظه زدن پنالتی چیپ به چین در جام  ملت های آسیا  2004 علی دایی در بازی معروف 2-6 مقابل کره جنوبی در جام ملت های آسیا 1996 که در آن 4 گل به ثمر رساند

گوناگون

تیــم ملــی، جــام هفدهــم ملت های 
آســیا را بســیار پرقــدرت آغــاز کــرد و 
توانست با یک نمایش خوب، یمن را 
با 5 گل از پیش رو بردارد. دیداری که 
در آن مهدی طارمی دبل و خود را به 
عنوان مدعی آقــای گلی مطرح کرد. 
به بهانــه این برد پرگل و دبل طارمی 
ســری به گذشــته زدیم و تعــدادی از 
اتفاقات خاص و مانــدگار و خاطرات 
تلخ و شــیرین ایــران در جام ملت ها 

را مرور کردیم.
ë صهیونیست های بازنده

 1968 آســیا  ملت هــای  جــام  در 
تهران، فقط 5 تیم را دربر می گرفت و 
همــه تیم ها با یکدیگر به طور دوره ای 
بازی کردند و یک فینال ســنتی وجود 
نداشــت اما بازی آخر بیــن ما و رژیم 
امجدیــه  ورزشــگاه  در  صهیونیســتی 
حالتــی ماننــد فینــال پیــدا کــرد. چرا 
که حکــم بــه قهرمانی یکــی از 2 تیم 
و  تایــوان  امثــال  ســد  از  کــه  مــی داد 
دیــدار  آن  در  بودنــد.  گذشــته  برمــه 
فراموش نشــدنی، با وجــود حکومت 
شــاه، فضــای ضدصهیونیســتی روی 
ســکوهای امجدیه و بیــن تمام مردم 
از  انزجــار  و  محســوس  کامــًا  ایــران 
اسرائیلی ها ملموس بود. ایران با یک 
گل فوق العــاده از پرویز قلیچ خانی و 
گل دیگــری روی یــک ضربــه کرنر که 
با دخالــت زنده یاد همایــون بهزادی 
دروازه  درون  بــه  کانــی  حســین  و 
غلتید، رقیب را 2 بر یک شکست داد 
و نخســتین قهرمانــی خــود را جشــن 

گرفت.
ë !میزبانی که فکر کرد تحقیر شده

آســیای  ملت هــای  جــام  ایــران 
را در قامــت مدافــع  1972 کار خــود 
عنــوان قهرمانی، در یــک تایلند گرم 
و شــرجی و در شــرایطی ســخت آغاز 
کــرد. بــا تیمی که ســقفی بــر آرزوها و 
توانمندی هایــش متصــور نبــود و در 
بازی اول با هت تریک حسین کانی، 
عراق را 0-3 درهم کوبید اما در بازی 
دوم اتفاق عجیب و ویژه ای روی داد. 
وقتــی بــازی مــا و تایلند میزبــان گره 

کیروشمانعرؤیاسازیبازیکنانشمیشود

کمبودتماشاگروکاهشاعتبارجامملتها

جدال کی روش و برانکو در این مقطع حســاس به هیچ 
وجه به نفع تیم ملی نیســت. تیم ملی در جام ملت ها 
حضــور دارد و در حــال حاضر بحث ملی مطرح اســت 
و دو مربــی خارجــی در حالی با یکدیگر جــدل می کنند 
کــه ایــن احتمال وجــود دارد ســال آینده یکــی از آنها یا 
هر دو در کشــور ما و فوتبال مان حضور نداشــته باشــند. 
جــام ملت های هفدهم عاوه بر پایان دادن به طلســم 
43 ســاله قهرمانی، از نظر سیاســی هــم اهمیت زیادی 
برای کشور ما دارد چرا که ما از نظر سیاسی با کشورهای 
عربستان و امارات با چالشی جدی مواجه هستیم و این جدال داخلی باعث 
تضعیــف تیم ملی ما می شــود. در حال حاضر زمان مناســبی نبود که برانکو 
بخواهــد دربــاره بازی با تیم ملی عراق صحبت کند. باید اجازه دهیم که تیم 
ملی با کی روش جلو برود و این مسابقات تمام شود، سپس این دو با یکدیگر 

صحبت کنند.
تیــم ملــی ایــران بــا ارائــه یــک بــازی خــوب تورنمنــت را آغــاز کــرد و چنین 
صحبت هایــی بر روحیه بازیکنان تأثیرگذار اســت و باعث می شــود تیم ملی 
از شــرایط عادی خود دور شــود که این به هیچ وجه انصاف نیســت. در حال 
حاضر این دو مربی خارجی نیاز به یک تذکر جدی دارند و مســئوان ورزش 
کشــورمان و حتی رئیس فدراســیون فوتبال باید به ایــن دو مربی تذکر دهند. 
کــی روش بازی به بــازی پیش می رود تا بازیکنانش دچار رؤیاســازی نشــوند. 
اکنــون صحبت در مورد بازی با عراق صحیح نیســت چرا کــه بازی آخر ما با 
عــراق اســت و این موضوع باعث می شــود کــه تیم ملی از بــازی بعدی خود 
غافل شــود. کی روش تمامی انرژی جسمی و روحی بازیکنانش را بر بازی ای 
کــه در پیــش دارنــد متمرکز می کنــد و در حال حاضــر او و یارانش بــه بازی با 

ویتنام می اندیشند.

کمبــود چشــمگیر تماشــاگران در 4 روز نخســت جــام 
ملت هــای آســیا 2019 موجــب کاهــش اعتبــار جــام و 
اســباب نگرانی مسئوان اماراتی و ســران »AFC« شده 
که اســتقبالی بســیار بهتــر را از این مســابقات انتظــار می کشــیدند. بجز بازی 
افتتاحیــه بیــن امــارات و بحرین کــه 33 هزار تماشــاگر داشــت، در هیچ یک 
از مســابقات دیگــر تعداد حاضــران پنج رقمی نشــد و دو بازی کمتــر از هزار 
تماشــاگر داشــتند. تا این مرحله، میانگین تماشــاگران به 8 هــزار و 568 نفر 
برای هر بازی محدود شــده و این در حالی اســت که در ســال 1996 در مرتبه 
قبلی میزبانی امارات، معدل حضور تماشــاگران در هر دیدار به 17 هزار نفر 
می رســید و حتی در دوره اول جام در هنگ کنگ به ســال 1956 نیز میانگین 

حضور تماشاگران 22 هزار نفر بود.

برنامه3دیدارامروزجامملتها
از سری بازی های جام ملت های آسیا و از گروه F ژاپن و ترکمنستان از ساعت 
14:30 بــا هم دیدار می کننــد که قضاوت این دیدار را علیرضا فغانی برعهده 
خواهــد داشــت. همچنیــن از ســاعت 17 ازبکســتان و عمــان بــه مصاف هم 
می روند. از گروه E هم، قطر و لبنان از ساعت 19:30 برابر هم قرار می گیرند.

 مجمعساانهفدراسیونفوتباللغوشد!
فدراســیون فوتبال، با انتشــار اطاعیه ای از لغو مجمع ساانه این فدراسیون 
کــه قــرار بود امــروز بــرای تصویب صورت هــای مالــی، گزارش حسابرســی و 
بازرســی، برنامــه و بودجه فدراســیون و اصاحات مقــررات انضباطی برگزار 
شود، خبر داد. یکی از مواردی که قرار بود در این مجمع بررسی شود، تعیین 
تکلیف اعضای بازنشسته  هیأت رئیسه فدراسیون فوتبال بود که در هفته های 

اخیر هیاهوی زیادی در محافل ورزشی و سیاسی ایجاد کرده بود.
 
 

تسلیتوزیربرایدرگذشتپیشکسوتشطرنج
خســرو هرنــدی اســتاد بین المللــی شــطرنج ایــران روز 
دوشــنبه در ســن ۶8 ســالگی دار فانی را وداع گفت. وزیر 
ورزش و جوانــان در پیامــی درگذشــت خســرو هرندی را 
تســلیت گفــت. در پیام مســعود ســلطانی فر آمده اســت :»خبر درگذشــت 
اســتاد بین المللــی شــطرنج ایــران مهندس خســرو هرندی موجــب تألم و 
انــدوه فراوان شــد. مرحوم هرندی حق زیادی بــر  ورزش ایران دارد و نقش 
او بویژه در توســعه رشــته شــطرنج و پرورش قهرمانان و نامداران این رشته 
همواره ماندگار اســت. اینجانــب این ضایعه را به خانواده ایشــان و جامعه 

بزرگ ورزش کشور تسلیت عرض می کنم.«

ایرانقیدحضوردرجامجهانیکشتیآزادرازد
غامرضــا محمدی قید حضور در جام جهانی کشــتی آزاد را زد. ســرمربی تیم 
ملی کشــتی آزاد گفت:»پس از دعوت فدراســیون کشــتی روســیه از ایران برای 
شــرکت در رقابت هــای جــام جهانی 2019، ایــن موضوع را از ابعــاد مختلف با 
اعضــای کادر فنی تیم ملی بررســی کردیم و پس از 5 تیمی شــدن رقابت های 
جــام جهانــی در کمیســیون فنــی اتحادیه جهانــی، این مســابقات را به صورت 
کامــل از برنامــه فنــی خود خــارج کردیــم و با توجه بــه فاصله ایــن رقابت ها تا 
مسابقات آسیایی چین شرکت در رقابت های بین المللی دانکلوف بلغارستان 
از نظر فنی بیشــتر به نفع ما اســت.«  او تصریح کرد: »قصد داریم با تعدادی از 
نفرات شــاخص خود در مســابقات بین المللی جام دانکلوف بلغارستان که از 
رقابت های رنکینگ سیســتم اتحادیه جهانی اســت و کسب امتیاز در آنها برای 
حضــور در مســابقات جهانی مهم اســت، شــرکت کنیم و عاوه بــر آن در جام 

بین المللی تختی نیز اکثر نفرات شاخص ما به میدان می روند.«

جریمه20میلیونیگلمحمدیتوسطکمیتهانضباطی
کمیته انضباطی فدراســیون فوتبال روز گذشته، یحیی گل محمدی سرمربی 
تیــم پدیده خراســان را به دلیل نشــر اکاذیب و طرح بیــان مطالب غیرواقع 
علیــه داور دیــدار چنــدی پیش ایــن تیم مقابــل ماشین ســازی در لیگ برتر 

کشور به پرداخت 20 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم کرد.

قولاحیایتیمپاستوسطوزیرورزش
در دیدار روز گذشــته پیشکســوتان تیــم فوتبال پاس تهران بــا وزیر ورزش، 
قول احیای این تیم ریشــه دار تهرانی توســط مسعود سلطانی فر داده شد. 
نامدارانــی مثل حبیبی، شــاهرخی و فرکی مشــکات ســال های اخیر پاس 
را کــه پــس از انتقــال این تیــم به همدان و ســقوط تدریجــی اش به لیگ 2 
کشــور حادث شد، تشــریح کردند و ســلطانی فر نیز گفت: »با کمک نیروی 
انتظامی، پاس را احیا می کنیم و فکر می کنم این کار به سرعت امکانپذیر 

باشد.«

مصررسمًامیزبانجامملتهایآفریقاشد
مصــر که پیشــینه 7 بار قهرمانــی در جام ملت های آفریقــا را دارد، دیروز به 
عنــوان میزبــان دوره 2019 این پیکارهــا انتخاب شــد. در رأی گیری مربوطه، 
کشــور فراعنه 16 رأی را به خود اختصــاص داد و آفریقای جنوبی تک رقیب 
مصــر به یک رأی اکتفا کرد. آخرین مرتبه میزبانی مصری ها در ســال 2006 
بود که این کشور با استفاده کامل از مزایای میزبانی و با غلبه بر ساحل عاج 

در دیدار نهایی، به عنوان قهرمانی دست یافت.
-

اخبـــار

از »پوکر« دایی تا »چیپ« یحیی!
خاطرات ویژه جام ملت های آسیا

خورد و رقیــب روی ضدحماتش در 
نیمه دوم و با مهاجمانی که ســرعت 
زیــادی داشــتند، 2 گل زد و از ما پیش 
افتــاد، چشــم ها گرد شــد امــا در یک 
تغییــر سرنوشــت حیرت انگیــز، علی 
جبــاری، هافبــک راســت آن روزهای 
درخشــان فوتبــال مــا، در 15 دقیقــه 
پایانــی 3 گل پیاپــی بــه تایلندی هــا 
زد و باخــت را بــه بــرد 2-3 تبدیــل 
کرد تــا صعودمان از گروه پرشــکوه تر 
شــود. روزنامه هــای تایلنــد روز بعــد 
نوشــتند: »ایــران مخصوصــاً ایــن کار 
را کــرد تا تایلنــد را تحقیر کند و بگوید 
که خودت را خســته نکــن و هر چقدر 
هــم کــه گل بزنی، آخــرش بــه ایران 
می بازی!« ایرانی ها بســیار کوشــیدند 
بــه طــرف تایلنــدی تفهیــم کننــد که 
واقعــاً این طور نبــوده و 3 گل جباری 
بــه انــدازه 2 گل اولیــه تایلنــد بــرای 
ایرانی هــا هــم عجیــب بوده امــا آنها 
 46 گذشــت  از  بعــد  و  نپذیرفتنــد 
ســال هنــوز هــم قدیمی هــای تایلند 
معتقدنــد کــه ایرانی ها قصــد تحقیر 

آنها را داشته اند!
ë ضربه آزاد سلطان

بــازی فینــال جام ملت های آســیا 

1976 بین ایران و کویت در ورزشــگاه 
آزادی تهــران بدجــوری گره خــورد و 
مسابقه تا دقیقه 76 با وجود حمات 
فــراوان ما، بــدون گل پیش می رفت. 
کویــت در آن زمــان در بیــن تیم های 
عربی حوزه خلیج فارس از همه بهتر 
بود و دروازه بانش احمد طرابلسی در 
آن فینال هم بارها ســد راه ایران شــد 
امــا در آن دقیقــه خــاص یــک ضربه 
آزاد چســبیده بــه خــط 18 قــدم بــه 
ســود ایران اعام شــد و کســی پشــت 
آن تــوپ نایســتاد جز علــی پروین که 
در ســال های بعد به لقب »سلطان« 
هــم مفتخــر شــد. ضربــه آزاد پروین 
به قــدری قشــنگ و زیرطاقــی و مؤثر 
نواخته شــد که حتی طرابلسی هم از 
پــس آن برنیامد و توپ بــر تور دروازه 
بوسه زد و دقایقی بعد جشن سومین 
قهرمانــی متوالــی ایــران در تهــران و 

سطح کشور برپا شد.
ë گل به خودی

و  عالــی  نفــرات  بــا  ملــی  تیــم 
آمــاده ای مثل شــاهرخ بیانی، جعفر 
مختاری فر، بهروز ســلطانی و محمد 
ناصــر  ســرمربیگری  بــا  و  پنجعلــی 
ابراهیمــی رقبایــش را یکــی بعــد از 

دیگری در جام ملت های آسیا 1984 
در خــاک ســنگاپور شکســت داد و به 
نیمه نهایی رســید امــا در این مرحله 
رویدادهــای  تلخ تریــن  از  یکــی  در  و 
تاریخ فوتبــال ملی، مســابقه ای را به 
عربســتان واگذار کــرد و از فینــال دور 
مانــد که تــا دقیقــه 89 با نتیجــه 1-0 
برنــده آن بــود. حمــات ســعودی ها 
تــا آن دقیقــه هیچ اثــری نگذاشــته و 
ایــران نــه فقط بــا قــدرت و موفقیت 
بلکــه  می کــرد،  دفــاع  دروازه اش  از 
فرصت هایی هم بــرای زدن گل دوم 
تــا این کــه  از دســت داد  داشــت کــه 
در دقیقــه 89 روی ارســالی از جنــاح 
راســت شــاهین بیانی، مدافع راست 
جــوان وقــت ایــران بــا ارتفاعــی کــم 
بــه پــرواز درآمــد و بــا یک ضربه ســر 
عجیب و ویژه، دروازه خودی را گشود 
و نتیجــه را 1-1 کــرد. ایــن گل چنــان 
ضربــه روحی ای را به تیــم ایران وارد 
کرد کــه در ادامه بازی )وقت اضافی( 
نتیجــه کلی را هم واگــذار و در نهایت 
در جامــی که قهرمانی حق بدیهی ما 
بــود، به رتبــه چهارمی قناعــت کرد و 
عکس العمل ابراهیمی هم که گفت: 
»جام در دســت ما بود و مفت بیرون 

افتــاد« بیــش از آن کــه دل هــا را آرام 
کند، بیقراری ها را بیشتر ساخت.

ë پوکر به یاد ماندنی دایی
با وجود درخشــش ایــران در بازی 
مرحلــه گروهــی مقابــل عربســتان و 
پیروزی 3 بــر صفر در جام ملت های 
و  ایــران  وقتــی  امــارات،   1996 آســیا 
کــره جنوبــی در یک چهــارم نهایی رو 
در روی هــم قــرار گرفتند، کســی فکر 
نمی کرد کره ای ها آن طور توسط تیم 
ایران به توپ بســته شــوند و با نتیجه 
2-6 شکســت بخورنــد. در روزی کــه 
ایران تقریباً هر چه زد، بر تور نشســت 
روحیــه  مــا،  فوق العــاده  گل هــای  و 
حریف را کشــت و ایران به یک نقطه 
اوج بی نظیــر رســید و حتــی بردهای 
انتقامی کره ای ها مقابل ما در مرحله 
یک چهــارم نهایــی جــام ملت هــای 
آن  هــم   2011 و   2007  ،2000 آســیا 
ســرخوردگی تاریخــی و ویــژه را محــو 
نکرده است. البته مرد اول آن میدان 
علی دایی بود که چهار گل از 6 گل ما 
را زد و بــا آن پوکــر )زدن 4 گل در یک 

بازی(، یک تنه کره را نابود کرد.
ë چیپ بد موقع

نیمــه  در  چیــن  و  ایــران  دیــدار 

نهایی جام ملت های آســیا 2004 در 
خاک چین به مســابقه ای ســنگین و 
پــر حادثه و البته تلخ برای ما تبدیل 
شــد. وقتی در 90 دقیقه وقت عادی 
و یــک وقــت اضافــی 30 دقیقــه ای 
نتیجه تساوی یک بر یک ماند، ایران 
کــه در مرحله قبلی کــره جنوبی را با 
هت تریــک عالی علی کریمی حذف 
کرده بود به ضربات پنالتی رســید تا 
با این حربــه، خودش را فینالیســت 
کنــد.  راهــی رده بنــدی  را  و میزبــان 
پنالتی هــا هم پــا به پا پیــش رفت تا 
پشــت  گل محمــدی  یحیــی  این کــه 
ایوانکوویــچ،  برانکــو  ایســتاد.  تــوپ 
ســایرین،  و  ایــران  وقــت  ســرمربی 
طبعًا انتظــاری به جز زدن ضربه ای 
مدافــع  از  را  مؤثــر  و  ریســک  فاقــد 
وســط پخته ایران نداشتند اما یحیی 
ضربــه  یــک  بی وقــت،  انتخابــی  در 
چیپ زد که گل نشــد و همان واقعه 
که تــا به حال هــزاران بار نقل شــده 
و صدهــا انتقــاد را از یحیــی در پــی 
داشــت، رخ داد. عادل فردوســی پور 
گزارشــگر تلویزیونــی مســابقه گفت: 
»این چه وقت چیپ زدن بود، آقای 

گل محمدی؟!« 

وصال روحانی
خبرنگار

جدایی گادوین منشــا از پرسپولیس که به خواست برانکو ایوانکوویچ 
صورت می پذیرد، آنقدرها هم برای این باشــگاه بی دردســر نیست. 
در حالی که سرخ ها مایلند به بااترین پیشنهاد دهنده ترانسفر کرده 
و بخشــی از هزینــه ســنگین ایــن مهاجــم نیجریــه ای را تأمیــن کنند، 
منشا از پرســپولیس تقاضای رضایتنامه کرده و با استناد به پرداخت 
نشــدن بموقع دســتمزدش، خود را بازیکن آزاد تلقی می کند که این 
همســو با قواعد ورزش فوتبال است. این در حالی است که مسئوان 
پرســپولیس می گوینــد پرداختی های اخیر به منشــا بخشــی از حقوق 
فصل جاری وی بوده و نه بابت تســویه حســاب فصل گذشــته. همه 
این مسائل احتمال شکایت منشا به فیفا و باز شدن پرونده ای جدید 

برای قرمزها در این سازمان را قوت بخشیده است.

اکبر عباســی ملکی، عضو ســابق هیأت مدیره اســتقال دیــروز گفت دلیل 
تأخیر در برپایی اردوی تمرینی این تیم در قطر، مشــکات مالی برخاســته 
از جدایی اخیر الحاجی گرو و مارکوس نویمایر از اســتقال بوده.  وی افزود: 
برخی فکر می کنند دیرکرد اسپانســر باشگاه در پرداخت مبالغ تعیین شده 
به استقال سبب ســاز شرایط فعلی بوده اما چنین نیست و آنها این مبالغ 
را طبــق زمان های مقرر پرداخت کرده اند. وی همچنین گفت: شــما گمان 
می کنیــد گرو و نویمایــر راحت و بدون خــرج اضافی رفتند؟ اصــًا این طور 
نیســت و آنها برای رضایت دادن به این قطع همکاری مجموعاً 5 میلیارد 
تومان از استقال گرفتند. البته باشگاه استقال ضمن تکذیب ادعای ملکی، 
توضیحاتــی ارائه کرد:»این بازیکنان تنها با دریافت حقوق خود تا پایان ماه 

دسامبر برابر با آذرماه قراردادشان را به صورت توافقی فسخ کرده اند.«

پرسپولیس که از هفته ها پیش طرح برپایی اردویی تدارکاتی در خاک قطر 
را ریخته بود، بعد از ظهر دیروز سرانجام در دوحه مستقر شد و بافاصله 
شب هنگام تمرینی سبک را در این شهر انجام داد. غایبان عمده سرخ ها 
در این اردو طبعاً سه ملی پوش آنها یعنی بیرانوند، نوراللهی و ترابی تازه 
وارد هستند اما سایرین به دوحه رفته اند تا زیر نظر برانکو ایوانکوویچ برای 
نیم فصل دوم لیگ تدارک ببینند. ســرخ ها امیدوارند طی این اردوی 12 
روزه حداقــل دو بــازی دوســتانه هم انجــام بدهند که یکــی از آنها مقابل 
یوپن بلژیک است و 23 دی در کمپ مدرن اسپایر در شهر دوحه که اخیراً 
میزبان تیم ملی ایران هم بود، برگزار خواهد شد. یوپن، مرتضی پورعلی 
گنجــی را تحت اســتخدام خویــش دارد اما به ســبب حضــور وی در جام 

ملت های آسیا فعًا از وجود او محروم است.

دیدار بارها به تعویق افتاده پرسپولیس با سپیدرود در مرحله یک هشتم 
نهایی جام حذفی فوتبال کشــور طبق اعام روز گذشــته سازمان لیگ در 
روز پنجشنبه 11 بهمن در ساعت 15 در ورزشگاه سردار جنگل شهر رشت 
برگــزار خواهد شــد. برنده این دیــدار بعداً در یک چهــارم نهایی با پدیده 
خراســان مصاف خواهد کرد. دیروز همچنین مشــخص شد که نخستین 
مســابقه مرحله نیمه نهایی بین ســایپا و داماش گیانیان ساعت 15 روز 
دوشــنبه 8 بهمن یعنی ســه روز قبل از دیدار پرســپولیس- ســپیدرود در 

همان ورزشگاه )سردار جنگل( برگزار خواهد شد.

علی کریمی هافبک اســتقال در گفت و گو با ســایت رسمی این باشگاه گفت: 
»تعجب می کنم چرا از صحبت های من در تلویزیون برداشت های متناقضی 
صورت گرفته. موضوعی که من به آن اشــاره کردم این بود که تصمیم گرفته 
شــده تمرینات چند روزی دیرتر شــروع شــود. نمی دانم چرا از قول من اعام 
شــده که باشگاه گفته تا بازیکنان اعتصاب کنند. جمله ای که من گفتم به طور 
کامــل با این موضوع تفــاوت دارد و هرگز چنین جمله ای بر زبان نیاوردم. من 
یک بازیکن حرفه ای هستم و می دانم درباره تیم و باشگاه چطور صحبت کنم. 

از رسانه ها می خواهم مطلبی که به زبان نیاورده ام را به دروغ عنوان نکنند.«

بازیکنــان اســتقال کــه در ســه روز نخســت هفتــه جــاری بــه نشــانه 
اعتــراض به عدم پرداخــت بموقع دســتمزدهایش اعتصاب کرده و 
در تمرینات شــرکت نمی کردند، دیروز به اعتصاب خود پایان دادند 
و با انتشــار پستی مشــترک در اینســتاگرام های خود، خبر ازسرگرفتن 
تمرینات دادند. در قسمتی از این پست خطاب به هواداران استقال 
آمده اســت: شــما بهتــر از ما می دانیــد که تمرینات ما چنــد روزی به 
تعویــق افتــاده بود اما چــون می دانیم از این امر فقط اســتقال ضرر 
می کنــد، بــه ایــن رونــد پایان می دهیــم و یک بــار دیگــر در تمرینات 
شرکت می کنیم و در عین حال انتظار داریم که مسئوان باشگاه هم 
مشــکات را حــل کنند. ایــن را هم تأکید می کنیم که تــا این لحظه نه 

حواله ای از باشگاه گرفته ایم و نه چیز دیگری.

چرافوتبالایرانبیشاز۴0سالقهرماننشد؟

ادعایعباسملکیوتکذیبباشگاهدردسرهایجدایی»منشا«ازپرسپولیس

پرسپولیس23دیروبهروییوپنبلژیک

کریمی:حرفهایمنرابهدروغعنواننکنندمصافپرسپولیسباسپیدروددرروز11بهمن

پایاناعتصابآبیهاو»ُپست«برایهواداران

از آخریــن بــار کــه فوتبال ایــران در جام ملت های آســیا 
قهرمان شــد ، 43 ســال می گذرد. آن زمــان در نوجوانی 
بــه ســر می بردیم و اگر یــک نفر به ما می گفــت که برای 
تکرار این قهرمانی باید تمام سال های جوانی را منتظر بمانید و به میانسالی 
برســید، هرگــز باور نمی کردیم و شــاید به او می خندیدیم. امــا اکنون باید به 
خــوش بــاوری خودمــان بخندیم و البته بــر فوتبال ایران کــه چند دهه چوب 
ضعــف و نادانــی و ناتوانــی بســیاری از مســئوان فدراســیون های مختلف را 
خــورد، بگرییــم. ده هــا دلیــل در مــورد ناکامــی طوانی مــدت فوتبــال ایران 
 در معتبرتریــن رویــداد قــاره کهــن می تــوان ذکــر کرد و شــاید کتاب نوشــت. 
ولــی 10 دلیــل بزرگ و کوچک را یادآور می شــوم و تاحدامکان تاش می کنم 

که از عوامل »مهم« به دایل »مهم تر« برسم.
ë 1- اشتباه داوری

ایــن گــزاره که »اشــتباه داوری جزیی از فوتبال اســت« شــاید تکــراری به نظر 
آیــد. امــا نادرســت و غیرواقعــی نیســت و بارهــا شــاهد بوده ایم که »اشــتباه 
داوری« سرنوشــت مسابقه و حتی تورنمنتی را تغییر داده و نام تیم قهرمان 
را عــوض کــرده اســت. بــدون تردیــد همــه تیم هــای ورزشــی بــا درصدهای 
متفــاوت از »اشــتباه داوری« متضــرر و منتفع می شــوند  ولی چــون بحث ما 
مربوط به فوتبال ایران اســت ، باید متذکر شــویم که در چند دوره این مسأله 
ضربات جدی به تیم ایران وارد کرد. از جمله در ســال 199۶ که داور مصری 
چشم هایش را بر خطای پنالتی مدافع عربستانی در بازی نیمه نهایی بست 
یــا ســال 1980 کــه کویــت میزبان بــا حمایــت داور در نیمه نهایی از ســد تیم 
ایران گذشــت و یا همین 4 ســال قبل که داور استرالیایی در دادن اخطار دوم 
و اخــراج مدافــع ایران در همان نیمه اول ســخت گیــری و عجله کرد . اگرچه 
بازیکــن ایرانــی نیز در برخورد بی دلیــل با دروازه بان عــراق و دادن بهانه به 

داور استرالیایی برای اخراج او »مقصر اصلی« بود.
ë 2- حوادث غیرمنتظره فوتبال

اتفاق هــای پیش بینــی نشــده در فوتبــال بســیار زیاد بــه وقــوع می پیوندند و 
خیلی هــا هم آن را از جمله »حوادث زشــت و زیبــای اجتناب ناپذیر فوتبال« 
می داننــد. در اتفاق هایی که برای تیم ایران در جام ملت های آســیا رخ داد و 
مانع از پیروزی و کســب بااترین عنوان شــد، گاه بازیکنان و مربیانش مقصر 
بودند. مثل اشــتباه فاحش مدافع راســت تیم ایران در جام ملت های 198۴ 
کــه صعود بــه فینــال در آخرین دقیقــه بازی نیمــه نهایــی را غیرممکن کرد 
و یــا زد و خــورد دو مدافــع تیم ایــران در ســال 200۴ که هر دو بایــد در همان 
نیمه اول اخراج می شدند و البته داور خودش را به ندیدن زد و آن حادثه به 
ســود تیم ایران رقم خورد. اگرچه انعکاس رســانه ای و تبلیغی بســیار منفی 
در ســطح آسیا برای فوتبال ایران داشت )اســامی بازیکن هایی را که مرتکب 
اشــتباه فنی شــدند و یا در میدان دســت به حرکت غیرورزشــی زدند، ترجیح 
دادیم به دلیل گذشــت ســال های زیاد از آن حوادث ننویســیم( . اما در وقوع 
برخی اتفاق های زیانبار، هیچ نقشــی مربیان و بازیکنان تیم ایران نداشــتند. 
مثــل جــام ملت های آســیای 1980 در کویت که رســانه های کشــور میزبان با 
آغــاز جنگ عراق و ایــران و با اعام خبرهای متناقض، تــاش زیادی کردند 
کــه تمرکز بازیکنــان آن تیم خوب و قدرتمند ایران را برهم زده و روحیه آنان 
را کــه نگران وضعیت خانواده خود بودند، تضعیــف کنند. کویتی ها با همان 

ترفند در نیمه نهایی تیم به مراتب بهتر و برتر ایران را شکست دادند.
-ادامه مطلب در شماره فردا
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یادداشت

جهانگیر کوثری
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ال کومرسیو )پرو(
این نشــریه سیاســی- اقتصادی در صفحه 
اول خــود بــه رالــی داکار کــه مطرح تریــن 
مســابقه این رشته اســت و سال هاست که 
به ســبب مســائل امنیتی دور از آفریقا و در 
خــاک امریــکای جنوبــی برگزار می شــود، 
پرداخته و عکسی از قسمت کامیون رانی آن 
را به چاپ رســانده کــه در جوار رقابت های 
ماشین رانی و موتورسیکلت رانی آن برگزار 
می شود. ایل کومرسیو به رقابت های لیگ 

فوتبال پرو نیز پرداخته است.

نیویورک تایمز )امریکا(
عکــس مــردان جــوان و فاتــح مســابقات 
لیگ »فوتبال امریکایی« کالج های امریکا 
به عنوان یکی از عکس های اصلی شماره 
دیروز این روزنامه به چاپ رســیده و دلیل 
اصلی این امر گزارشــی است که نیویورک 
تایمــز دربــاره مــوارد مختلــف تبعیــض 
نژادی و تضییع حق سیاهان در مسابقات 
باشــگاهی و کالج هــای امریــکا بــه چــاپ 
رســانده و حرف های افراد مورد ظلم قرار 

گرفته را نیز انعکاس داده است.

استرالیان )استرالیا(
این روزنامــه با چاپ عکس هایــی از روژه 
جوکوویــچ  نــوواک  و  سوئیســی  فــده رر 
صربســتانی، به استقبال مســابقات اوپن 
اســترالیا که نخســتین گرند اســلم تنیس 
در  دیگــر  روز   12 از  و  اســت   2019 ســال 
اســت.  رفتــه  می شــود،  شــروع  ملبــورن 
»اســترالیان« در کنــار آن بــه رســیدن روز 
سرنوشت برای تیم ملی کریکت استرالیا 
هم که مسابقه ای سخت با انگلیس پیش 

رو دارد، اشاره کرده است.

گــروه ورزش ایــران / تیم ملــی فوتبال 
ایران که در جام ملت های آســیا 2019 
امــارات حضــور دارد، در اولیــن بــازی 
خــود در گروه D برابر یمــن به پیروزی 
پر گل 5 بر صفر دست یافت تا هم گام 
اول را در جــام هفدهــم محکم بردارد 
و هــم بــرای ســایر مدعیــان قهرمانی، 
پیــروزی  ایــن  بکشــد.  نشــان  و  خــط 
دلنشــین، هم بــه لحاظ فنــی و هم به 
لحاظ آمــاری، نکات مختلفی داشــت 
کــه در ایــن گــزارش، بــه بررســی آنهــا 

پرداخته ایم.
ë بهترین برد در بازی های اول

برد 5 بر صفر، بهترین پیروزی یک 
تیــم تا پایان روز ســوم مرحلــه گروهی 
جــام ملت هــای هفدهم بــود. پیش از 
آن، هنــد در روز دوم مســابقات موفق 
شــد حریــف خــود تایلنــد را بــا نتیجــه 
غیرمنتظره 4 بر یک شکست دهد. این 
نتیجه بهترین پیــروزی ایران در اولین 
بازی اش در ادوار جام ملت ها نیز بوده 
اســت. تیم ملی در سه دوره از 16 دوره 
پیشین برگزار شده جام ملت ها غایب 
بوده و در 13 دوره حضور داشته است. 
ایــران در 13 بــازی ابتدایــی اش در 11 
بــازی به پیروزی رســیده، یک مســاوی 
و یــک باخت هــم در کارنامه اش ثبت 
ایــران  شــده اســت. بهتریــن پیــروزی 
تــا پیش از این بــه برد 4 بــر صفر برابر 
لبنــان در جــام ملت هــای 2000 لبنان 
برمی گشــت کــه حــاا بــا ایــن نتیجــه، 
تیــم ملــی برجــا  بــرای  آمــار بهتــری 
مانــد. ضمنــاً این بــرد، اولیــن پیروزی 
5 بــر صفر ایــران در ادوار جام ملت ها 

محسوب می شود.
ë اولین های تیم ملی

علیرضــا  یمــن،  برابــر  بــازی  در 
بیرانونــد، ســیدمجید حســینی، پژمان 
امیــد  رضاییــان،  رامیــن  منتظــری، 
ســامان  ترابــی،  مهــدی  ابراهیمــی، 
قــدوس و مهــدی طارمی اولیــن بازی 
»جــام  نــام  بــه  تورنمنتــی  در  خــود 
البتــه  کردنــد.  تجربــه  را  ملت هــا« 

بیرانوند، رضاییان و ابراهیمی در دوره 
قبل جام ملت ها که در استرالیا برگزار 
شــد نیز در لیست تیم ملی بودند ولی 
در 4 بــازی ایــران در آن رقابت هــا، بــه 
آنها بازی نرسید. منتظری هم با اینکه 
از ســال 2008 در تیــم ملــی عضویــت 
دارد ولــی جام ملت هــای 2011 قطر و 
2015 اســترالیا را به دلیل مصدومیت 
از دســت داد. پژمان کــه تولدش بود و 
بازیکنــان تیــم ملی هــم پــس از بازی 
برایــش جشــن تولــد گرفتنــد، در ایــن 
بازیکــن  مســن ترین  عنــوان  بــه  دوره 
ایــران، اولین بازی اش در جام ملت ها 
را تجربــه کرد. منتظــری متولد 17 دی 
62 در اهــواز اســت ولــی والدینــش به 
خاطــر اینکــه می خواســتند زودتــر بــه 
مدرســه برود، تاریخ شناســنامه اش را 
زودتــر گرفتند و برای همین تولد او 15 

شهریور 62 ثبت شده است.
ë  بــه هشــدار  »بیــرو«،  شــیت  کلیــن 

حسینی
بیرانونــد مقابــل یمــن موفــق شــد 
دروازه اش را بســته نگــه دارد و کلیــن 
شــیت کنــد. حاا نــام او هم بــه عنوان 
شانزدهمین دروازه بان ایران در تاریخ 
جام ملت ها ثبت شــده است. با وجود 
بــرد مقتدرانــه، تمــام بازیکنــان شــب 
موفقی را پشت سر نگذاشتند. حسینی 
کــه پدیــده ایــران در جام جهانــی بود، 
ایــن بــار در اولین حضور خــود در جام 
ملت ها انتظــارات را بــرآورده نکرد. 2 
اشتباه در دقایق ابتدایی و متعاقب آن 
بازی بدون تمرکز باعث شــد کی روش 
بافاصله دســت به کار شود. کی روش 
بــا تعویــض او در بیــن دو نیمــه، بــه 
مدافــع جوان خود هشــدار داد که جام 
ملت ها جای اشــتباه و بازی بی انگیزه 

نیست.
ë  عبور حاج صفــی از آندو، رکوردهای

طارمی
احســان حاج صفــی، کاپیتان ســوم 
ایــران مقابــل یمــن در پســت مدافــع 
چــپ به میــدان رفت و صــد و دومین 

وقتی شادی برد تیم ملی به یک ساعت هم نکشید

یک سوزن به خودمان، یک جوالدوز به دیگران
1- تیــم ملــی جام ملت ها را با یک بــرد خوب مقابل یمن 
آغــاز کــرد. بردی که هــم 5 گل دیدنی داشــت و هم باعث 
شــد تا لرزه به اندام حریفان بیفتد. طبیعی بود که بسیاری 
از ایرانیــان فوتبالدوســت و حتــی آنهایــی هــم کــه چندان 
دنیــای توپ گرد را دنبال نمی کننــد، از پیروزی پر گل ایران 
خوشــحال بودند و این موضوع از انعکاس بازی و گل های 
ملی پوشــان در فضای مجازی کامًا مشخص بود، اما تنها 
نیــم ســاعت بعــد از پایان بازی، این شــور و شــعف دوباره 

طعم تلخ و گسی به خود گرفت.
2- بازهــم اتفاق همیشــگی! یکی از طرفین جمله ای می گویــد و طرف مقابل 
تندتر پاســخ می دهد. دوگانه کی روش و برانکو، 3، 2 سالی است که در فوتبال 
ایــران بــه وجود آمــده. گاهی کی روش بــه برانکو می تــازد و گاهی مــرد کروات 
شــروع کننده جدال می شــود. دیگر مهم نیســت که کدام اول ماجرا را شــروع 
کرده اند. موضوع کسالت آور شده و حوصله عاقه مندان به فوتبال را سر برده 
است. اما اگر بخواهیم منصفانه به اتفاق روز بازی با یمن بپردازیم، باید گفت 
که از برانکو درباره دوستی اش با سرمربی عراق سؤال شده و او هم بدون کنایه 
ایــن موضــوع را تأییــد و در ادامــه تلویحًا برای تیــم ملــی آرزوی موفقیت کرد 
امــا مــرد پرتغالی باز هم واکنشــی تند و عجیب به حرف های برانکو داشــت تا 
فضــای بســیار خوبی که پس از برد شــیرین برابر یمن به دســت آمــده بود، به 
هم بریزد و هواداران حتی برای یک ســاعت هم نتوانند از برد ایران خوشحال 

باشند.
3- کــی روش در حالــی این صحبت ها را مطــرح کرد که خود او در آســتانه جام 
ملت ها درخواست کرد که همه پرچم های سفید صلح را باا ببرند و به موفقیت 
تیم ملی فکر کنند. پیشکسوتانی مانند علی دایی، احمدرضا عابدزاده و مهدی 
مهــدوی کیــا هم دعوت او را برای بــودن در کنار تیم ملی اجابــت کردند و حتی 
خــداداد عزیــزی همیشــه منتقــد هم اعام کــرد که پــس از برد تیم ملــی فریاد 
شــادی سر می دهد. اما کی روش که چند روز پیش هم در مصاحبه ای کنایه آمیز 
از مهدی تاج خواســته بــود تا کروکودیل ها را از تیم ملــی دور کند، باز هم پرچم 

صلح را پایین آورد تا دعوا دوباره آغاز شود و روز از نو، روزی از نو!
4- »یک ســوزن به خودت بزن، یک جوالدوز به دیگران.« این یک ضرب المثل 
قدیمی اســت. واقعیت این اســت من نگارنده و تعدادی از همکاران خبرنگار و 
روزنامه نگار هم مقصر هســتیم. از امارات اخبار خوبی به گوش نمی رسد. حتی 
اگر سؤاات سفارشی برای پرسیدن از کی روش به چند خبرنگار داده نشده باشد 
و ســؤال به ذهن خود خبرنگار رســیده باشــد، بــاز هم مطرح کــردن آن دردی را 
دوا نمی کند. اینکه خبرنگار دنبال ســؤال چالشــی باشد و موضوعی را بپرسد که 
پاســخ خوبی را هم از آن بگیرد، یک کار بســیار حرفه ای اســت. آیا درست است 
که مطرح شــود برانکو گفته با ســرمربی عراق دوســت اســت و صحبت کامل او 

مطرح نشود؟
5- حقیقت این اســت که به نظر می رســد همه از حل مشــکل بیــن کی روش و 
برانکــو ناامید شــده اند! احتمــااً برانکو و کــی روش تا زمانی کــه در فوتبال ایران 
هستند، به این مسیر خود ادامه دهند اما خواسته بسیاری از فوتبالدوستان ایرانی 
این اســت که آنها دیگر درخصوص هم حرف نزنند. نه برانکو نظرش را درباره 
تیم ملی بگوید و نه کی روش حرفی از برانکو بزند. این خواســته زیادی نیســت. 

خواسته ای برای آرامش فوتبال و رسیدن به قهرمانی در جام ملت ها.

ضعف و قوتی که با یمن نمایان شد
جــام ملت هــا بــرای ما خوب شــروع شــد و قبــل این که 
مقابل یمن قرار بگیریم، می دانستیم که یمن می تواند 
تیــم اول و دوم گــروه را بــا تفاضــل گل مشــخص کنــد. 
خوشــبختانه نتیجــه بــازی، مــا را در وضعیــت امن قرار 
داد. فکــر می کنــم عــراق توانایــی زدن ۵ گل یــا بیشــتر 
بــه یمــن را نــدارد. البته دغدغــه ما صعود بــه جمع 1۶ 
تیــم نیســت. بنابراین بایــد از مرحله گروهــی به عنوان 
دیدارهــای تدارکاتی قابل توجه اســتفاده کنیم. در بازی 
بــا یمــن، نقاط ضعــف تیم ملی لــو رفت. ما در ســمت 
چپ دفاعی مان مشــکل داشــتیم و دیده شــد ولی می توانیم این مشــکات 
را حــل کنیــم. یک جنبــه دیگر هم این بود که کی روش وســواس داشــت که 
حریفــان آرایــش اصلی تیــم  را متوجه نشــوند. پس از بازی بــا یمن، آرایش 
اصلی تیم  ملی مشــخص شــد. در این بازی تیم  ملی خوب ظاهر شد منتها 
کمی نظم نداشــت و خشن بازی می کرد و بازیکنان خطاهای خشنی انجام 
می دادنــد. به نظر من آخریــن روزی که می توان ایــران را ارزیابی کرد، روزی 
است که با عراق بازی می کند. ما مقابل یمن ممکن بود در همان 12 دقیقه 
اول 2 گل بخوریم. این مقداری ما را دچار این فکر می کند که آرایش دفاعی 
ما در حالت تجمع دچار مشکل است. البته پاس کاری بازیکنان به همدیگر 
خــوب بود ولی قبــل از اینکه پاس های حیاتی را به هم دهند، خیلی به توپ 
ضربــه می زدند و گیر می افتادند و بعضــی اوقات مجبور بودند تکل بزنند و 
خودشــان را به زمین بیندازند تا پاس حیاتی بدهند. یکی دیگر از اشــکاات 
ایــن اســت کــه بازیکنان مــا در حالت حمله ، وقتــی می خواهنــد از حمله به 
دفــاع برگردنــد، ُکند عمل می کنند و دلیلش هم این اســت که کم این کار را 

کرده اند و تیم  ملی برای ضدحمله زدن ساخته شده است.

شروع باشکوه
بررسی فنی و آماری تیم ملی در دیدار برابر یمن

بازتاب پیروزی قاطع ایران مقابل یمن در رسانه های جهان

ایران بی رحمانه برنده شد

پیروزی عراق مقابل ویتنام با ستاره استقال 

سکوت پیشکسوتان؛ به دلیل منافع ملی 
صحبت نمی کنیم

بازی ملی اش را تجربه کرد تا با عبور از 
آندرانیک تیموریان کــه 101 بازی ملی 
دارد، ششــمین بازیکن ایــران از حیث 
بیشــترین بازی ملی باشــد. البته همه 
منتظرنــد در بازی هــای بعــدی همان 
احســانی را ببیننــد که در جــام جهانی 
درخشــش فوق العاده ای داشت. یکی 
از اتفاق هــای ویــژه ایــن مســابقه دبل 
مهدی طارمی بود. این مهاجم شماره 
بازی هــای دوســتانه  کــه در  ایــران   17
مقابــل فلســطین و قطــر هــم گلزنــی 
کرده بــود، مقابل یمن گلزنی هایش را 
ادامــه داد و گل هــای اول و ســوم ایران 
را بــه ثمــر رســاند و یک پــاس گل هم 
به ســردار آزمون داد. حــاا طارمی 15 
گل در 36 بــازی ملــی زده و نــام خــود 
را در کنار حمید علیدوســتی که در 27 
بــازی ملــی 15 گل زده بــود، بــه عنوان 
دهمیــن گلــزن برتــر تاریــخ تیــم ملی 
بــه ثبت رســاند. البتــه طارمــی پس از 
زدن گل دوم خــود بــه ســمت دوربین 
رفــت وعــدد 6 را نشــان داد. اول ایــن 
ذهنیــت بــه وجــود آمــد کــه او بــرای 

استقالی ها کری خوانده و می خواسته 
دل پرسپولیسی ها را به دست آورد اما 
بعد مشــخص شــد که او به یاد سعید 
عزت اللهی هافبک مصدوم تیم ملی 
کــه 6 می پوشــد، این شــماره را نشــان 
داده اســت. بــا این حال شــماره 6 تیم 
ملــی فعــًا احمــد نوراللهی اســت که 
روی نیمکــت نشســته بــود و طارمــی 
می توانســت بــا صحبــت گلــش را بــه 
عزت  اللهی تقدیم کند تا شائبه ای هم 

ایجاد نشود.
ë  بازگشت درخشــان اشکان، گل های

ادامه دار سردار
اشــکان دژاگــه کــه در جــام جهانی 
2018 روســیه بــه طــرز عجیبــی بــازی 
نکرده بود و با مرور بازی های دوستانه 
تیم ملی، شــانس کمی می شــد برای 
قائــل  اصلــی  ترکیــب  در  حضــورش 
شــد، در بازی با یمــن، به جمع 11 مرد 
اصلــی تیم ملی بازگشــت و با بســتن 
بازوبنــد کاپیتانی به جنگجــوی بزرگ 
خط میانی تبدیل شد. هنرنمایی های 
ایــن بازیکــن در لحظــه گل دوم ایران 

با آن ضربه دیدنی ایســتگاهی بیشــتر 
از همیشــه بــه چشــم آمــد، گلــی کــه 
همچــون آب ســردی بــر پیکــر یمــن 
بــود تا راه برد پرگل ایران هموار شــود. 
اشــکان بــا کاس باایــی کــه از لحــاظ 
فنــی دارد، اگــر در فــرم مطلــوب هــم 
قرار داشــته باشد، قطعاً مهره ای مؤثر 
بــرای موفقیت های تیم ملــی خواهد 
بــود. نکتــه ای که درخصــوص این گل 
 AFC وجود داشــت، این بود که سایت
ابتدا گل اشکان را گل به خودی به نام 
الســوادی دروازه بان یمن ثبت کرد اما 
بعــد تغییر کرد و گل دوم ایران به نام 
دژاگــه بــه ثبت رســید تــا او در پنجاه و 
دومین بــازی ملی اش موفــق به زدن 
گل دهــم شــود. اشــکان از ســال 2012 
تاکنون در تیم ملی است و در 15 بازی 
بازوبند کاپیتانی به او رســیده است. او 
پانزدهمین کاپیتان ایران در ادوار جام 
ملت ها محســوب می شــود و در پایان 
بازی دوشــنبه از ســوی AFC به عنوان 

بهترین بازیکن زمین انتخاب شد.
ســردار آزمون کــه در آخریــن بازی 

تدارکانــی مقابــل قطر پیش از شــروع 
جــام ملت هــا گل زده بــود، در بازی با 
یمن هم با شــوت دیدنی اش پایه گذار 
گل  او  ســویی  از  شــد.  ایــران  اول  گل 
چهــارم ایــران را در ایــن بازی بــه ثمر 
رســاند تا در چهل و یکمین بازی ملی 
موفق به زدن گل بیســت و پنجم خود 
شــود. او در جام ملت های قبلی هم 2 
گل بــه قطر و عــراق زده بود تــا تعداد 
گل های خود در جام ملت ها را به عدد 

3 برساند.
ë درخشش ساماِن نیمکت نشین

وقتی ترکیب تیم ملی اعام شــد و 
نــام ســامان قدوس در بیــن 11 بازیکن 
اصلــی دیــده نشــد، ایــن ســؤال ذهــن 
همــه طرفــداران را بــه خــود معطوف 
کــرد که کــی روش چه زمانی به ســتاره 
ایرانــی لیــگ فرانســه اعتمــاد خواهــد 
کــرد؟ او در دقیقــه 61 بــه جــای وحید 
امیــری به میــدان آمــد و در دقیقه 78 
زننده آخریــن گل به یمن لقب گرفت 
تا دومیــن گل خود را در شــانزدهمین 

بازی ملی اش زده باشد.

یادداشت

حامد جیرودی
خبرنگار

نگاه

جال چراغپور
کارشناس فوتبال

پیــش از شــروع جــام ملت ها قرار شــد پرچم های ســفید میــان دوقطبی 
شــکل گرفتــه کــی روش- برانکــو بــاا بــرده شــود تــا فوتبــال ملــی ایــران 
آســیب نبیند. پیشــنهادی که توســط ســرمربی تیــم ملی مطرح شــد اما 
دوشــنبه شــب پــس از پیــروزی درخشــان 5 بــر صفــر تیــم ملــی مقابــل 
یمــن، کــی روش واکنــش تنــدی بــه صحبت هــای برانکــو در مــورد تیــم 
 ملــی نشــان داد تــا عمــًا پرچم هــای ســفید صلــح، هنــوز بــاا نرفتــه

 پایین بیاید!
ســرمربی پرســپولیس صبــح دوشــنبه در بخشــی از صحبت هایــش در 
کنفرانس خبری ای که داشــت، با اشاره به دوستی دیرینه اش با سرمربی 
فعلــی عــراق و میزان شــناختش از بازیکنــان این تیم که همگــروه ایران 
هســتند، گفتــه بود:»با وجود این دلیلــی نمی بینم که عــراق بتواند ایران 
را شکســت دهــد.« این موضوع کافی بــود تا کی روش در نشســت خبری 
بعــد از بازی با یمن، یکبار دیگر علیــه برانکو صحبت کند: »در مورد این 
آقا باید بگویم همه او را می شناسیم. او فردی است که همیشه می گفت 

فوتبال ایران سیرک است.
 دقیقــًا در لحظاتــی کــه 65 تــا 70 میلیــون ایرانــی بــرای تیم شــان دعــا 
می کردند، فردی هوشمند و خارق العاده، مربی عراق را تحسین می کند. 
کســی که در خدمت فوتبال ایران اســت، از ســرمربی حریف هوشمندانه 
تعریــف می کنــد و بــا تمــام تخصــص و حمایتی کــه از تیمــش دریافت 
کــرد، باز هم نتوانســت قهرمــان لیگ قهرمانان آســیا شــود. حمایتی که 
باعــث شــد تیم هــای دیگر ضــرر کنند اما او شــهره اســت کــه از بازیکنان 
 اوکراینــی حمایــت کنــد. بهتر اســت در ایــن شــرایط این مــرد باهوش را 
تنهــا بگذاریم.« اختــاف و دعوا تمامی نــدارد. کام فوتبالدوســتان حتی 
پــس از پیــروزی درخشــان مقابل یمــن هم تلــخ می شــود، آن هم فقط 
بــه خاطــر دو مربی که به نظر چشــم دیدن یکدیگر را ندارنــد و فوتبال را 
ابزار تاختن به هم قرار می دهند! در این شــرایط دیروز خبرنگار »ایران« 
با چند پیشکســوت و کارشــناس تمــاس گرفت تا درخصــوص جدال بی 
پایــان کــی روش و برانکــو، نقش فدراســیون و آســیبی کــه فوتبال مان در 
ایــن میــان می بینــد، صحبت کنــد. بهتــاش فریبا، بیــژن ذوالفقارنســب 
و حمیــد علیدوســتی جــزو افــرادی بودند که حاضــر به صحبــت در این 
بــاره نشــدند و هرکدام به گفتــن همین جمله بســنده کردنــد: »به دلیل 
 منافــع ملــی و موقعیــت کنونــی تیــم ملــی، صحبتــی در ایــن خصوص

 نمی کنم.«

پیــروزی قاطعانــه تیــم ملــی فوتبــال جدال کامی کی روش و برانکو از شادی فوتبالدوستان کاسته است
ایــران مقابــل یمــن در گــروه چهــارم 
بازتــاب  آســیا  ملت هــای  جــام 
محسوسی در برخی رسانه های جهان 
داشت. وب ســایت فیفا نیز به این امر 
بی تفاوت نماند و متذکر شد برد 5-0 
یوزها خط و نشــان کشیدن ایران برای 
سایر مدعیان فتح این مسابقات بوده 

است. 
اماراتــی  رســانه های  افــزود:  فیفــا 

مــردان  قــدرت  از  سه شــنبه  روز  نیــز 
کارلوس کی روش یــاد کردند و یکی از 
ســایت های خبری این کشــور نوشت: 
یمن می خواست شروع محترمانه ای 
را برای خود در جام ملت ها به تصویر 
بکشــد اما تیم ملی ایران با بی رحمی 
آنهــا را درهم کوبیــد. روزنامه الخلیج 
امــا بــر ایــن نکتــه تأکیــد ورزیــد کــه با 
وجــود ثبت برد 0-5، مهاجمان ایران 
فرصت های گلزنی متعددی را هم از 

دست دادند و در این زمینه با یکدیگر 
رقابــت داشــتند. فاکس اســپورت نیز 
ایــران،  تیــم  تــوان  از  ضمــن تجلیــل 
تصریــح کــرد که ایــن پیــروزی مقابل 
تیمی به دســت آمده اســت که سطح 
پایین ترین تیم جام ملت های آسیای 
امســال است. فاکس اسپورت البته در 
5 بند به تیم ایران پرداخته و عملکرد 
آن را »5 ســتاره« توصیــف کــرده و در 
کنار آن نوشته است که مهدی طارمی 

داده  ارائــه  را  هیجان انگیــز  نمایشــی 
ولی مجیــد حســینی بــا خوش اقبالی 
از اخــراج شــدن توســط داور گریختــه 
بــه  دژاگــه  اشــکان  از  فاکــس  اســت. 
عنــوان »یــک قهرمان خامــوش« نام 
بــرده و نوشــته اســت که نمایــش او از 
هر جهت قابل قبــول بود و در نهایت 
پرسیده است آیا با این مقدمات نباید 
در انتظــار قطع نوار ناکامی 43 ســاله 

ایران در این مسابقات بود؟

تیم هــای ملی عراق و ویتنــام در دومین 
دیــدار گــروه D  جــام ملــت هــای آســیا 
ساعت 17 دیروز مقابل هم قرار گرفتند. 
عراقی هــا که با انگیزه زیــاد و بهره مندی 
از ســتاره های جوان پای به این رقابت ها 
گذاشــته اند، امیدوار بودند همانند ایران 
شروع ُپر قدرتی داشته باشند اما برخاف 
تصــور اولیــن گل توســط ویتنــام بــه ثمر 
رســید و در دقیقــه 24 فــان وان دوک در 
میانه زمیــن چانگ  های را صاحب توپ 
کــرد کــه او نیز با پــاس در عمــق، چانگ 
فونگ را در موقعیت گلزنی قرار داد ولی 
علــی فائز، مدافــع عراق قبل از رســیدن 
توپ به مهاجم ویتنام و همچنین حسن 
جاســم، با حرکتــی که به دریبــل زیدانی 
شــباهت داشت، به اشتباه دروازه خودی 
را بــاز کــرد. در دقیقه 35 پــاس در عمق 
حســین علی از میانه زمیــن را دوی مان 
نتوانســت دفع کند و به اشتباه توپ را در 
اختیار مهند علی فرصت طلب قرار داد 
تــا این مهاجم با دریبل و جای گذاشــتن 
انگــوک هــای، کاپیتــان ویتنــام و شــوت 

زمینــی محکــم گل تســاوی عــراق را بــه 
زیبایی به ثمر برساند. پس از گل تساوی، 
ویتنــام مجدداً بــه گل رســید و از حریف 
خــود جلــو افتــاد. در دقیقــه 42، ترانــگ 
هوانگ در ســمت راســت زمین صاحب 
توپ شد و بعد از نفوذ به محوطه جریمه 
عراق، شوت زنی کرد که ضربه او را جال 
حســن به شــکل ناقص برگشــت داد. در 
ادامه بعــد از ضربه ای که احمد ابراهیم 
به توپ زد و با پای چانگ فونگ برخورد 
داشت، دومین گل ویتنام به ثمر رسید تا 
نیمه نخست با برتری ویتنام پایان یابد. 
در دقیقه 60 حســین علی با حرکتی زیبا 
در ســمت چپ زمین، یکــی از مدافعان 
ویتنام را جای گذاشــت و ارســال دقیقی 
انجام داد که ســانتر او و ضربه ســر مهند 
علی را دانگ وان به خوبی برگشــت داد 
امــا در نهایت طارق همام از راه رســید و 
با شــوتی محکــم گل دوم تیمش را زد تا 
تعویــض طایی لقــب بگیرد و بــازی به 
تساوی کشیده شــود.هافبک تیم فوتبال 
اســتقال پــس از اینکــه موفــق شــد گل 

تســاوی بخش تیمــش مقابــل ویتنام را 
به ثمر برســاند، اشک شــوق ریخت. اما 
این پایان کار نبــود و عراقی ها در دقیقه 
89 به گل برتری رسیدند. در این صحنه 
ضربــه ایســتگاهی اعــام شــده پشــت 
محوطــه جریمه ویتنــام را علی عدنان، 
ستاره عراق با شوت پای چپ استثنایی 
بــه کنــج دروازه فرســتاد تا ســومین گل 
تیمــش بــه زیباترین شــکل ثبت شــود. 
عــراق ایــن دیــدار را بــا پیــروزی 3 بــر 2 

پشت سر گذاشت و با 3 امتیاز هم امتیاز 
ایران شــد و بــه دلیل تفاضــل گل کمتر 
در جایگاه دوم ایســتاد. عــاوه بر طارق 
همــام کــه گل دوم تیمــش را بــه ثمــر 
رساند بشــار رســن، بازیکن پرسپولیس 
هم  در دقیقه 37 به عنوان یار تعویضی 
این دیدار حاضر شــد. ویتنــام که حدود 
دو ســال و نیم شکســت نخــورده بود در 
این بازی نتیجه را واگذار کرد تا شکست 

ناپذیری این تیم پایان یابد.

تمرینات متنوع تیم ملی در روز غیبت شجاعی
تمریــن روز گذشــته تیــم ملــی فوتبال ایــران در شــرایطی در 
زمین شــماره 2 مجمع ورزشــی کریکت شــهر ابوظبی برگزار 
شــد که خبری از مســعود شــجاعی نبود. وی مقابل یمن نیز 
بــازی نکــرده بود و بــا این وجود در تمرین دیروز هم غیبت داشــت. پــس از ورود 
بازیکنان به میدان، کارلوس کی روش برای دقایقی با آنان گفت وگو کرد و سپس 
دویدن بازیکنان و کار با توپ در دســتور کار قرار گرفت. ســانتر از جناحین و ارسال 
پاس های کوتاه نیز بخشی از این تمرینات بود و بازیکنان به شوتزنی هم پرداختند. 
فوتبال درون تیمی آخرین بخش تمرین دیروز را تشــکیل می داد. بازیکنان تیم 
ملی فوتبال کشورمان دیروز پس از انجام تمرین، صرف ناهار و استراحتی کوتاه، 
در مجموعه گلف ابوظبی حاضر شدند و به تفریح پرداختند. دراین برنامه سبک، 
بازیکنان در زدن ضربه به توپ های گلف مســابقه گذاشــتند کــه وحید امیری به 

عنوان بهترین انتخاب شد و جایزه خود را دریافت کرد.

پخش مسابقات تیم ملی در ورزشگاه امام رضا)ع( برای آقایان
دیروز از ســوی روابط عمومی تربیت بدنی آســتان قدس رضوی اعام شــد 
که امکان تماشای مسابقات تیم ملی ایران در جام ملت های آسیا از طریق 
اســکوربورد ورزشگاه »امام رضا« شهرستان مشــهد فراهم آمده اما این امر 
مختــص آقایان اســت. همچنین مقرر شــده که در پایان هر مســابقه به قید 

قرعه، جوایزی به برخی افراد حاضر اهدا شود.

 پروین: حرف هایم برای صلح کی روش و برانکو به دیوار خورد!
علــی پروین، گفــت بارها تاش کرده اســت بین کارلوس کــی روش و برانکو 
ایوانکوویــچ صلح برقرار کند اما هــر بار حرف هایش به دیوار برخورد کرده و 
کار، متوقف مانده است. وی افزود: من حتی از سران ورزش خواستم به این 
مسأله ورود کنند اما چنین نشد و بیش از این کاری از من برنمی آید. پروین 
کیفیــت کار تیــم ملی مقابل یمن را ســتود ولی متذکر شــد ایــن تیم حریف 

مناسبی برای ارزیابی واقعی تیم ملی نبوده است.

اخبـــار
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پیامبر صلی اه علیه و آله و سلم :

بــه خدايــى كــه جانــم در اختيــار اوســت، 
وارد بهشــت نمى  شــويد مگر مؤمن شويد 
و مؤمــن نمى  شــويد، مگر اين كه يكديگــر را دوســت بداريد. آيا 
مى  خواهيــد شــما را بــه چيــزى راهنمايى كنــم كه با انجــام آن، 
يكديگر را دوست بداريد؟ سام كردن بين يكديگر را رواج دهيد.

مشكاة اانوار فی غرر ااخبار ص 123
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تبریز

انتشــار اين خبــر كه جمشــيد مشــايخى، بازيگر 
توانا و كهنه كار تئاتر، ســينما و تلويزيون ايران در 
فيلمــى جلــوی دوربين مــى رود، او را بــه چهره 
خبرســاز روز گذشــته در حــوزه فرهنگ و هنــر تبديل كــرد. اين بازيگر 
نام آشــنای 84 ساله كه نامش با هنرهای نمايشى ايران گره خورده و 
مدتى اســت كه به دليل بيماری با هيچ پروژه ای وارد همكاری نشده، 
قرار است با كيوان على محمدی در فيلم جديدش همكاری كند. اين 
فيلم ســينمايى اثری اســت در ســتايش بزرگان ســينمای ايران و اين 
ظاهراً شــرط كافى بوده برای اينكه مشــايخى پيشــنهاد اين فيلمساز 
را بــرای حضور جلــوی دوربين او بپذيرد. جمشــيد مشــايخى جدای 
از كارنامــه پــرو پيمــان و نقش آفرينى های درخشــانى كه طى شــش، 
هفــت دهــه كار هنری روی صحنه تئاتــر، در قاب تلويزيــون و بر پرده 
ســينما داشته، يک ويژگى ديگر هم دارد و آن اينكه الهام بخش چند 
نســل از بازيگران پس از نسل خود است. بســياری از بزرگانى كه پس 

از نســل مشــايخى هنرپيشــگى را دنبال كردند و توانستند به بازيگران 
شــاخصى در ســينمای ايــران تبديل شــوند، به صراحــت گفته اند كه 
جمشــيد مشــايخى را از بدو فعاليت به عنوان الگــوی ذهنى خود مد 
نظــر داشــته اند. حال اينكــه اين پير ســينمای ايران همــواره با لحنى 
فروتنانــه بازيگــر شــدنش را مرهــون تأثيراتــى مى داند كه از كســانى 
چون حميد ســمندريان، على حاتمى و على نصيريان گرفته اســت. 
مشايخى در طول چند دهه ای كه در رده ممتاز بازيگری اين سرزمين 
حضور داشــته در ده ها فيلم سينمايى، سريال تلويزيونى و تئاتر و تله 
تئاتر بازی كرده و تعدادی از درخشان ترين نقش آفرينى ها را در تاريخ 
هنرهای نمايشــى اين كشور رقم زده است. او از زمره بازيگرانى است 
كه توانســته با ايفای نقش هايــى به يادماندنى شــخصيت هايى را در 
خاطره جمعى هنر اين مرز و بوم بر جای بگذارد كه گاهى فرسنگ ها 
از هم فاصله دارند. كافى است به حافظه خود از آنچه با نقش آفرينى 
مشــايخى ديده ايم رجوع كنيم تا مثًا »شــيخ كوفــه« را در مجموعه 

امــام على ميرباقری يــا »كمال الملک« و »رضا تفنگچــى« را در آثار 
حاتمــى با همــه تفاوت هايى كه با هــم دارند، به يــاد بياوريم. همين 

برای جاودانگى يک هنرپيشه در تاريخ هنر سرزمينش كافى است.

استاد بار دیگر مقابل دوربین

درياچه فصلى ترشاب  استان كرمان در 13 كيلومتری جنوب شهرستان 
بردســير نزديكى روستايى به همين نام  قرار دارد. اين درياچه فصلى 
آب خــود را از ذوب بــرف های ارتفاعــات و بخصوص رودخانه فصلى 
آب بخشا مى گيرد و در فصول گرم سال خشک مى شود. عمق آب آن 

به زحمت از 50 ســانتيمتر تجاوز مى كند و وسعت آن بسته به ميزان 
آبگيری متفاوت اســت. آب آن شــور و فاقد استفاده است. بيش از 80 
درصد ســطح اين درياچه در شــرايط عادی با گياه  نى پوشــيده شــده 
اســت. در حواشــى آن نيز گياهانى چون ســازو و لويــى و در زمين های 
اطراف آن انواع مختلف گياهان تيره گندميان به صورت فراوان قابل 
مشاهده هستند. بيشترين تنوع حيات در محدوده اين درياچه فصلى 

متعلق به گونه های مختلف پرندگان است. 

دریاچه ترشاب بردسیر؛ پناهگاه زمستانی پرندگان

رضا سلیمان نوریایــران ما
خبرنگار

به دليل اين كه ماجرای اســماعيل بخشى 
و ادعايــش مبنــى بــر شــكنجه شــدن در 
بازداشــت همچنــان مســأله ای اســت كه 
مــردم نســبت بــه آن كنجــكاو و حســاس 
هســتند، دســتور رئيــس جمهــوری بــرای 
رسيدگى به اين مســأله در فضای مجازی 
بازتاب زيادی داشت. ضمن اين كه ديروز 
عصر جلســه كميســيون امنيــت ملى هم 
برای رســيدگى به ادعاهای اســماعيل بخشى و كارگران هفت 
تپه با حضور مقامات ارشــد وزارت اطاعات برگزار شد و همه 
اينها باعث شد دوباره كاربران از اين ماجرا بنويسند. واكنش ها 
به دســتور رئيس جمهوری را بخوانيد: »رؤســای قوای مجريه 
و قضائيه و بدنه قوه مقننه به صورت مســتقيم درگير بررســى 
ادعای شكنجه توسط آقای اسماعيل بخشى شده اند سه نكته: 
توان شبكه های اجتماعى در تثبيت مردم سااری به رخ كشيده 
شــد، اين واكنش ها به ظلمى احتمالى، بســيار مبارک اســت، 
اصًا چرا بخشى بازداشت شد كه اين همه ماجرا شود؟«، »باز 
خوبه نگفتن ما اسماعيل بخشى رو نمى شناسيم«، »آشنا خبر 
از دستور حســن روحانى برای رسيدگى به ادعاهای اسماعيل 

بخشى داده است. اميدوارم به سرانجام برسد«.

امید به رسیدگی

واکنش روز

شهروند 
مجــازی
یگانه خدامی

سامان قدوس بازيكن تيم ملى 
فوتبال كه پنجمين گل تيم ملى 
بــه يمن را زد و گلش هم بســيار 
مورد توجه مردم قرار گرفت يكى از خوشــحال ترين 
بازيكنــان تيــم ملى بعــد از اين بــازی بــود. او ديروز 
ايــن عكــس را از خوشــحالى اش بعــد از زدن گل در 
اينســتاگرامش منتشر كرد و بافاصله كامنت هايش 
پــر شــد از تعريــف و تمجيد:»تــو بازيكنــای ايرانــى 
فقط على كريمى رو دوســت داشــتم حــاا بعد اين 
همــه ســال تــو هم بــه ليســت بهتريــن هــام اضافه 
شــدی«، »جنتلمن فوتبال ايران اول تويى بعدشــم 
جهانبخش«، »درود بر سامان عزيز با اين بازی فوق 
العادش«، »همه ايران پشــتته ســامان«، »ستاره ما 
تويى، حيف كه بازيكنى مث تو رو نيمكت مى شينه«.

خوشحال روز

بااخره قدوس

روزگذشــته محمدتقــى كبريت ســاز توكلــى، يكــى ديگــر از 
كارآفرينان بزرگ كشور درگذشت. اين كارآفرين و بنيانگذار 
صنعت نوين آذربايجان صبح روز گذشــته در 8۶ ســالگى و 
به دليل كهولت ســن در منزل خود در تبريز چشــم از جهان 
فروبســت. پــس از رضــا نيازمنــد پــدر صنعــت ايــران، يكى 
ديگــراز كارآفرينان نســل قديــم از ميان ما رفت؛ كســانى كه 
كمتر بديلى برای آنها يافت مى شــود. همواره شــعله آتش 
كبريت يادآور كارآفرينان پيشتازی است كه به ايران صنعتى 
و توسعه يافته مى انديشيدند. او يكى از بنيانگذاران »كبريت 
توكلــى« بــود و بخشــى از نوســتالژی نســل های قديمى تــر 
محســوب مى شــودكه يادگارهــای بــزرگ و مانــدگاری برای 
صنعــت ايــران زمين برجــای گذاشــت. نخســتين كارخانه 
كبريت سازی ايران كه در ســال 1276 توسط پدر محمدتقى 
بنيان گذاشــته شــد و بعدها با كمک او توسعه يافت، به نام 
توكلى گره خورده است. صنعتى كه تنها 6 سال پس از تولد 
اين صنعت در دنيا پا به ايران گذاشت و در نوع خود يكى از 
بى نظيرترين واحدهای صنعتى بود. هرچند با شــنيدن نام 
توكلى صنعت كبريت ســازی به عنوان ارثيه خانوادگى او به 
ذهن مى رســد، اما صنايع بزرگ و مهم ديگری نيز ريشه در 

همت بلند اين كارآفرين ايرانى دارد.

بيشــتر مــردم آذربايجان عمــده كار او را احــداث كارخانه 
ماشين سازی تبريز مى دانند كه در سال 13۴۵ هجری  شمسى 
در منطقه غرب تبريز احداث شــد، امــا اكثريت كارخانه های 
همجوار ماننــد پمپ  ايران، موتوژن، ايدم، كمپرسورســازی و 
شــركت گسترش صنايع ريلى نيز بخشى از خدمات اين مرد 
صنعت به شمار مى رود. وی از سال تأسيس به مدت ۹ سال، 
اولين مديرعامل كارخانه ماشين سازی تبريز بود، ولى پس از 

وقوع جريان های انقابى، از مســئوليت 
خــود اســتعفا داد و بــا كوله بــاری از 
كبريت ســازی  كارخانــه  در  تجربــه 
توكلى مشغول به  كار شد. توكلى به 
همراه پــدرش خدمات ارزنده ای در 

صنعت كشــور انجام داده است كه از 
ميان آنها مى توان بــه احداث كارخانه 

اوليــن  راه انــدازی  توكلــى،  كبريــت 
كارخانه بــرق خصوصــى، احداث 

كارخانه نئوپان، احداث كارخانه 
فورميكاسازی و احداث كارخانه 
نئوپان روكش دار اشــاره كرد كه 
دستگاه های اين كارخانه ها، از 
كشورهای آلمان  شرقى، غربى 
و يوگســاوی خريــداری و مورد 

استفاده قرار گرفته اند.

بنیانگذار کارخانه »کبریت توکلی« درگذشت

آتشی که خاموش شد

کاهبرداری از مردم با وعده های پوشالی پیش فروش مسكن  نــــگاره
چهـــــره

اهــل ذوق وهنــر در اســتعاره ای شــاعرانه زمســتان را فصل 
كــوچ پرنــدگان مهاجرناميــده و پيرامــون آن بــه خلــق آثــار 
از  تبعيــت  در  و  قيــاس  هميــن  پرداخته اند.بــه  دلنشــينى 
نازک انديشــى های خاقانــه مى توان زمســتان را فصل كوچ 
مهاجرانى دانست كه حيات طيبه را برگزيدند و سرانجام سر 
بر بالين شــهادت نهاده و به آرامش ابدی رسيدند.شــهدای 
عاشــورای هويزه پيشــقراوان كوچ مهاجرانى اند كه آسمان 
اين فصل سرد را ستاره باران كرده اند. شهيد احمد كاظمى 
يكى از ستارگان نورانى فصل شهادت است كه نامش در كنار 
ســاير نام آوران شهيد اين فصل مى درخشــد.او كه سرشار از 
حق طلبى و ظلم ستيزی بود در آستانه جوانى به فلسطين 
و لبنان رفت تا به مقابله با ستم و بيدادگری بپردازد و آنگاه 
كه نيات شوم متجاوزان به حريم آزادی و حرمت های كهن 
و تماميت ارضى را مشاهده كرد به كردستان شتافت و از پاره 
شدن اين بخش از نقشه كشور تا سرحد جان فداكاری نمود.

با آغاز جنگ تحميلى عازم جنوب شد و به درخواست خود 
در ســخت ترين جبهه با دشــمن سينه به ســينه شد.اين يل 
اصفهانى خيلى زود در جايگاه يكى از سرداران خوش فكر و 
شجاع قرار گرفت و بعد از شكستن حصر آبادان و پس زدن 
دشــمن در عمليــات فتح المبيــن خوش درخشــيد. در اين 
عمليات بزرگ و گسترده كه كار برای ساعاتى گره خورده بود 
و دشمن با توانى چند برابر ظرفيت نيروهای خودی در حال 
غلبه و به شكست كشــاندن عمليات بود با اقدامى ابتكاری 
پس از طى منطقه ای رملى به طول 17 كيلومتر يگان تحت 

امر خود – تيپ 8 نجف اشرف – را به پشت نيروهای عراقى 
رســاند و آنان را غافلگير كرد.دشمن با اين اطمينان كه طى 
كردن تنگه رملى »ذليجان« ناممكن اســت ابتدا گمان برد 
كه ابد تعداد كمى نيرو هلى برن شــده اند و مى شود از پس 
آنــان برآمــد، اما وقتى با يــورش پرتعداد ســرو قامتان جان 
بركــف مواجه شــد نگران از محاصــره فرار را برقــرار ترجيح 
داد و تنگه هــای مهم و اســتراتژيک رقابيه، برقــازه و... را رها 
كــرده و دشــت عين خوش را از طريق تنگــه ابوغريب تخليه 
نمود.ايــن پيروزی بزرگ زمينه ســاز فتح الفتوح آزاد ســازی 
خرمشهر شــد و احمد و نيروهايش كه در فتح المبين شيوه 
فتح و غلبه بر دشمن را به خوبى آموخته بودند در عمليات 
بيت المقدس پيش از بقيه رزمندگان وارد خرمشــهر شدند 
و نام احمد كاظمى به عنوان فاتح خرمشهر در تاريخ دفاع 
مقدس به ثبت رسيد.ســردار شــهيد احمد كاظمى در سال 
1384 و در شــرايطى كه در كســوت فرماندهى نيروی زمينى 
ســپاه بــود در ســانحه هوايــى در نزديكــى اروميــه بــه همراه 

جمعى از ياران و همرزمانش به فيض شهادت نائل آمد.

سالگرد شهادت سردار شهید احمد کاظمی و یاران و همرزمانش

کوچ فرمانده فاتح و فروتن

اسماعیل علویحماســــه
دبیر گروه پایداری

حامــد بهــداد ايــن روزها فيلــم مارموز را 
روی پــرده ســينماها دارد و تقريباً هر روز 
بــه يكى از ســينماها برای اكــران مردمى 
مى رود. اين اكران های مردمى به دليل حضور بهداد پرطرفدار 
هم هستند. ديروز او در استوری اش پيامى از مادرش را منتشر 
كرد كه برايش آرزوی موفقيت كرده و توصيه كرده بود با مردم 
با لبخند و عشــق روبه رو شــود. يک پيام مادرانه: »ســام پسر 
گل و نازنينم. شــنيدم امروز حضوری مردمى در ســينما  داری 
تــا جايــى كه مى تونــى با لبخند و زيبايى هميشــگى وارد شــو و 
ارتباط دوست داشتنى كه اين مردم عاشق را بيشتر خوشحال 
كنــى. بيشــترين انــرژی را از همين مــردم كه عشــق مى دهند 
مى گيــری و لــذت مى بری. به چنين لطــف خداوند و محبوب 
دل ها. هميشــه بهترين دعا اين اســت كــه الهى عاقبت بخير 
شويد و عزيز و محبوب و عزتتان زياد. خداوند اين توفيق الهى 

را نصيبت كرده. خدا را هزاران سپاس.«

پیام مادرانه

استوری روز

به مناسبت 90 سالگی حسن محجوب، ناشر پیشكسوت

خادم سختکوش و آزاداندیش فرهنگ
حســــــــن  دوســـــــتان 
محجــــوب به همــــت 
علــــى دهباشــــى كـــه 
قدرشناســــى  نقــــش 
چهره هـــــــــــــــــــا ی  از 
فرهنگـــى را برعهــــده 
برنامـــــــــــــه ای  دارد، 
او  نكوداشــت  بــرای 
)پنجشــنبه 27 دی در 
محل موقوفه محمود 
افشــار( تــدارک ديده انــد. حســن محجــوب 
چهــره ای از خادمــان فرهنگــى ايــران اســت 
كــه هرچنــد در دايــره محــدود اهــل فرهنگ 
و كتــاب نامدار اســت، اما خــارج از اين دايره 
فرهنگى شــهرتى درخور خدماتش ندارد. او 
چهره ای براستى محجوب است كه گويى در 
سايه و در پس حجاب كتاب ها يى قرار گرفته 
اســت كه دســت كم در شصت ســال گذشته 
در خلقشــان حضــور فعاانه داشــته اســت. 
ايــن روزهــا اصطــاح »ســِلبريتى« يعنى در 
شمار اشخاص سرشــناس بودن رايج است. 
قرارگرفتن در شمار سلبريتى ها نوع سرقفلى 
فوتباليســت ها ،  معمــواً  دارد.  همــراه  بــه 
خوانندگان، هنرپيشــگان و قهرمانان ورزشى 
در صورتى كه اسمى در كنند در شمار اينگونه 
ســلبريتى ها  قرار مى گيرنــد. اســتادان و اهل 
فرهنــگ هم بــه دايل علمــى و تأثيرگذاری 
فرهنگى و دانشگاهى، خصوصاً در رشته ها ی 
ادبى و علوم انسانى ممكن است نامدار شوند 
و آثارشان مورد اقبال اهل فرهنگ و سياست 
قرار گيرد؛ اما شمار مخاطبان آنان در مقايسه 
بــا ســلبريتى ها ی ورزشــى و ســينمايى كمتر 

و به هميــن اندازه ســرقفلى اقتصادی شــان 
هم كمتر اســت، امــا مى تواننــد دلخوش به 
نوعــى ســرقفلى معنوی باشــند. امــا برخى 
خادمان فرهنگى آنچنان در ســايه مى مانند 
كه آن دلخوشــى هــم از آنان دريغ مى شــود. 
شايد بتوان آقای حسن محجوب را در شمار 
اينگونه خادمان توليد كتاب دانست. در حالى 
كه برادرشــان اســتاد محمدجعفر محجوب 
به دليل حضور پرشــور در عرصه دانشگاهى 
و آن ســلطه ادبى و شعردانى و شعرشناسى 
در شمار نامدارترين ها  قرار دارد. نام »حسن 
محجوب« با نام »شركت سهامى انتشار« گره 
خورده است. شــركتى كه دقيقاً شصت سال 
پيش به همت خادمان فرهنگى خوشــنامى 
همچون مرحومان مهندس مهدی بازرگان، 
دكتر يداه سحابى، آيت اه طالقانى و كاظم 
يزدی با سهامداران بسياری كه به ندای آنان 
پاسخ دادند، در مكانى تاريخى از يادگارهای 

نهضــت ملى تشــكيل شــد. همــكاری آقای 
حســن محجوب با شــركت ســهامى انتشــار 
بــه همــان آغــاز بــاز مى گــردد و پــس از يک 
دوره مديرعاملــى آقــای مهنــدس عزت اه 
ســحابى تا حال حاضر مديرعاملــى آن را بر 
عهده داشته اســت. تعدد سهامداران نشان 
مى دهــد كــه توســعه فرهنگى هــدف اصلى 
بوده اســت. دخالت آقای محجوب منحصر 
بــه مديريــت ســالم نبــوده، بلكــه خواندن و 
گزينش و ويرايش صدها جلد كتاب برگزيده 
-كه در گزينش كتاب ها نيز توجهى به مواضع 
سياســى متفاوت نداشته- او را به شخصيتى 
فرهيختــه، با ســوادی گســترده تبديــل كرده 
اســت. جای خوشوقتى است كه ايشان در ۹0 
ســالگى با تســلط كامل به كار خود خصوصاً 
در زمينــه اصاح و ويرايــش ادامه مى دهد و 
ويرايــش ارزنده شــش كتــاب از ايــن نگارنده 

شاهدی بر اين مدعاست.

پویا عبدلى

سیاوش رضایینوستالژی
خبرنگار

سنا
س: ای

عک

فرهنـــگ

فریدون مجلسی
نویسنده و مترجم

نمى شــود نويســنده باشــى و اسم محمود 
نلــرزد؛  دلــت  و  بشــنوی  را  گابــدره ای 
بخصوص از به خاطرآوری آن نامه به وزير 
مسكن و آن جمات پايانى: »جايى به من 
حقير نويسنده بدهيد ]تا[ بشينم بنويسم. 
خدا عوضش را به شــما بدهد.« نمى شود 
مــن جوان باشــم و دســت كــم روزی هزار 
كلمه بنويســم و پنج شــش ســاعت ديگر 
هم سرک بكشم توی كتاب های ديگران و 
اسم محمود گابدره ای، پيری و درماندگى 
و بيمــاری و دســت خالى مانــده از نوشــتنش را به ياد نيــاورم و از 
عاقبت خويش هراسان نشوم. محمود گابدره ای متولد دی ماه 
1318 در شــميران و مؤلف 33 كتاب در طول عمر 83 ساله اش 
بود. نويسنده ای كه مشقت آزمودن هر تجربه ای را بر خود هموار 
كــرده بود؛ از بال فروشــى ســر پــل تجريش تــا درس خواندن در 
غربت انگليس و تنهايــى و بى خانمانى طوانى در امريكا و آخر 
هم آن نداری و بيماری ســال های پايانى عمر. در آثار گابدره ای 
دقيقاً به مانند زندگى شــخصى وی نوعــى چندپارگى و اعوجاج 
مدام هست كه شايد اگر انسجام و پيوستگى خود را حفظ مى كرد 
مى شد سبكى مختص محمود گابدره ای و كسى هم به آن اقتدا 
مى كرد. درســت شبيه آقا معلم انشــايش، آقا جال. گابدره ای 
آرزوهای همه جوره نويســنده را زندگى كرده بود. از نشســتن ســر 
كاس جال آل احمد تا ســير و ســياحت در دنيا و ميهمان چند 
ماهــه »كن كيســى« نويســنده پرواز بر فراز آشــيانه فاخته شــدن 
و تحصيــل در رشــته ادبيات انگليســى دانشــگاه لنــدن گرفته تا 
صراحــت كام و نداشــتن ابايى برای مصالحــه و محافظه كاری 
به جهت پنهان شــدن در پشــت جمات و كلمات و داستان ها. 
گابــدره ای از آن نويســنده ها نبــود كه ســمت باد خم شــود و هر 
روز به ســويى. اين اســت كه هم آثار توقيف شــده پيش از انقاب 
داشــت و هم آثار ســخت منتشرشده يا به حاشــيه رانده شده در 

بعــد از انقــاب. نويســنده ای كــه هم از جنــگ بنويســد در رمان 
چلچلــه، هم از انقاب 57 بنويســد در لحظه هــای انقاب و هم 
از مهاجــران ايرانــى بعد از انقاب به ســوئد در رمــان دال. اصوًا 
اگــر جال آل احمد را كه قريب ترين ايرانى قرن اخير به تعريف 
واژه روشنفكر اســت، استاد و رفيق كسى بدانيم كه خودش خود 
را »جوجه جــال« مى خوانــد و آن عصبيت و درشــتى و تندی در 
نثــرش هم ديده مى شــود همان طور كه در نثــر جال به عرصه 
انفجار خود مى رســيد، شــايد با مرگ گابدره ای ديگر نويســنده 
روشــنفكری با تعريفى كه از روشــنفكری همسو با جال مى شد، 
نمانده باشد. كسى كه نسبت به جامعه حساس و كنشگر باشد. 
يعنى داستان و ادبيات برای او مجال نشان دادن واكنش و سويه 
مؤلف نسبت به واقع پيرامون و اجتماع محل زيست وی باشد. و 
مشخصه اين نوع روشنفكری همان عدم مماشات و كنار آمدن 
و ابيگری و همسويى با جريانات كوتوله ادبى و سياسى به جهت 
خوشايند و خوش خدمتى به هر شكلى از نيروی قهری ست. همه 
اينها يک طرف و پايان كار يک روشــنفكر پــركار و پردغدغه با آن 
حجم از تجربه و درس كه از چهارگوشــه عالم در ســينه داشــت، 
طــرف ديگــر. خانــه محقری كه بعــد از مــرگ گابدره ای ســوژه 
عكاسان و خبرنگاران شد و بدا به حال جامعه ای كه اهل فرهنگ 

و ادبش در فقر بميرند و جاهانش غرق در نعمت بى زحمت.

یادی از زنده یاد محمود گابدره ای در سالروز تولدش

جدال با سرنوشت پرمشقت

یـــاد

الهام فاح
یبناداستان نویس 
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