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تنکابــن  در  ســوپرمارکت ها   ■
بابلی  نمی زننــد/  قیمــت  اتیکــت 
گــوش  بــه  لطفــاً   :0911...430-
مســئوان برســانید که ســوپرمارکت ها در شهرستان 
تنکابــن اتیکــت قیمــت بزننــد چــون 80 درصــد از 
سوپرمارکت ها اتیکت نمی زنند و 124 ضعیف عمل 

می کند.
■ قدردانی از تصویب ســند درمان در وزارت بهداشت 
/ 263... 0938: امیــد و انتظــار ویــژه مــی رود در اقــدام 
خداپســندانه و بســیار قابــل تقدیــر وزارت بهداشــت 
در تصویب ســند درمــان شــاهد رفع کمبــود امکانات 
درمانــی و دارویــی در شهرســتان های مراکز اســتان ها 
باشیم و چنان باشد که بیماران فقط در محل سکونت 

خودشان درمان شوند.
■ عــدم پرداخت پــاداش ســنوات خدمــت / مرضیه 
نظامــی: اینجانــب بــا شــغل مهندســی تأسیســات با 
ســابقه 26 ســال از اداره راه و شهرســازی استان کرمان 
در ســال 96 بازنشســته شدم و از ســوی محل کار مبلغ 
80 میلیون تومان به عنوان پاداش سنوات بازنشستگی 
اینجانــب تعیین شــد ولی با گذشــت یک ســال و نیم 
هنوز این مبلغ را به اینجانب پرداخت نکرده اند. به هر 
کجا مراجعه می کنم پاســخ درستی به ما نمی دهند و 

مرتب به اداره راه و شهرسازی کرمان و تهران مراجعه 
می کنم. هم اکنون به این مبلغ نیاز دارم اما متأســفانه 

هیچ کسی پاسخگو نیست.
■ همسان سازی حقوق چه شد؟ / خانم جوادی: همسر 
اینجانــب بــا 30 ســال ســابقه کار، بازنشســته شــرکت 
نفت اســت ولی حقــوق پرداختی با عنوان مســتمری 
بازنشســتگی یک میلیــون و 700 هزار تومان اســت در 
حالــی کــه ســایر بازنشســته های همین شــرکت مبلغ 
بســیار بااتری دریافت می کنند. جالب اینجاســت که 
یکســری مســتمری بگیــر تأمیــن اجتماعی هســتند و 
عده ای دیگر از صندوق بازنشستگی کشوری مستمری 
می گیرند و متأســفانه اختاف زیادی بیــن آنها وجود 
دارد. چرا قانون همسان سازی حقوق های بازنشستگی 
را اجرا نمی کنند؟ با این اوضاع گرانی و داشــتن داماد 
و نوه از عهده مخارج زندگی برنمی آییم. از مســئوان 

محترم درخواست داریم این قانون را اجرایی کنند.

■ مشــکات یک جانبــاز / حســن ســااروند: اینجانب 
از جانبــازان و بازمانــدگان عملیــات کربای 4 هســتم. 
25 درصــد جانبــازی و 16 ســال ســابقه کار دارم و از 
کارافتادگــی گرفتــه ام ولی بابت درصــد جانبازی هیچ 
تسهیات و کمکی دریافت نکرده ام. اان بسیار تحت 
فشار هستم و درخواســت فوق العاده ایثارگری داده ام 

ولی تاکنون پاسخی به من نداده اند.
■ ضرورت بازدید دانش آموزان از مراکز صنعتی / آقای 
صابر: اکثر کشــورهای پیشرفته که به آموزش و پرورش 
اهمیت می دهنــد طرح بازدید دانش آمــوزان از مراکز 
صنعتی و کارخانه ها برای آنها بسیار مهم است و این 
کار را در طول سال تحصیلی انجام می دهند. پیشنهاد 
می کنــم آموزش و پرورش ما نیز این رویه را  ســرلوحه 
کار خــود قرار دهــد تا جوانــان ما از نزدیک با مشــاغل 
مهم صنعتی آشــنا شــوند چون اکثر جوانــان خیلی از 
مشاغل را نمی شناســند و چون از نزدیک این مشاغل 

را ندیده اند بعضاً عاقه ای نیز ندارند.

■ ســرقت در »دولت خواه« منطقه 19 / آقای حسینی: 
از محلــه دولــت خواه منطقه 19 تمــاس می گیرم. من 
در این منطقه مغازه دار هستم و متأسفانه چندین بار 
است که دزدی، زورگیری و دستبرد به منازل و مغازه ها 
رخ داده اســت. از مسئوان نیروی انتظامی درخواست 

داریم به این مشکل منطقه رسیدگی کنند.
■ مشــکات مالی یک ایثارگر / افضــل کردی: اینجانب 
یــک ایثارگــرم و مدت دو ســال در جبهه بــودم. از نظر 
مالی خیلی تحت فشار هستم. دو فرزند دانشجو دارم 
با این حال نه بیمه دارم و نه شــغل ثابت. از مسئوان 

درخواست دارم فکری به حال ما کنند. ادامه در صفحه 21

شهر تهران را چگونه باید اداره کرد؟
نشســت دکتــر حناچــی شــهردار تهــران بــا تعــدادی از 
شهرداران پیشین پایتخت همراه با طرح پرسش مهمی 
از ســوی شهردار بوده است: »اگر جای من بودید، چگونه 
تهــران را اداره می کردیــد؟« البتــه اعضــای جلســه قبــًا 
جای شــهردار بوده اند و نحوه پاســخ آنها به این پرسش، 
کارنامه ای اســت که بد یا خوب از خود به جا گذاشــته اند. 
شاید شــهرداران پیشــین بتوانند از فرصت های از دست 
رفته و کارهایی که با رفتن آنها ناتمام ماند نکاتی را بگویند 
و توصیه هایی هم برای برخی کارها داشته باشند اما اگر از 
شهروندان تهرانی در این زمینه پرسش شود، به احتمال 
زیاد به موضوعات و مســائلی اشــاره خواهند کرد که تمامی شهرداران پیشین، 
حتی شهرداران پیش از انقاب هم از عهده آنها برنیامدند و به قول معروف در 
برابرشان سپر انداختند. در این نوشتار مروری بر این مسائل خواهیم کرد و در 
پایان هم اشاره به مدل مناسب اداره پایتخت. من در یادداشت هایی تعدادی 
از مهمترین مسائل تهران را که مقابل شهردار خواهند بود مانند یافتن منابع 
درآمــدی پایدار، اهمیت حل مســائل شــهر تهران در قالب مجموعه شــهری 
تهران یا منطقه اَبر شــهر تهران، تاب آوری شــهری و اهمیت بازســازی سرمایه 
اجتماعی شــهرداری را طرح کرده ام و در این یادداشــت تاش می کنم تعداد 
دیگری از مســائل تهــران را بیان کنم. پیش از آن جالب اســت که بدانیم مرور 
تاریخ تهران نشان می دهد که عموماً حل مشکات این شهر از سوی حاکمان 
وقت در قالب تغییرات کالبدی و به شــکل پروژه ای صورت گرفته اســت. چند 
مثــال در این زمینه می تواند گویا باشــد: تخریب حصار طهماســبی و ســاخت 
حصار جدید در عهد ناصرالدین شاه قاجار به تاریخ 1246 خورشیدی، تخریب 
حصار ناصری و دروازه های پایتخت در ســال 1311 به دســت کفیل وقت بلدیه 
تهران، پروژه جاه طلبانه و ناکام مانده ساخت شهستان پهلوی به عنوان مرکز 
اداری جدیــد پایتخت در دهــه 1350 در تپه های عباس آباد، و بااخره تکمیل 
شبکه بزرگراهی، دو طبقه کردن اتوبان صدر و به زیر ساخت و ساز شدید بردن 
زمین های ذخیره منطقه 22 در دوران اخیر و البته پروژه ناکام مونوریل تهران. 
انصاف حکم می کند به احداث شبکه مترو به عنوان یک دستاورد موفق هم در 
تهران اشاره کرد که توانست بخشی از مشکات رفت و آمد در تهران و حومه را 
حل کند و اتفاقاً توفیق آن نشــان می دهد که اگر مشکات به درستی شناسایی 
شــوند و دانش محلی با دانش بین المللی تلفیق و همکار شــوند و با حمایت 

دولت می توان به کاهش مشکات پایتخت امیدوار بود. 
با وجود این  تداوم ابر چالش های تهران مانند شکســت طرح های جامع تهیه 
شــده بــرای آن از اولین اش که محصول دســت فرمانفرمائیــان و گروئن بود تا 
آخرینــش کــه وعــده برنامه ریزی راهبردی می داد، شــکل گیری شــبه- منطقه 
شــهری تهران-کرج و تشدید مشــکات تهران و مراکز سکونتگاهی اطراف آن، 
استمرار مهاجرت جمعیت از مناطق پیرامونی به منطقه تهران و افزایش فشار 
بر زیرســاخت ها و خدمات شــهری چون حمل و نقل عمومی، نشــان می دهد 
موضوعاتی اساســی تری هســتند که نگاه پروژه مبنای توانایی شناســایی و حل 
آنها را ندارد و تا آن موضوعات به ســامان نرســند، نمی توان چندان امیدی به 
حل مشــکات پایتخت در زمانی نزدیک داشــت.  یکی از مشکات تهران این 
اســت که حقوق مردم ســاکن در آن شناســایی، تعریف و به رســمیت شناخته 
 City نشــده اســت. شــهرهای توســعه یافته ســندی به نام »منشــور شــهر« یــا
Charter دارند که مانند قانون اساسی شهر است و حقوق و وظایف شهروندی 
و مســئولیت های حکومــت شــهری در آن منشــور آمده؛ ما هنــوز چنین چیزی 
نداریم و حقوق شهروندان معلوم نیست. به عبارت دیگر مشخص نیست که 
حقوق شــهروندان چیست؟ و شــهروند چنین حقوقی را با فرض وجود باید از 
چه کســی و نهادی مطالبه کند. شهر بین دستگاه های مختلف تکه و پاره شده 
و شهرداری و شورا تمام مسئولیت شهر را بر عهده ندارند. در چنین وضعیتی 
مردم در میان چرخ دنده هایی که با هم هماهنگ نیستند له می شوند. تا زمانی 
که تکلیف حقوق مردم و حق آنها به شــهر مشــخص نشــود، نمی توان انتظار 

داشــت کــه شــهروندان در مواقــع نیاز بــه یاری 
شهرشان برخیزند.

یادداشت

  حسین ایمانی 

جاجرمی
استاد دانشگاه

اشتغال جوانان و معیشت مردم 
اولویت های اصلی کشور است

اقدام متقابل می کنیم

 جلوگیری از فیلترینگ
 کسب و کارهای نوپا کلید خورد
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4رونمایی از قیمت های جدید خودرو 

رئیس جمهوری در جلسه هیأت دولت:

 واکنش وزارت خارجه به تحریم اتحادیه اروپا 
علیه وزارت اطاعات:

با همکاری دولت و دادستانی

20
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3

23

گفت وگوی »ایران« با محمد تقوی، سرمربی تراکتورسازی

 کی روش راه بردن ژاپن 
و عربستان را بلد است

گــــزارش
گـروه ســیاسی

رئیس جمهوری در جلســه هیأت دولت در سخنانی با اشاره 
به فرا رسیدن 19 دی؛ سالروز قیام مردم قم، تصریح کرد: قم 
و حوزه علمیه این شهر در نهضت اسامی، به عنوان پیشران 
حرکت انقابی، نقش بســیار مهم و زیادی داشــتند و قیام 19 دی مردم قم، روند 
پیروزی انقاب اســامی را وارد مرحله نوینی کرد. به گزارش پایگاه اطاع رســانی 
 دولــت، حســن روحانــی همچنین تبییــن اقدامــات انجام شــده و دســتاوردهای 
40 ســاله انقــاب اســامی را ضــروری خوانــد و با اشــاره به نزدیک شــدن جشــن 
چهلمیــن ســالروز پیروزی انقاب اســامی، اظهارداشــت: در این ایام مســئولین 
اجرایــی و غیــر اجرایی، کارگــزاران دولــت و نظام و رســانه های همگانــی، وظیفه 

 مهم تبیین اقدامات انجام شده و دستاوردهای 
40 ساله انقاب اسامی را برعهده دارند.

 در یک هفته اخیر تصویر سه اباغیه در فضای مجازی با امضای دادستانی کل 
کشــور و ارســال آن به دادســتانی های عمومی، دست به دست می شود که خبر از 
شروع فصل جدید و البته نویدبخش از سوی این نهاد برای کسب وکارهای نوپا 
می دهــد. هر چند این ســه اباغیــه موضوع های مختلفی را مطــرح می کنند اما 
همگی در یک امر مشــترک هستند آن هم جلوگیری از فیلترینگ بدون ضابطه 

و پلمب کسب وکارهای نوپا است.

صفحه 2 را بخوانید

صفحه 6 را بخوانید

  بهرام دبیری 
در گفت وگو با »ایران جمعه« :

همزمان با اجرای طرح دستگیری 
سارقان تهران 46 باند تبهکار و 

193 مجرم دستگیر شدند

پیشنهاد استقرار ناظران 
آتش بس در حدیده

با جدی تر شدن اجماع بین المللی بر پایان 
بحران انسانی یمن، آنتونیو گوترش دبیرکل 
سازمان ملل متحد سه شنبه شب از شورای 
امنیت خواست با استقرار 75 ناظر بر روند 
 آتش بــس صلــح در بندر حدیــده به مدت 
 6 مــاه موافقــت کنــد. قــرار اســت 20 ژانویه 
)30 دی( در جلســه شــورای امنیــت در ایــن 
باره تصمیم گیری شود. نظارت اولیه سازمان 
ملــل بر رونــد صلح ایــن بنــدر، 20 ژانویه به 
پایان می رســد. دبیرکل سازمان ملل متحد 
همچنین از همســایگان یمن خواست تا با 
عبور نیروهای ناظر همکاری کنند. چهارمین 
دور مذاکرات صلح در این کشور، 15 آذر ماه 
با میانجیگری مارتین گریفیث نماینده ویژه 
سازمان ملل متحد در استکهلم سوئد برگزار 
شــد. طرف های درگیر جنگ یمــن، پس از 
یک هفته مذاکره سرانجام به توافق رسیدند 
کــه از مفــاد آن می تــوان بــه عقب نشــینی 
نیروهای نظامی طرفیــن از حدیده طی دو 
هفتــه آینــده و پرداخــت حقــوق کارمندان 
اشاره کرد. اما معاون وزیر امور خارجه دولت 
نجــات ملــی یمن خبــر داد کــه نمایندگان 
ائتاف متجاوز با ادامه نشست های مشترک 

در شهر حدیده مخالفت کرده اند.

 صفحات  »ایران جمعه« را 
از 7 تا 18 بخوانید

 بازسازی 
 تاریخ زیبای کشورم 

با زبان امروز

 دروس پیش نیاز 
 در دبیرستان 

حذف شد

داستان عکس ها
  تابلویی به نام »ماسوله«

   موسیقا/ تبلورموسیقی ایران
  نمــا/ در جســت وجوی روایتــی خالــی از 

قضاوت آدم ها
  عصرانه/ محاکمه، دروغ و مردی به نام اِوه

  پیشنهاد/ دیدنی های پیشنهادی من!
  تله وی/ نقش ازلی و ابدی

  چهره هفته / گلن کلوز در خط محمدعلی کلی
  پرده/ خاطره انگیزترین زمستان های قرن
  امروز و دیروز/ چرا کاسیک ها مهم هستند

  قاب/ اثری برای همه دوران ها

کافه فرهنگ

داستان جهان
  این دو زن

داستان دو زن هندی که تابوها را شکستند
 

تا وارد معبدی ممنوعه شوند

داستان  زندگی

احسان رضایی/ قهرمانان من مرده اندمحمد زینالی ُاناری/ قهرمان خستهجواد رسولي/ مردی که جهان را عوض می کنددانیال معمار / قهرمان گمنام را عشق است

چند روایت درباره آدم هایی که شاید در زندگی
 

هر یک از ما مهم باشند
  قهرمان زندگی من تویی

داستان زندگی و فرهنگ

تمنا منصوری/ پدیده ای به نام بینج واچینگ  یا از یحیی نطنزی / سونامی رسانه ای
جایت تکان نخور!

گفت وگو با  دکتر ناصرالدین علی تقویان استادیار نگاهی به بزرگترین صنعت هنری قرن اخیر در 
پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی

  سریال ها، مردم جهان را 
هم افق کرده اند

  تبدیل زباله به اندیشه

داستان یک رویداد

 صفورا غله زاری با پاکسازی محیط زیست 
به گردش فرهنگ در انزلی کمک می کند

  پنجره/ شرافت سیاسی در بوته آزمون دو نامه  دیدگاه / هیاهوی کوتاه یک ادعای شکنجه  نعل وارونه / شأن مجلس و ممنوع التصویری منتقدنماز جمعه فاصله مردم با مسئوان را بیشتر می کند  ذره بین / محمدتقی رهبر: طرح مسائل تنش زا در 

داستان  سیاست

ران
/ای

یان
عطر

ضا م
س : ر

عک
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زیبایی شناسی کشورم را دوباره با زبان امروز بیان کنم. کار ببرم؛ نئوکاسیک. من دارم سعی می کنم تاریخ دلم می خواهد این اصطاح را در مورد کارهایم به تازگی ها کشف کرده ام که من یک نقاش مدرن نیستم. 
خط هایی که من به این سادگی می کشم و ممکن 
است بعضی ها را یاد ماتیس بیندازد می تواند یاد 

قلم گیری های رضا عباسی هم بیندازد

 بهرام دبیری در گفت وگو با ایران :

من یک نقاش مدرن نیستم

 بازسازی 
 تاریخ زیبای کشورم 

با زبان امروز 

دزدی های میلیاردی 
سارقان پایتخت

 رهبر معظم انقاب اسامی 
در دیدار هزاران نفر از مردم قم تأکید کردند

- حمایت از تولید داخلی،  حضور در 
صحنه های انقاب ومقابله با شایعه سازی 
دشمن سه توصیه رهبر انقاب به مردم بود 
 - جوانان فضای مجازی را به ابزار 
تودهنی زدن به دشمن تبدیل کنند

  - مسئوان به معیشت مردم 
به صورت ویژه توجه کنند
 - مقابل توپ و تشر و یاوه گویی های
امریکا و اروپا پس نزنید

مردم در اداره کشور 
کمک کنند 

 حضــرت آیــت  اه خامنه ای رهبــر معظم انقاب 
اســامی صبح چهارشنبه در سالروز قیام تاریخ ساز 
مــردم قــم در 19 دی 13۵۶ در دیدار هــزاران نفر از 
مردم قم، با اشاره به ضرورت پرهیز از سهل انگاری 
و سهل اندیشــی دربــاره ریشــه دشــمنی امریــکا و 
استکبار با ایران اسامی، »ماهیت و حقیقت انقاب 
و شــجاعت و وفــاداری ملــت و نظــام به اهــداف و 
مبانی انقاب« را علت اصلی این خصومت عمیق 
و مستمر خواندند و با بیان وظایف مهم »مسئوان 
و مــردم« در این مقطــع تأکید کردند: رســیدگی به 
مشــکات معیشــتی مردم بویژه قشرهای ضعیف 
مهم تریــن وظیفه امــروز دولتمردان اســت و ملت 
و مســئوان باید با هوشــیاری، تحریم های امریکا را 
همانند دوران دفاع مقدس به شکســتی بی ســابقه 

برای شیطان بزرگ تبدیل کنند.
حضــرت آیــت  اه خامنــه ای بــا تجلیــل از قیــام 
سرنوشت ساز مردم قم در 19 دی سال ۵۶ به عنوان 
نقطه عطف انقاب اســامی، قم را »شــهر، مرکز و 
مادر انقاب« خواندند و افزودند: البته انگیزه هایی 
بــرای تغییــر فضــای انقابی قــم و کمرنــگ کردن 
روحیــه انقابــی و دینی در آن وجــود دارد و نباید از 
مکر دشمن و عوامل آن غفلت کرد. ایشان با تأکید 
بر هوشــیاری در مقابل ایــن انگیزه ها، تأکید کردند: 
قــم سرچشــمه اصلــی و پشــتوانه معنــوی انقابی 
اســت کــه دنیــا را متحــول کــرد، بنابراین بــزرگان و 
جوانان قم نباید اجازه دهند دست های خائن، قم 
را از مرکزیــت انقاب، خارج و این حرکت تحولی را 

در آن کمرنگ کنند.

رهبــر انقاب اســامی ســپس بــه بیان چنــد درس 
و  پرداختنــد  دی   19 قیــام  از  مانــدگار  و  مهــم 
خاطرنشــان کردنــد: رئیس جمهــوری وقت امریکا 
در 10 دی ۵۶ بــه تهــران آمد و با تمجید اغراق آمیز 
و دروغیــن از محمدرضــا پهلوی، ایــران را »جزیره 
ثبــات« یعنــی مایــه آرامش خیــال امریــکا از ایراِن 
وابسته و مسئوان نوکرمآب آن، خواند. ایشان قیام 
مردم قم علیه رژیم ظالم، وابســته و فاســد پهلوی 
در فاصله ای کمتر از 10 روز از این ســخنان را نشــانه 
ضعف عمیق دســتگاه محاســباتی امریــکا و غرب 
دانســتند و گفتند: کمتر از 10 روز پس از ســفر رئیس 
جمهوری امریکا و تعبیر او از ایران به جزیره ثبات، 
قیام عظیم مردم قم شــکل گرفــت و به دنبال آن، 
قیام مردم تبریز و طوفان انقاب اسامی و نابودی 

رژیم سرسپرده طاغوت محقق شد.
ضعــف  اســتمرار  خامنــه ای،  اه  آیــت   حضــرت 
دســتگاه محاســباتی امریکا تا امروز را یک واقعیت 
برشمردند و افزودند: با وجود آنکه عده ای غربزده 
و امریــکازده، ُپــِز قــدرت محاســباتی و آینده نگــری 
امریکایی هــا را می دهند اما امریــکا همچنان دچار 

ضعف محاسباتی است.
بــه ســخنان ســال گذشــته یــک  بــا اشــاره  ایشــان 
دولتمــرد امریکایــی در جمــع اوباِش تروریســت و 
وعده او به آنها که جشــن ســال 2019 میادی را در 
تهران خواهیم گرفت، خاطرنشــان کردند: توانایی 
محاســباتی دشــمنان ایــران در همیــن حد اســت، 
همان طــور کــه آن زمــان صــدام امیــدوار بــود یک 
هفته ای به تهران برسد و منافقین مزدور نیز خیال 

می کردند در حمله مرصاد ســه روزه از کرمانشاه به 
تهران خواهند رسید. رهبر انقاب اسامی افزودند: 
وانمــود  این طــور  امریکایــی  دولتمــردان  برخــی 
می کننــد که دیوانه اند، البته بنده این را قبول ندارم 

اما آنها حقیقتاً »احمق های درجه یک« هستند.
صف بنــدی  نشــانه  را  قــم  مــردم  قیــام  ایشــان 
صف بنــدی  یعنــی  محاســباتی  دســتگاه  دو 
»لیبرال دموکراســی دروغیــن و پــای در ِگل غربی« 
در مقابل »نظام توحیدی و اســامی« برشمردند و 
گفتنــد: پس از انقاب نیز آنهــا با تحریم جمهوری 
اســامی تصور می کردند کار نظام در کمتر از شش 
ماه تمام خواهد شــد در حالی کــه انقاب اکنون به 

چهل سالگی رسیده است.
حضرت آیــت اه خامنه ای افزودند: در مقابل این 
محاسبات غلط استکبار، دستگاه محاسباتی دقیق 
نظام اســامی وجود دارد که امام بزرگوار ما فرمود 
»صدای شکسته شــدن استخوان های مارکسیسم را 
می شــنوم« و یکی دو ســال بعد همــه دنیا آن صدا 

را شنیدند.
حضــرت آیــت  اه خامنه ای، دشــمنی اســتکبار با 
پدیــده تمدنــی انقاب اســامی را دشــمنی عمیق 
دانستند و خاطرنشان کردند: برخی از روی نفهمی 
یا مسائل دیگر، علت دشمنی مستکبران را سخنان 
امــام یــا فان مســئول علیــه امریــکا می داننــد، در 
حالی کــه زورگویان جهانی با یک قــدرت جوان، رو 
به رشد، پر تاش و پر انگیزه دشمن هستند که این 
قدرت معنوی ۴0 ســال اســت در مقابل چشم آنها 
روز بــه روز تنومندتــر و قدرتمندتر شــده و َتَرک ها و 

شــکاف های اســتکبار را عمیق تر کرده اســت. رهبر 
انقــاب اســامی، ایــران را قّله موقعیــت راهبردی 
در منطقــه خواندنــد و افزودنــد: علــت عصبانیت 
امریکایی هــا در اول انقــاب این بود که لقمه چرب 
و نــرم ایــران را به عنــوان مهم تریــن کشــور منطقه 
و ســرزمینی سرشــار از ثروت هــای مــادی و منابــع 

طبیعی از دست دادند.
ایشــان بــا اشــاره بــه اعتــراف چنــد روز پیــش یــک 
مؤسســه غربی افزودنــد: خود آنهــا می گویند ایران 
بــا توجه بــه ظرفیت های فوق العــاده اش پنجمین 
کشــور ثروتمند جهان است، بنابراین طبیعی است 
کــه به خاطــر از دســت دادن چنیــن ثروتــی، عمیقاً 

عصبانی باشند.
حضرت آیت اه خامنه ای افزودند: این عصبانیت 
همچنان ادامه دارد اما مسأله اصلی و ریشه تقابل 
امریــکا و ملــت ایران، تقابل تاریخــی و ذاتی حق و 
باطــل اســت، چرا کــه اســتکبار و اســتعمار از خون 
ملت ها تغذیه می کنند و انقاب اسامی در مقابل 
این ظلم آشکار ایستاده و برای بیدار کردن ملت ها 
نیز تاش کرده است. رهبر انقاب اسامی، شنیده 
شدن فریاد »مرگ بر امریکا« در کشورهای متعدد 
را بی سابقه و نشانه ای از موفقیت ایران برشمردند 
می کنــد  تــاش  اســتکبار  کردنــد:  خاطرنشــان  و 
ملت هــا را بــا »ایران هراســی«، »اســام هراســی« 
یا »شــیعه هراســی« گمراه کند، اما ملت هــا ذاتاً با 
ایــران اســامی دشــمنی ندارنــد و هر جــا حقیقت 

روشن بشــود، از آن 
ادامه درصفحه 2حمایت می کنند.

5

گفت وگو با بهروز رضوی، گوینده پیشکسوت

 رادیو هنوز هم 
بی رقیب است

3

ظریف در سفر به هند اعام کرد

 به برنامه های هوا فضای خود 
ادامه می دهیم
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برخــی  بــروز  ایشــان 
حــوادث و رویدادهــا 
امریــکا  و  اروپــا  در 
پیامدهــای  شــدن  آشــکار  نشــانه  را 
خطرنــاک حفره های معنوی در تمدن 
غــرب خواندنــد و افزودنــد: در طــرف 
مقابل، مردم ســااری دینــی و حرکت 
به ســمت تمــدن اســامی با اســتفاده 
از امکانــات و ابزارهــای روز دنیــا ادامه 
دارد و ایــن واقعیــت بــرای مســتکبران 

رعب آور است.
رهبــر انقــاب اســامی بــا تأکیــد بر 
پرهیز از ســهل انگاری و ســهل اندیشی 
در زمینه علت واقعی و اصلی دشمنی 
افزودنــد:  ایــران  بــا  جهانــی  ظالمــان 
علــت اصلــی ایــن دشــمنی، »ماهیت 
انقــاب  عظیــم  حرکــت  حقیقــت  و 
اسامی، شجاعت، فداکاری و وفاداری 
ملــت و پایبندی مســتمر و کامل نظام 
به مبانی انقاب اسامی« است که اگر 
بــه توفیق الهــی، این حرکت بــه نتایج 
مــورد نظــر خــود دســت یابــد، بســاط 
استکبار و استعمار غرب را برمی چیند. 
حضــرت آیــت  اه خامنه ای با اســتناد 
به آیــات قرآن مجیــد افزودند: فرعون 
امــا  اســت  حــق  موســی  می دانســت 
دشــمنی می کــرد و خــدا بــه حضــرت 
موســی گفــت »نترســید، حرکــت کنید 
مــن بــا شــما هســتم« کــه ایــن خطاب 
امــروز عیناً بــه ملت ایران اســت که در 
مقابل دشــمنی آگاهانــه فراعنه عالم، 

ایستاده است.
تبییــن  در  اســامی  انقــاب  رهبــر 
نتیجــه صــف آرایــی اســتکبار و ملــت 
ایران خاطرنشــان کردنــد: هر جبهه ای 
وعــده  کنــد،  حرکــت  خــدا  راه  در  کــه 
قطعــی و بدون تردید پــروردگار درباره 
نصرت و پیروزی او محقق خواهد شد، 
همچنانکــه در طــول ۴۰ ســال هــر جــا 
درســت حرکت کردیم، پیروز شــدیم و 
هر جا کوتاهی داشتیم، پیروزی حاصل 

نشد.

حضرت آیت  اه خامنه  ای رسیدن 
به چهل ســالگی را در روند شکل گیری 
شــکوفایی  و  بلــوغ  آغــاز  هــا،  تمــدن 
مســیر  ایــن  در  افزودنــد:  و  خواندنــد 
تمدنی، چهل ســالگی نــه دوران پیری 
حرکت هــا  یافتــن  عمــق  دوران  بلکــه 
اســت و بــه فضــل الهــی و بــه برکــت 
»ایمــان دینــی، عــزم راســخ، حضور و 
آمادگــی و کار و تاش ملت بویژه انبوه 
امیــدوار  و  مبتکــر  خوشــفکر،  جوانــان 
ملــت  تاریخــی  حرکــت  آینــده«،  بــه 
ایــران به نتایج درخشــان خــود خواهد 
رسید. ایشــان پیروزی انقاب و تشکیل 
جمهــوری اســامی را مقدماتــی بــرای 
شــکل گیری »تمدن اســامی متناسب 
با دوران فعلی« دانستند و خاطرنشان 
کردنــد: اگر خــدا اراده نکرده بــود، این 
مقدمات فراهم نمی شــد.رهبر انقاب 
اســامی سخنانشــان در جمــع هزاران 
نفر از مــردم قم را با بیــان نکاتی مهم 
خطــاب بــه مســئوان و مــردم ادامــه 

دادند.
در  خامنــه ای  آیــت اه  حضــرت 
مهم تریــن توصیــه خــود به مســئوان 
بخصــوص دولتمــردان تأکیــد کردنــد: 
اولویــت کاری خــود را حــل مشــکات 
قشــرهای  بویــژه  مــردم  معیشــتی 
ضعیف قرار دهید، چرا که این مســأله 
انقــاب  دارد.رهبــر  ویــژه ای  اهمیــت 
با اشــاره بــه تمرکز دشــمن بر مســائل 
معیشــتی مــردم گفتنــد: منابــع کشــور 
کــم اســت امــا چــرا بــا وجــود تذکرات 
مکــرر، جریــان هــا و افــرادی، ظالمانه 
ایــن منابع را می بلعند و بــا دال بازی 
مانــع  تجــارت،  در  انحصارطلبــی  و 
پیشــرفت کشــور می شــوند و در تقویت 

تولید داخلی کارشکنی می کنند.
رهبــر انقــاب بــار دیگــر مهم ترین 
بــه  رســیدگی  را  مســئوان  امــروز  کار 
مشکات معیشتی خواندند و افزودند: 
البتــه این کار فقط با پــول پخش کردن 
حاصل نمی شــود، باید مراقب جریان 

مضــر  و  خطرنــاک  دســت های  و  هــا 
بــود، همچنانکه این مســائل را بارها با 
جزئیات در جلســات کاری به مسئوان 
و  تــاش  و  کار  داده ایم.ایشــان،  تذکــر 
خدمت بــه انقاب ایــران عزیز و ملت 
بــزرگ را نعمتــی الهــی خواندنــد و به 
مســئوان و دولتمــردان تأکیــد کردند: 
نظــام  در  مســئولیت  نعمــت  قــدر 
اسامی را بدانید و به لوازم قدرشناسی 
و  حــرف  در  »مراقبــت  یعنــی  آن  از 
رفتــار، پرهیز از گرایش به اشــرافی گری 
طاغوتــی«  رفتارهــای  و  اســراف  و 
مســیر  کنیــد  تــاش  و  باشــید  پایبنــد 
حرکت شــما همــواره به ســمت الگوی 
رفتــاری و مدیریتی امیرمؤمنان باشــد. 
نکتــه  دو  »عقانیــت«  و  »شــجاعت« 
مهــم و تذکر دیگر رهبر انقاب خطاب 
به مســئوان بــود. ایشــان افزودنــد: در 
مقابــل تــوپ و تشــر و یــاوه گویی هــای 
امریــکا و اروپــا پــس نزنید و بایســتید و 
بدانیــد کــه اینها نــه تهدید، نــه »وعده 
و قــول« و نــه حتــی امضایشــان اعتبار 

خامنــه ای  آیــت  اه  ندارد.حضــرت 
حرف  هــای بی ربــط برخــی غربی ها را 
به حرف های دلقک ها تشــبیه کردند و 
افزودند: آنها بــه ایران توصیه می کنند 
حقوق بشــر را از ســعودی ها یاد بگیرد؛ 
آیــا ایــن، حــرف یــک دلقــک نیســت؟ 
حضرت آیت اه خامنه ای خاطرنشان 
کردند: رفتار صحیــح و عقانی وظیفه 
مســئوان اســت، چرا که با احساســاِت 
صرف نمی شود کشور را اداره کرد البته 
احساســات به عنــوان پشــتوانه عملــی 

شدن تصمیمات عقانی ازم است.
»شــناخت، قدردانــی و اســتفاده از 
ظرفیــت هــای درونــی بویــژه جوانان« 
انقــاب  رهبــر  مؤکــد  توصیــه  دیگــر 
دولتمــردان  و  مســئوان  بــه  اســامی 
بود.ایشــان افزودند: جوانــان می توانند 
گره های دستگاه ها را باز کنند، بنابراین 
بــه آنهــا مراجعــه کنیــد و قدرشــان را 
بدانیــد چرا کــه حتــی بلندپروازی های 
آنهــا خــوب اســت و کشــور را بــه جلــو 
می برد.حضرت آیــت اه خامنه ای در 

بخــش پایانی سخنانشــان، مردم را نیز 
بــه کمک بــه مســئوان توصیــه کردند 
و افزودنــد: بخــش مهم تقویــت تولید 
داخلی در زمینه هــای کیفی و توزیعی، 
به تولید کننده و فروشنده و مغازه دار و 

مردم مربوط می شود.
ایشــان گفتند: امســال ســال تقویت 
تولیــد کااهــای ایرانــی بوده اســت، اما 
اان در آخر ســال باید ببینیم چقدر در 
این زمینه پیش رفته ایم و چه کارهایی 
کرده ایم. حضرت آیــت  اه خامنه ای، 
را  انقــاب  صحنه هــای  در  حضــور 
بهترین کمک مردم به کشــور دانستند 
و افزودنــد: دشــمن در تــاش اســت با 
شایعه ســازی و تهمــت پراکنــی مــردم 
را مضطــرب کنــد و بــه جــان یکدیگــر 
بینــدازد که البتــه نمی توانــد، اما مردم 
بایــد با این شــگردهای دشــمن مقابله 

کنند.
ایشان خاطرنشــان کردند: انقاب و 
نظام با خواست و حمایت مردم شکل 
گرفتــه و اســتمرار یافته اما مســتکبران 

بــا وقاحت تمــام مردم را بــه مقابله با 
همیــن نظــام فــرا می خواننــد کــه ازم 
اســت مــردم در مقابــل ایــن تبلیغات 
ایســتادگی و علیــه آن حرکــت کننــد و 
جوانــان با هوشــمندی، فضای مجازی 
را بــه ابــزاری بــرای زدن تــو دهنــی بــه 

دشمنان تبدیل کنند.
خامنــه ای  آیــت اه  حضــرت 
بــروز  و  فشــار  باعــث  را  تحریم هــا 
و  دانســتند  کشــور  بــرای  مشــکاتی 
خوشــحالی  بــا  امریکایی هــا  افزودنــد: 
می گوینــد تحریــم کنونــی ملــت ایران 
در تاریــخ ســابقه ندارد امــا ملت ایران 
ان شاءاه در این زمینه شکستی به آنها 

می دهد که در تاریخ بی سابقه باشد.
حضرت آیت اه خامنه ای با اشــاره 
به تحریــم کامل ملت ایــران در دوران 
دفــاع مقدس افزودند: دشــمنان حتی 
به ما ســیم خاردار نمی دادند اما ملت 
و مسئوان، آن تحریم ها را به زمینه ای 
شــکوفایی  و  درون  بــر  تکیــه  بــرای 
استعدادها تبدیل کردند، به گونه ای که 
همان مســیر، امــروز ایــران را به قدرت 

بی نظیر منطقه تبدیل کرده است.
رهبــر انقــاب تأکیــد کردنــد: باید با 
درس گیــری از ایــن تجربه درخشــان و 
تکیــه بر جوانــان، تحریــم کنونــی را به 
وســیله ای برای کار و تاش و شکوفایی 
تبدیــل کنیــم و بــا بی نیــازی از دیگران 
به جایی برســیم که آنهــا نیازمند ایران 

عزیز باشند.
حضــرت آیــت اه خامنــه ای تأکید 
پرتــو  در  و  الهــی  فضــل  بــه  کردنــد: 
مقاومت و هوشــیاری مردم و مسئوان 
و کار و تــاش بی وقفــه، از تحریم هــا و 
مشکات عبور خواهیم کرد و همچنان 
که در جنگ تحمیلی صدام را به خاک 
ســیاه نشــاندیم و به درک اسفل رفت، 
جمهــوری اســامی هــر روز موفق تــر و 
زنده تــر خواهــد بــود و دشــمنان ملــت 
در امریــکا و غرب به سرنوشــت صدام 

دچار خواهند شد.

اخبار

مردم در اداره کشور به مسئوان کمک کنند
رهبر معظم انقاب اسامی در دیدار هزاران نفر از مردم قم تأکید کردند

معــاون اول رئیــس جمهــوری با اشــاره 
بــه اینکــه تاکنــون اتحادیــه اروپــا در حد 
سیاســی خــوب عمــل کــرده، امــا از نظر 
عملــی و اقدامــات اجرایی هنــوز چیزی 
دیده نشده ، تأکید کرد: تا زمانی که دیگر 
امضاکننــدگان برجــام بــه تعهداتشــان 
پایبنــد باشــند، خصوصــاً در ایــن زمینه 
ما شــاهد اقدام عملی از ســوی اتحادیه 
اروپا باشیم، عاقه مند هستیم که برجام 

پابرجا بمانــد و همچنان از آن حفاظت 
خواهیــم کرد.اســحاق جهانگیــری این 
مطلب را در گفت و گو با شبکه تلویزیونی 
»یــورو نیــوز« عنــوان کــرد. بــه گــزارش 
پایگاه اطاع رســانی معــاون اول رئیس 
جمهــوری،وی با بیان اینکــه طرف های 
دیگــر برجــام متعهدنــد در صورتی که 
ایــران طبق توافق برجــام به تعهداتش 
عمــل کــرد آنها نیز بــه تعهداتــی که در 

برجام پذیرفتند، عمل کنند، اضافه کرد: 
تا این زمان، سه کشور انگلیس، فرانسه و 
آلمان و کل اتحادیه اروپا در حد سیاسی 
و موضع گیری های دیپلماتیک و اعام 
نظــر، بموقــع و خــوب عمــل کرده اند و 
مــا راضی هســتیم. امــا از نظــر عملی و 
اقدامــات اجرایــی هنــوز اقــدام عملــی 
از ایــن ســه کشــور دیــده نشــده اســت تا 
بتوانیم در جهت منافع مردم و اقتصاد 

کشــورمان از ایــن توافق اســتفاده کنیم.
معــاون اول رئیــس جمهــوری بــا بیــان 
اینکــه از نظــر عملی ســاختارهای مالی 
اتحادیه اروپا مخصوصاً نظام بانکی آن 
نشــان داد که ایــن اتحادیه قادر نیســت 
به عنــوان یــک تصمیــم گیــر مســتقل و 
یــک مجموعــه قدرتمنــد بــرای حفــظ 
دســتاوردهای اتحادیه اروپــا و تعهدات 
ایــن اتحادیــه در فضــای جهانــی ظاهر 

شــود، اضافــه کــرد: مــا در ارتبــاط بــا هر 
تصمیــم بین المللی هزینه هــا و منافع 
ملــی کشــورمان را در نظــر می گیریــم، 
آنجایــی که منافع کشــورمان نســبت به 
هزینه هایی که پرداخت کرده ایم بیشتر 
باشــد، تحمــل می کنیم.جهانگیــری با 
اشــاره به اینکه از کارآمدی اتحادیه اروپا 
برای انجــام یک اقدام عملــی تاحدود 
زیــادی ناامیــد شــده ایم، تصریــح کرد: 

امــا هنــوز جــای امیــدواری وجــود دارد 
کــه اتحادیه اروپــا بتوانــد اقدامی انجام 
دهــد تا ما نیــز بتوانیم از منافــع برجام 
برخوردار شویم.جهانگیری درباره نحوه 
تعاملــش با رئیس جمهوری نیز گفت: 
فکر می کنــم که بعد از پیــروزی انقاب 
اسامی تا به امروز رابطه بین معاون اول 
و رئیس جمهوری در هیچ دوره ای به این 

خوبی نبوده باشد.

تا زمان اقدام عملی اروپا عاقه مندیم برجام بماند

جوانان با هوشمندی، فضای مجازی را به ابزاری برای زدن تو دهنی به دشمنان تبدیل کنند

موافقت دولت با واردات مواد ضروری 
خطوط تولید تا 300 میلیون دار

هیأت وزیران در جلســه روز گذشــته خود که به ریاســت 
حجت ااسام حســن روحانی رئیس جمهوری تشکیل 
شــد، برای جبران خسارت ناشــی از حوادث غیرمترقبه 
در برخی مناطق کشور، اعتبار و تسهیات بانکی اختصاص داد. به گزارش 
پایگاه اطاع رســانی ریاست جمهوری، این اعتبار و تسهیات بانکی شامل 
اجرای پروژه های پیشــگیران و عملیات تثبیت رانش مســیر لوله آب شرب 
مشکین شــهر در استان اردبیل، جبران خســارت و بازسازی اماکن مسکونی 
و تأسیســات زیربنایی  خسارت دیده ناشی از وقوع سیل، فرونشست زمین، 
بــرف و کواک، طوفان و زلزله در اســتان های آذربایجــان غربی، اصفهان و 
خراســان رضــوی و کمک باعوض و ارائه تســهیات بانکــی ارزانقیمت به 
آســیب دیدگان و نیز امحای ســموم ســنواتی توســط ســازمان حفظ نباتات 
کشــور اســت.هیأت وزیــران همچنیــن به منظــور تســهیل در فرآینــد تولید 
داخلــی برای ســال های 1397 و 1398، مصوب کرد واردات تا ســقف 3۰۰ 
میلیــون دار بــه صــورت بدون انتقــال ارز و صرفــًا برای تأمین مــواد اولیه، 
قطعــات و ملزومات ضروری خطوط تولید با تأیید وزارت صنعت، معدن 
و تجــارت بامانــع اســت. هیــأت دولــت بــا توجه به اســتقبال چشــمگیر از 
نمایشــگاه »ایــران: مهد تمدن« که در کشــور هلند برگزار شــد، با پیشــنهاد 
ســازمان میــراث فرهنگــی، صنایع دســتی و گردشــگری مبنی بــر برگزاری 

نمایشگاه مذکور در کشور اسپانیا موافقت کرد.
 

موافقت نمایندگان با کلیات طرح استانی شدن 
انتخابات مجلس

نماینــدگان مجلــس بــا کلیــات طــرح اصــاح مــوادی از قانــون انتخابــات 
مجلس موافقت کردند که در صورت تصویب نهایی آن، انتخابات مجلس 
به صورت اســتانی - شهرســتانی برگزار می شــود. کلیات ایــن طرح با 155 
رأی موافــق، 64 رأی مخالــف و دو رأی ممتنــع از مجمــوع 231 نماینده به 
تصویــب رســید. هــر چند کــه دقایقی بعــد به درخواســت کولیونــد، رئیس 
کمیســیون شــوراها و بــا رأی نماینــدگان این طرح بــرای بررســی مجدد به 
کمیســیون برگشت تا برای یک هفته دیگر جزئیات آن مورد بررسی مجدد 
قرار بگیرند. نمایندگان مجلس همچنین پیش از بررسی کلیات این طرح، 
به بررســی تقاضای مســکوت گذاشــتن ســه ماهه این طرح پرداختند اما با 
این تقاضا مخالفت کردند.ســید سلمان ســامانی، قائم مقام وزیر کشور در 
امور مجلس و هماهنگی اســتان ها در این جلســه با اعــام موافقت دولت 
بــا کلیــات طرح اصاح قانــون انتخابــات مجلس گفت: موافقــت دولت با 
کلیات این طرح، منوط به رســیدگی مجدد جزئیات این طرح در کمیسیون 

شوراهای مجلس است. 
وی افزود: انتخابات یک امر سیاســی اســت و هر چقدر بتوانیم فرآیندهای 
برگــزاری انتخابــات و نتایج آن را مؤثر از مؤلفه هایی از جنس سیاســی قرار 
دهیم یقیناً به کیفیت و اثربخشــی نتایج حاصل از انتخابات در ادامه کشور 
کمــک می کنیــم. قائــم مقــام وزیر در امــور مجلــس و هماهنگی اســتان ها 
تصریــح کــرد: هر چــه بتوانیــم ســایر مؤلفه هــای تأثیرگــذار در انتخابات را 
محدود و کم اثر کنیم نتیجه آن است که به هدفمند شدن و انطباق برآیند 

نهایی آرا با مصالح کشور کمک کرده ایم.
 

حذف موانع گفت وگو پس از حذف نرده ها
حــذف بخشــی از نرده هــای میــان مســئوان و مــردم در 
مصــای تهــران کــه البتــه اقدامــی مناســب ولــی ناکافــی و 
دیرهنگام بود و بیش از حد هم مورد توجه رســانه ملی قرار 
گرفت تا جایی که بزرگنمایی صورت گرفته تا مرز لوث کردن 
اصل موضوع پیش رفت، واکنش های متفاوتی را در جامعه 
در پی داشــت، اما نکته مهمی کــه از بازخوردهای این اقدام 
بایــد مورد توجــه قرار گیــرد، بروز یــک همگرایــی اعتراضی 
نســبت به وجود شــکاف غیرمتعــارف میــان تصمیم گیران 
کشــور و عمــوم مردم و آشــکار شــدن یک مطالبــه همگانی 
درخصــوص برطــرف شــدن این فاصلــه بود کــه هزینه های 
فراوانــی را در ایــام گذشــته و بــه جهــت خدشــه بــه اعتماد 

عمومی به کشور تحمیل کرده است.
یادآوری این نکته ضروری است که یکی از مؤلفه های مهمی که در ابتدای 
انقاب و سال های دفاع مقدس تحمل شرایط سخت را برای مردم امکانپذیر 
کرده بود، تشــابه و نزدیکی ســبک زندگی و رفتار مدیران ارشد کشور به مردم 
و احســاس عمومی نســبت به درک مســائل و مشکات توســط مسئوان بود 
که به افزایش ســطح اعتماد عمومی و رشــد آرامش روانی جامعه برای گذر 
از بحران هــای اقتصــادی با کمترین آســیب اجتماعی منجر می شــد، اما این 
مهــم در دهه هــای بعــد و بویژه در ســال های اخیر با فاصلــه گرفتن تدریجی 
اکثــر مدیران کشــور از مردم، چه در برخــورداری از امکانــات و رفاه اجتماعی 
و چــه بهره منــدی از فرصت های ویژه، با چالشــی جدی مواجه شــد و در این 
میــان درگیری هــای جناحــی و افشــاگری ها و بداخاقی هــای سیاســی بــرای 
کســب قدرت نیز مزید بر علت شــد تا به انســجام داخلی و همبســتگی ملی 
خدشــه جدی وارد شــود و دقیقاً به همین دلیل واکنش ها به برداشــته شــدن 
تنهــا دو ردیــف از موانع در مصای تهران بیش از اینکه اســتقبال از یک رفتار 
مردم پســند باشــد، بیان بغضی فرو خورده بود که ریشــه در رفتارهای گذشته 
و حــال اکثــر مدیران کشــور بــا مردم داشــت که خــود را بی نیــاز از گفت وگوی 

مستقیم با افراد جامعه می دانند.
ایــن شــرایط بیانگر آن اســت کــه فقــدان گفت وگویــی فراگیر کــه منجر به 
تعامل و پیدایش راهکاری مناســب برای نزدیکی مســئوان و مردم شــود و به 
ایجاد یک باور عمومی نســبت به دغدغه مند بودن تصمیم ســازان برای حل 
مشکات روزافزون مردم منجر و امید به آینده را در جامعه افزایش دهد کامًا 
محسوس و غیرقابل کتمان است و تأسف آور است که برخی افراد و گروه های 
تندرو نســبت به برقــراری تعامل و گفت وگو میان جریان های اصیل و دلســوز 
کــه بتواند به کاهش افتراقــات و فاصله ها کمک کند موضعــی بدبینانه دارند 
و ایجــاد هــر روزنــه ای برای جبــران مافات و بهبود شــرایط پیش رو را مســدود 

می کنند.
بــی تردیــد برطرف کــردن موانــع گفت وگوهــای شــفاف میــان جناح های 
سیاســی به جهت کاهش تنش های اجتماعی و ارتقای ســطح تصمیم گیری، 
کاهــش و حــذف شــکاف میــان مســئوان و مــردم بــا رویکــرد نزدیــک شــدن 
تصمیم گیران کشــور به افراد جامعه چه به لحاظ ظاهری و چه از نظر ســبک 
زندگی به منظور درک بهتر مطالبات مردم،  باورپذیر شدن خدمت خالصانه 
بــا برقراری عدالــت اجتماعی و ایجــاد فرصت های برابر، فراهم کردن بســتر 
حضور جدی مردم در فرآیند تصمیم سازی ها حتی در صورت لزوم با برگزاری 
همه پرســی در امور تأثیرگذار و مورد اختاف و سپردن امور به دست صاحبان 
اصلــی کشــور و انقــاب، همچــون دوران دفاع مقــدس و شــتاب مضاعف در 
حرکت به ســوی شفاف ســازی و مبارزه با فساد، راهکارهای مناسبی هستند که 
می تواند به برطرف شــدن موانع میان مسئوان و مردم و تأمین منافع ملی و 
افزایش سطح اعتماد عمومی کمک کرده و به تحقق مطالبات مغفول مانده 
منجــر شــود، چرا کــه جامعه پس از حــذف نرده هــا در نماز جمعــه تهران در 
انتظار حذف نرده های ذهنی و رفتاری فراوانی است که منجر به گسست میان 
مدیران در سطوح مختلف حاکمیت، دولت، نهادها و حتی بخش خصوصی 

با مردم شده است.

رئیــس جمهور در جلســه هیأت دولت 
در ســخنانی با اشــاره به فرا رســیدن 19 
دی؛ ســالروز قیــام مــردم قــم، تصریح 
کــرد: قــم و حــوزه علمیــه این شــهر در 
نهضــت اســامی، بــه عنــوان پیشــران 
حرکــت انقابــی، نقــش بســیار مهم و 
زیادی داشتند و قیام 19 دی مردم قم، 
رونــد پیــروزی انقــاب اســامی را وارد 
مرحلــه نوینــی کرد. بــه گــزارش پایگاه 
اطاع رســانی دولــت، حســن روحانــی 
همچنین تبیین اقدامات انجام شــده و 
دستاوردهای 4۰ ســاله انقاب اسامی 
را ضــروری خواند و با اشــاره به نزدیک 
شدن جشــن چهلمین ســالروز پیروزی 
انقاب اســامی، اظهارداشــت: در این 
ایــام مســئولین اجرایی و غیــر اجرایی، 
کارگــزاران دولــت و نظام و رســانه های 
همگانی، وظیفه مهــم تبیین اقدامات 
انجــام شــده و دســتاوردهای 4۰ ســاله 
دارنــد. برعهــده  را  اســامی  انقــاب 
رئیــس جمهوری بــا  بیان اینکــه، آنچه 
در ایــن انقــاب دنبــال می کردیم، این 
بــود کــه از حکومــت فردی نجــات پیدا 
کنیــم. فرد بــر ما حاکم نشــود، یک نفر 
بــه عنوان شــاه بر مردم حاکم نباشــد و 
بعــد هم منتظر بمانیم که هر وقتی که 
مــرد، پســرش دو مرتبــه روی کار بیاید. 
این ســلطنت پدر و پسری را در انقاب 
از بیــن بردیــم و مــردم حاکم شــدند و 
رأی مــردم حکومت را بوجود می آورد، 
مجلــس و خبــرگان درســت می کنــد و 
ایــن رأی مجلــس اســت کــه دولــت را 
همــه  کــرد:  تصریــح  می کنــد  درســت 
چیــز در کشــورمان بر مبنــای آراء مردم 
اســت و ایــن حاکمیت ملــی، بزرگترین 

دســتاورد انقاب اســامی ما بود و این 
را بایــد تبیین کنیم. این همه انتخاباتی 
که در کشــور برگزار شد و برگزار می شود 
و ان شــاء اه ســال آینده هم انتخابات 
داریــم، نشــان می دهــد که کشــور ما بر 
مبنــای انتخابات، رأی مردم و صندوق 

آراء است.
این کــه،  بیــان  بــا  جمهــور  رئیــس 
انقــاب اســامی، اســتقال را بــرای ما 
به ارمغــان آورد، گفت: قبــل از انقاب 
دیگــران بــرای مــا تصمیــم می گرفتند 
و امریکایی هــا و برخــی از اروپایی ها در 
کشــور مــا همــه کاره بودنــد و در همــه 
امور از جمله ارتش و نیروهای مســلح، 
صنعــت نظامــی، اقتصــاد، فرهنــگ و 
رادیــو و تلویزیون مداخله می کردند اما 
امــروز مــردم ایران تصمیــم گیر اصلی 

هستند.
امریکایــی   36 افــزود:  روحانــی 
کانــال 2 تلویزیــون زمــان رژیم گذشــته 
را کــه یک کانال آموزشــی بــود، هدایت 
می کردند و همه کشــور دســت آنها بود 
اما انقاب اســامی برای مــا حاکمیت 
ملــی و اســتقال آورد و امــروز مردم ما 
احســاس می کننــد کــه دیــن ، فرهنــگ 
و معنویت شــان بیشــتر مــورد احتــرام 
توســعه  زمینــه  در  الحمــده  و  اســت 
هــم گامهای بســیار مهمی برداشــتیم.

رئیس جمهور در ادامه ســخنان خود با 
تأکید بــر ضرورت تبیین دســتاوردهای 
وزرا،  از  گفــت:  مــردم،  بــرای  انقــاب 
معاونیــن و همه مســئولین دســتگاه ها 
و هچنین از رســانه ملی و صدا و ســیما 
و از همــه روزنامه هــا و فضای مجازی و 
دســت اندرکاران خواهــش می کنــم که 

واقعیت انقاب ما را به خوبی تشــریح 
کنند.روحانی یادآور شد: خدای نا کرده 
واقعیت هــای  و  دســتاوردها  ایــن  اگــر 
انقــاب را درســت توضیــح ندهیم، به 
خون شــهدا، فــداکاران، جوانــان، علما 
و امــام)ره( و همــه آنهایــی کــه تــاش 
کردند و این کار عظیم و بزرگ را انجام 
دادند، خیانت کرده ایم.رئیس جمهور 
بــا بیــان این کــه در آســتانه چهلمیــن 
جشــن  پیروزی انقاب هســتیم، گفت: 
وارد چهــل  مــاه  بهمــن  در  ان شــاء اه 
و  می شــویم  انقــاب  ســال  یکمیــن  و 
در تبلیغــات ایــن جشــن پیــروزی باید 
واقعیت هــا را بــرای مــردم بازگــو کرد.

روحانــی در بخــش دیگــری از ســخنان 
خود دو وظیفه مهم دولت و مســئولین 
دولتی را در شــرایط امروز جامعه مورد 
اشاره قرار داد و گفت: امروز هر کدام از 

ما در هر بخشی که کار و تاش می کنیم 
و  جوانــان  اشــتغال  مهــم  وظیفــه  دو 
داریــم. برعهــده  را  مــردم  معیشــت 
رئیس جمهور خاطرنشــان کرد: ببینید 
در ایــن شــرایط ســخت اقتصــادی اگــر 
یک خانواده ای دو جوان داشــته باشد و 
هر دو بیکار باشــند، چه شــرایط سختی 
برایش پیش می آید و چه فشــاری بر او 
وارد می شــود، پس همه مــا در ارگان ها 
و دستگاه ها باید تاش کنیم جوان های 
ما مشــغول به کار شــوند.روحانی تأکید 
کــرد: یکــی از وظایف ســازمان برنامه و 
بودجه، اشــتغال اســت. یعنی سازمان 
بایــد  برنامــه و بودجــه و وزارتخانه هــا 
بدانند، که وظیفه بزرگ همه ما مسأله 
اشتغال جوانان اســت. چون می دانیم 
در شــرایط ســخت یــک عــده ای بیــکار 
یــا از کار برکنــار می شــوند و یــک عــده 

بایــد  بدهنــد.  کار  ادامــه  نمی تواننــد 
جبــران کنیــم و بــرای آن کســی هم که 
بیکار می شــود، باید فکــر کنیم.روحانی 
در ادامــه بــا بیــان این کــه مســأله دوم، 
در  نبایــد  کــه  اســت  مــردم  معیشــت 
زندگی روزمره و نیازهای فوری و روزانه 
دچــار مشــکل شــوند، تأکید کــرد: تورم 
اســت  درصــد   18 ماهــه،   12 آذر،  مــاه 
ولی تورم مــواد غذایی و خوراکی ما 24 
درصــد اســت و ایــن بــه نظر مــن مهم 
اســت.رئیس جمهــور بــا بیــان این کــه 
می کنیــم،  حســاب  را  کل  تــورم  وقتــی 
مــردم بــه آن کاری ندارنــد و 24 درصد 
به طــور متوســط اســت که بــرای برخی 
و برخــی  الــی 4۰ درصــد  اجنــاس 3۰ 
دیگــر کمتــر و بیشــتر می باشــد، گفــت: 
از ایــن بدتــر زمانــی اســت کــه نوســان 
هفتگــی و روزانــه در قیمت هــا داشــته 

باشــیم. روحانــی تأکیــد کــرد: درســت 
اســت کــه در مســائل بانکی مشــکاتی 
داریــم و یــا ممکــن اســت در حمــل و 
نقل مسائلی داشــته باشیم، ولی حتماً 
این مشــکات نباید به کااهای اساسی 
و زندگــی مــردم منتقــل شــود. رئیــس 
از همســایگان  افــزود: برخــی  جمهــور 
می تواننــد رابطــه صمیمانه تــری بــا ما 
داشته باشند و این کار امکان پذیر است 
و امروز این را شاهد هستیم و می بینیم 
که همســایگان شرایط بهتری از گذشته 
دارند. روحانی گفت: معیشــت مردم و 
مــواد ازم بــرای زندگی مــردم که جزو 
خریــد روزانــه اســت، باید یــک مبنایی 
داشــته و ثباتــی پیــدا کنــد و بــازار بایــد 
آرامش داشــته باشــد.رئیس جمهور با 
بیان این که امروز خوشبختانه در زمینه 
ارز بــا تاش هایــی که بخــش اقتصاد و 
بانــک مرکزی کرده اســت، یک آرامش 
اظهارداشــت:  دارد،  وجــود  نســبی 
تــداوم  را  آرامــش  ایــن  می خواهیــم 
بخشــیده و حفــظ کنیــم. تولیــد بســیار 
مهــم اســت و باید کاری کنیــم که دچار 

مشکل نشود.
روحانــی خاطرنشــان کــرد: از نکات 
ایجــاد  از  جلوگیــری  بــرای  ضــروری 
مشــکل در زندگی مردم، اشتغال است 
و فرقی نمی کند که در بخش کشاورزی، 
صنعــت و یــا خدمات باشــد. امیدوارم 
همــه بتوانیــم در ایــن روزهــای بســیار 
مهــم کــه یادآور فــداکاری مــردم در 41 
ســال پیش در این ایام اســت، در مسیر 
آرامش مــردم و زندگی بهتر برای آنان 
و رفــع مشــکات روزمــره، پــر تاش تــر 

باشیم.

رئیس جمهور در جلسه هیأت دولت:

 ثبات قیمت ها و آرامش بازار مورد توجه دولت خواهد بود

 ادامـــــه از
صفحه اول

اسحاق جهانگیری در گفت و گو با »یورو نیوز«:

یادداشت

محمد سااری
قائم مقام حزب 
همبستگی



 اسماعیل بخشی کارگر کارخانه نیشکر 
هفــت تپــه بــه مجلــس رفت.فاطمــه 
ســعیدی ســخنگوی فراکســیون امیــد 
صبــح دیــروز با اعــام این خبــر گفت 
کــه وی همــراه وکیلــش در فراکســیون 
امیــد حضور یافتــه تا در جلســه ای که 
بــا حضــور وزیــر اطاعات و مســئوان 
برگــزار  خوزســتان  اســتان  اطاعــات 
شده بود، شــرکت کند.پیش تر وکیل او 
خواستار حضور او در جلسات رسیدگی 
مجلــس شــده بود.فاطمــه ســعیدی 
فراکســیون  کــه  داد  خبــر  همچنیــن 
امیــد ســخنان وی را شــنیده اســت اما 
خواهــد  ادامــه  همچنــان  پیگیری هــا 
داشــت و نتیجه بررســی ها نیــز بعد از 
بررسی قوه قضائیه و کمیسیون امنیت 

ملی مجلس اعام خواهد شد.
بــه گــزارش ایســنا، او همچنیــن خبــر 
راســتای  در  امیــد  فراکســیون  داد: 
بررســی ادعاهــای آقــای بخشــی قرار 
اســت ســفری بــه اســتان خوزســتان و 
شهرســتان شــوش داشــته باشــد تــا با 
حضــور در محــل بــه ارزیابــی نهایــی 
ارگان هــای  از  گــزارش  و  بپــردازد 
کند.ســخنان  دریافــت  را  مربوطــه 
روز  کــه  شــد  مطــرح  حالــی  در  وی 
فاحــت  حشــمت اه  شــنبه   ســه 
پیشــه رئیس کمیســیون امنیــت ملی 
مجلــس اعام کرد بر اســاس فیلم ها 
کــه  اطاعــات  وزارت  مســتندات  و 
بــه  متبوعــش  کمیســیون  جلســه  در 
نمایــش درآمــد، ایــن نتیجــه حاصل 
شــد کــه ادعــای شــکنجه وی صحــت 
نــدارد. او در عیــن حــال گفــت کــه در 
بخشــی  انتقــال  و  بازداشــت  جریــان 

درگیری هایی به وجود آمده است.

کارخانــه  کارگــر  بخشــی  اســماعیل 
نیشــکر هفت تپه اســت که در جریان 
اعتراضــات کارگران بازداشــت شــد و 
اخیراً در صفحه شــخصی خود پستی 
درباره شــکنجه در دوران بازداشــتش 
و شــنود تماس هــای تلفنی شــخصی 

خود منتشر کرد.
این اما همه اتفاقات درباره اسماعیل 
محمــود  گذشــته  روز  نبــود؛  بخشــی 
واعظی رئیس دفتــر رئیس جمهوری 
جلســه  در  اطاعــات  وزیــر  داد  خبــر 
هیــأت دولت گزارشــی از بررســی های 
اســماعیل  ادعاهــای  مــورد  در  خــود 
بخشــی را ارائه کرد و مشخص شد آن 
چه که بخشــی ادعا کرده به هیچ وجه 

درست نبوده است.
حاشــیه  در  وی  ایســنا،  گــزارش  بــه 
جلســه دیروز هیأت دولت اظهار کرد: 
براســاس دســتور هفتــه پیــش رئیس 
جمهــوری، وزیــر اطاعــات هیأتــی را 
به اســتان خوزستان فرســتاد و از همه 
بخش هــای ذیربــط بررســی بــه عمل 
آمد. دیروز )چهارشنبه(وزیر اطاعات 

گزارش خــود را به دولت ارائه کرد. در 
این بررســی ها حتی با خود اســماعیل 

بخشی هم صحبت شده است.
بــه گفته وی، آنچه اســماعیل بخشــی 
اظهار کــرد به هیچ وجه درســت نبود 
و در ایــن زمینــه کار تبلیغاتــی انجــام 

شده است.
رئیس دفتر رئیــس جمهوری تصریح 
کرد: موضع دولــت حمایت از حقوق 
اطاعــات  وزارت  خــود  و  شــهروندی 
هم تــاش زیادی می کند تا در مســیر 
قانــون مــداری حرکت کنند. قرار شــد 
این حق برای وزارت اطاعات و نظام 
در نظــر گرفتــه شــود کــه از اســماعیل 
بخشــی شــکایت شــود و قــوه قضائیه 
نیز بررســی می کند. این موضوع برای 
رئیــس جمهــوری خیلی مهــم بود که 
دســتور رســیدگی دادند؛ اما نمی شود 
ادعایــی  بعضــی  طــور  همیــن  کــه 
مطــرح کننــد و نظــام زیر ســؤال برود.
لعیــا جنیــدی معاون حقوقــی رئیس 
جمهــوری هــم بــا بیــان اینکــه دولت 
باید درباره ادعای اســماعیل بخشــی 

رســانه ها  گفــت :  کنــد،  اطاع رســانی 
هــم نبایــد در این زمینــه زود قضاوت 
کنند. وی افزود: هیأت رســیدگی که از 
ســوی رئیس جمهوری تشــکیل شــده 
و  می دهــد  انجــام  را  خــود  کار  اســت 
گــزارش اش را اعــام خواهد کرد. فکر 
می کنــم وزیــر اطاعــات هــم نتیجــه  
کنــد. هــدف  اعــام  را  بازرســی خــود 
هیــأت رئیســه مجلــس این اســت که 
حرف های اسماعیل بخشی را بشنود. 
از وی در مجلس شــورای اسامی هم 
دعوت شده است تا صحبت هایش را 

مطرح کند.
 
ë دیدار مطهری و اسماعیل بخشی 

علــی مطهــری بــا اســماعیل بخشــی 
وکیــل  زیایــی  فرزانــه  کــرد.  دیــدار 
مدافع اســماعیل بخشی با اعام این 
خبر گفــت که دیدار علــی مطهری با 
موکلــم به درخواســت وکیل مطهری 
وی  به گفتــه  اســت.  گرفتــه  صــورت 
ایــن دیــدار روز سه شــنبه 18 دی بنــا 
بــه درخواســت وکیــل آقــای مطهری 

انجام شد. 
زیایــی درباره محتــوای صحبت های 
انجــام شــده بیــن بخشــی و مطهری 
حرفــی نزد اما تأکید کــرد: اظهار نظر 
خصــوص  در  مطهــری  علــی  وکیــل 
پرونده موکلم مانند اظهار نظر ســایر 
دیگــر  افــراد  و  مســئوان  اشــخاص، 
مصطفــی  ایرنــا،  به گــزارش  اســت. 
تــرک همدانــی وکیــل علــی مطهری 
روز گذشــته اعام کــرده بود که در پی 
درخواست اسماعیل بخشی دیدار او 
با مطهــری در مجلس انجام شــده و 

مستنداتی از ماجرا ارائه شده است.

وزیــر امور خارجه کشــورمان که در رأس 
هیأتی سیاســی -اقتصادی به هند سفر 
کرده بود درباره تحریم های امریکا علیه 
تهــران و تأثیــر آن برخرید نفــت هند از 
ایــران گفت: ما قادریم بــا یکدیگر حتی 
در شــرایط ســخت تر تعامل کنیم و من 
اطمینــان دارم ایــران و هنــد به ویــژه در 
بخــش خصوصــی می تواننــد راه هایــی 
بــرای پرهیز از این اقدامــات غیرقانونی 
بیابند. اجازه دهید به خودمان یادآوری 
کنم که این اقدامات غیرقانونی هستند. 
مــا نمی خواهیــم قانــون را دور بزنیــم، 
بلکه تاش می کنیم از بی قانونی پرهیز 
کنیم، ما تاش داریم از قلدری )امریکا( 

طفره برویم.
ظریف با یــادآوری اینکه موضع اصولی 
هند تنها  تبعیت از تحریم های مصوب 
از تحریم هــای  ســازمان ملــل اســت و 
یکجانبــه تبعیــت نمی کند، افــزود: »به 
اقدامــات  امریــکا،  فشــارهای  خاطــر 
راســتای  در  بــود  قــرار  کــه  اروپایی هــا 
وظایف آنها در زمینه برجام و همچنین 
قطعنامه شــورای امنیت ســازمان ملل 
)2231( انجام شوند، هنوز تحقق نیافته 
اســت. آنها وعده های کامــی دادند اما 
متأســفانه از منظــر اقدامــات عینی این 
وعده هــا را عملــی نکرده انــد البتــه مــا 
با دیگــر کشــورها اقدامات مــان را پیش 
برده ایــم، بویــژه در رابطــه بــا شــرکای 
همســایه مان  کشــورهای  ســنتی مان، 
و  روســیه  ترکیــه،  افغانســتان،  عــراق، 
همچنین با چین و هند و دیگر کشورهای 

آسیایی )کارمان را به جلو برده ایم(.«
وزیر امور خارجه همچنین در مصاحبه 
بــا رویتــرز در هنــد گفــت کــه  بــه  رغــم 
هشدارهای امریکا، ایران به برنامه های 
هــوا فضای خــود ادامــه می دهد و هیچ 
قانــون بین المللــی چنین برنامــه ای را 
ممنــوع نکــرده اســت. او در عیــن حال 
تأکید کرد: خروج از برنامه هســته ای که 
در ســال 2015 بــا قدرت هــای جهان به 
امضا رسید گزینه کنونی تهران است اما 

تنها گزینه روی میز ما نیست.

وزیــر امــور خارجــه ایــران تأکید کــرد که 
آینده افغانســتان و نقش طالبان در این 
کشور را خود مردم افغانستان مشخص 
می کنند. محمدجواد ظریف در گفت وگو 
با شــبکه »NDTV« هند با بیان مطلب 
فوق به موضوع مذاکرات ایران و طالبان 
نیز اشــاره کرد و گفت: »ایــران ارتباطات 
اطاعاتــی با طالبان داشــته اســت، زیرا 
ازم اســت از این طریــق امنیت مناطق 
مــرزی تحــت کنتــرل طالبــان در طــرف 
افغانســتان تضمیــن شــوند.« ظریف با 
اشاره به روند مذاکرات صلح افغانستان 
ایــن را هم افــزود: »من فکــر می کنم که 
آینده افغانســتانی بدون نقــش طالبان 
نخواهیم داشت؛ اما ما بر این باوریم که 
نقش آینده طالبان نباید نقشی غالب بر 
افغانستان باشد«. اظهارات ظریف کمی 
پس از آن مطرح شــده اســت کــه وزارت 
خارجــه ایــران هفتــه گذشــته بــه دنبال 
اعام خبر دبیر شورای عالی امنیت ملی 
مبنی بر مذاکره ایــران با گروه طالبان، از 
سفر هیأتی از این گروه به تهران و مذاکره 
بــرای یافتــن راهــکار و مســاعدت بــرای 
پیشــبرد روند صلح افغانستان خبر داد. 
بهــرام قاســمی، ســخنگوی وزارت امــور 
خارجــه ایران گفته بود که هیأت طالبان 
روز )یکشــنبه ۹ دی( در تهــران با عباس 
عراقچــی معــاون وزارت خارجه به طور 

مفصل گفت وگو کرده است.
 وزیــر خارجــه ایران همچنین در پاســخ 

از  پاکســتان  حمایــت  دربــاره  ســؤالی 
گروه هــای تروریســتی گفت: »پاکســتان 
را  افغانســتان  قبــال  در  خــود  موضــع 
تغییر داده و ما بر این باوریم که اســام 
آبــاد در حــال حاضــر ســعی بــر ایفــای 
نقــش مثبت در ایجاد صلــح و ثبات در 
کشور افغانســتان دارد. ما فکر می کنیم 
ســلطه  خواهــان  نیــز  پاکســتانی ها  کــه 
گروه هــای افراطــی بر آینده افغانســتان 
نیســتند، اما برای آنــان تهدید جدی به 
حساب می آیند.« ظریف در بخش های 
افــزود: »مــا  ایــن مصاحبــه  از  دیگــری 
باشــیم.  گذشــته  زندانــی  نمی توانیــم 
مــا بــا پاکســتان در دهــه ۹0 و زمانــی که 
آنهــا طالبــان را ایجــاد کرده یا بــه ایجاد 
بودیم.مــا  کردند،مخالــف  کمــک  آن 
نخســتین قربانــی طالبان بودیــم و من 
11 نفــر از همکارانــم را در حمله طالبان 
)بــه کنســولگری ایــران در مزارشــریف( 
از دســت دادم. امــا بایــد بــرای آینده ای 
بهتــر تاش کنیم و ایران آماده اســت با 
پاکســتان در زمینــه مبــارزه بــا گروه های 

تروریستی همکاری کند«.
ë  دست دوستی به سوی همسایگان مان

در منطقه خلیج فارس دراز می کنیم
ادامــه  در  ایــران  خارجــه  امــور  وزیــر 
برنامه های خود در جریان سفر به دهلی 
نو با »سوشــما ســواراج«، همتای هندی 
خــود دیــدار و پیرامــون ابعــاد مختلــف 
مناسبات دوجانبه از جمله در حوزه های 

اقتصــادی و بانکــی، پتروشــیمی، نفت، 
انــرژی و حمــل و نقــل گفــت وگــو کرد. 
مسائل بین المللی و منطقه ای از جمله 
از دیگــر  افغانســتان  و شــرایط  برجــام 
محورهــای گفت وگوهــای دو وزیــر بــود. 
وزیــر خارجه ایــران همچنین بــا جوزف 
بــورل، وزیر امــور خارجه اســپانیا درباره  
آخرین تحــوات روابط دوجانبه مذاکره 
ایــران همچنیــن در  کرد.وزیــر خارجــه 
کنفرانس بین المللی ساانه گفت وگوی 
بــا  ســخنانی  در   )RAISINA( رایســینا 
اشــاره بــه لــزوم گفت وگــو دربــاره نظم 
مجدد جهانی گفــت: »گفت وگو و نظم 
مجدد جهانی مباحث مهمی هســتند. 
گفت وگــوی واقعــی نیازمنــد برابــری و 
احترام متقابل است.« وزیر امور خارجه 
کشــورمان در ادامــه گفــت: »مــا امــروز 
به جــای ســلطه مــردان قــوی، نیازمند 
منطقــه ای قــوی هســتیم. از دیــدگاه ما 
منطقــه ای قوی شــامل مؤلفه هــای زیر 
ســرزمینی  و  سیاســی  ثبــات  اســت: 1- 
بومــی، 2- اتکا به مــردم به عنوان منبع 
 -3 کامیابــی،   و  امنیــت  مشــروعیت، 
هماهنگی هویت های ملی و شهروندی 
منطقه ای، 4- مشارکت همه کشورهای 
مرتبط منطقــه ای در تضمین صلح در 
منطقه از طریق سازمان های منطقه ای 
اطمینــان،   -5 مقتضــی،  ترتیبــات  یــا 
تجارت و تعامل بیشــتر میان کشورهای 
منطقه به جای قدرت های خارجی، 6- 
روابط اقتصادی و تعامات مردم محور 
را هزینه بــر  بــه جنــگ  کــه روی آوردن 
فرهنــگ   -7 کنــد،  دفــاع  غیرقابــل  و 
منطقــه ای که امنیت ملــی را منطبق بر 
امنیت منطقه ای کند، 8- محیط منطقه 
ای پایدار«. رئیس دســتگاه دیپلماســی 
کشــورمان همچنیــن افــزود: »بــا هنــد 
اشــتراکات زیــادی در شــکل دهی چنین 
همسایگی، در جنوب،  مرکز و غرب آسیا 
داریم. همچنین ما برای حرکت در این 
مســیر، مجدد دست دوســتی، خود را به 
همسایگان مان در منطقه خلیج  فارس 

دراز می کنیم.«

سی ان ان: ایران برای 
پرتاب ماهواره آماده می شود

خبر اول اینکه،شــبکه ســی ان ان مدعی شد که ایران 
علی رغــم تهدیــدات امریــکا در حــال آماده ســازی 
بــرای پرتاب ماهواره اســت. بــه گزارش ایســنا، این 
شــبکه خبری امریکایی گزارش داد که تصاویر جدید نشان می دهد 
ایــران در حال آماده ســازی برای پرتاب یک ماهواره به فضاســت و 
ایــن نشــان می دهد که علی رغــم تهدیدات اخیر مایــک پمپئو وزیر 
امورخارجــه امریــکا در ایــن زمینه، ایــران در حال حرکت در مســیر 
تعیین شــده خود اســت. بنابر ادعای ســی ان ان، ایــن تصاویر که در 
روزهــای چهارم، شــش و هفت ژانویه تهیه شــده، حاکی از فعالیت 
در مرکــز فضایی امام خمینی و در ادامه پرتاب قبلی ایران در ســال 
2017 اســت. ســی ان ان در ادامه گزارش داد: اگرچه وزیر امورخارجه 
امریــکا گفته که فناوری اســتفاده شــده بــرای این پرتاب  بــا آنچه در 
موشک های بالســتیک استفاده می شود یکی اســت، هیچ نشانه ای 
دال بــر این کــه پرتــاب آتی ایــران برای اهــداف نظامی اســت وجود 

ندارد.
پمپئو پنجشــنبه گذشته مدعی شــد که پرتاب ماهواره از سوی ایران 
خاف قطعنامه 2231 است و امریکا در برابر  این فعالیت های ایران 
که امنیت و ثبات جهان را به خطر  می اندازد، ساکت نمی ماند.  وی 
همچنین از ایران خواست تا از انجام فعالیت هایی که به ادعای او با 

موشک های بالستیک ارتباط دارد، پرهیز کند.
 

محکومیت وزیر اسرائیلی
 به اتهام جاسوسی برای ایران

خبر دیگر اینکه، یک وزیر پیشــین اسرائیلی به  اتهام جاسوسی برای 
ایران به یازده ســال حبس محکوم شــد. به گزارش ایســنا به نقل از 
شبکه آی24 نیوز، رژیم صهیونیستی پس از بازداشت »گونن سگو« 
وزیــر  انرژی پیشــین مدعی شــده بود کــه  او  گزارش هایی را با هدف   
آســیب زدن بــه امنیت این رژیم به ایران ارائــه داده و یکی از عوامل 
وزارت اطاعــات ایــران  بوده اســت. ایــن اطاعات دربــاره زیربنای 
انــرژی رژیم صهیونیســتی، تأسیســات امنیتــی، نظامــی و مقامات 
سیاســی بوده اســت. سگو اتهامات مطرح شــده علیه خود را به طور 

قوی رد کرده است.
محمدباقر نوبخت  در زمانی که سخنگویی دولت را بر عهده داشت 
در واکنش به  اخبار مربوط به وزیر انرژی پیشین رژیم صهیونیستی، 
آن  را بــی  اهمیــت دانســته و گفته بود کــه رژیم صهیونیســتی از هر 

ابزاری برای اتهام به جمهوری اسامی ایران استفاده می کند.
 

سوء قصد علیه رئیس کل دادگستری
 کهگیلویه و بویراحمد

دســت آخر اینکه، رئیس کل دادگستری کهگیلویه و بویراحمد ظهر 
دیــروز مورد ســوء قصــد قرار گرفــت. به گــزارش تســنیم، غام رضا 
مزارعــی درباره جزئیــات حادثه تیراندازی به خــودروی خود گفت: 
»بعد از بازگشت از محل کار هنگامی که می خواستم از خودرو پیاده 

شده و وارد منزل شخصی ام شوم خودرو را به گلوله بستند.«

 دیـــگه 
چه خبر
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ظریف در حاشیه سفر به هند مطرح کرد:

 محمود  واعظی: 

ادعاهای اسماعیل بخشی به هیچ وجه درست نبود

رئیس جمهوری روز گذشــته در شورای عالی 
فضای مجازی، قیام مردم شــریف قم در 1۹ 
دی ســال 56 را در آن مقطــع مهــم، تاریخی 
و آغــازی مهم برای بیداری مــردم و پیروزی 
انقاب اســامی دانســت و گفت: مــردم قم 
حــق بزرگی بر گردن حــوزه علمیه، انقاب و 
کشــور دارند.به گــزارش پایگاه اطاع رســانی 
حســن  حجت ااســام  جمهــوری،  ریاســت 

روحانــی افــزود: مــردم قــم از آغــاز نهضــت 
تــا فروردیــن 42 و حملــه رژیــم  اســامی و 
ستمشــاهی بــه مدرســه فیضیــه، 15 خــرداد 
و ســخنرانی تاریخــی حضــرت امــام)ره( در 
عاشــورای ســال 42 نقش ارزنــده ای ایفا و در 
کنــار روحانیت و طــاب وفــاداری کردند.وی 
اظهار کرد: قیام 1۹ دی مردم قم در حمایت 
از حضرت امام)ره( به فرآیندی تبدیل شد که 

به پیروزی کل ملت در انقاب اسامی رسید 
و از جملــه مردم تبریز در چهلم شــهدای 1۹ 
دی حماسه دیگری در مبارزه آفریدند.رئیس 
شورای عالی فضای مجازی در بخش دیگری 
از ســخنان خود با اشــاره به جایگاه و وظایف 
مهــم ایــن شــورا و نیــز تحــوات گســترده در 
حوزه ارتباطات اجتماعی گفت: فرصت های 
بــزرگ فضــای مجــازی و شــبکه های نویــن 

اطاع رسانی باید در شرایط تحریم به سمت 
کمــک بــه تولیــد و ارتقــای اشــتغال هدایت 
شــود.روحانی همچنیــن با تأکید بــر مطالبه 
مهــم رهبــر معظــم انقــاب بــرای حضــور 
پرشــور و آگاهانــه جوانان در فضــای مجازی 
بــرای خنثــی کــردن توطئه هــای دشــمنان، 
تقویــت روحیه امید به آینده، اتحاد و اعتماد 
عمومــی را مهم تریــن اقدام بــرای مقابله با 

یأس آفرینی و ترویــج مطالب خاف واقع از 
سوی بدخواهان ارزیابی و خواهان توجه ویژه 

و هوشیاری رسانه ها در این زمینه شد.
روز گذشــته در شــورای عالی فضــای مجازی 
بخشــی از نظــام هویــت معتبــر در فضــای 
مجــازی کشــور مــورد بررســی قــرار گرفــت و 
مفاهیم و الزامات زیســت بوم هویت فضای 

مجازی کشور به تصویب رسید.

رئیس جمهوری در جلسه شورای عالی فضای مجازی:

فضای مجازی در شرایط تحریم به تولید و اشتغال کمک کند

واکنش وزارت کشور به تقاضای 
برگزاری تجمع از سوی احمدی نژاد

تقاضــای  بــه  واکنــش  در  کشــور  وزارت  سیاســی  معــاون 
احمدی نژاد برای برگزاری تجمع در میدان انقاب گفت: 
ایــن تقاضا قابل بررســی اســت. به گــزارش ایســنا، احمد 
مانــوری با اشــاره بــه اینکه هرکســی می توانــد تقاضــای برگــزاری تجمع یا 
راهپیمایی را به وزارت کشور بدهد، اظهار کرد: وزارت کشور بررسی تقاضای 
برگــزاری تجمعــات را بــه اســتانداری واگذار می کنــد، اما تقاضــای برگزاری 
راهپیمایی در کمیســیون ماده 10 احزاب بررســی می شــود. وی ادامه داد: تا 
ایــن لحظه من تقاضای برگزاری تجمع توســط احمدی نــژاد را ندیده ام. اگر 
تقاضا به دست ما برسد، آن را بررسی می کنیم. کانال دولت بهار ادعا کرده 
است که احمدی نژاد با ارسال نامه ای به وزیر کشور، خواستار برگزاری تجمع 
در میــدان انقــاب به دلیل آنچــه این کانال خبری اعتراض به سیاســت ها و 

عملکردهای مسئوان نامیده، شده است.

سفر جابری انصاری به روسیه برای پیشبرد 
مذاکرات صلح آستانه

دســتیار ارشــد وزیر امور خارجه ایران با هدف گفت وگو و رایزنی با مقام های 
روســیه به مســکو ســفر کرد. به گزارش ایرنا، حســین جابری انصاری در این 
ســفر مســائل مهم منطقه ای بویژه موضوع ســوریه را با همتایان خود مورد 
گفت وگو و رایزنی قرار می دهد. پیش بینی می شود جابری انصاری به عنوان 
مذاکره کننده ارشــد ایران در مذاکرات بین المللی صلح ســوریه درخصوص 
مقدمات دور بعدی مذاکرات صلح آستانه با مقامات روسی گفت وگو کند.

دور بعدی مذاکرات ســران آســتانه قرار اســت بزودی میان وادیمیر پوتین، 
حسن روحانی و رجب طیب اردوغان در روسیه برگزار شود هر چند که هنوز 

زمان دقیق این نشست اعام نشده است.

آغاز مرحله اصلی رزمایش بزرگ نیروی هوایی
جانشــین فرمانده نیروی هوایی ارتش از آغاز هشتمین رزمایش اقتدار هوایی 
فداییــان حریم وایت ۹7  خبر داد و گفت: مرحله اصلی و عملیاتی رزمایش 
اقتــدار هوایــی فداییــان حریــم وایــت ۹7 از روز پنجشــنبه بــه مــدت 2 روز با 
حضور تمامی پایگاهای نیروی هوایی ارتش در منطقه عمومی اصفهان آغاز 

می شود.
به گزارش تســنیم، امیر حمید واحدی با بیان اینکه اجرای عملیات شناســایی 
با اســتفاده از هواپیماهای شناســایی و پهپادهای نهاجا در این رزمایش انجام 
می شــود، اظهار داشــت: در این رزمایش ســعی شــده از خلبانان جوانی که در 
داخل کشور آموزش دیده اند به همراه مهمات و بمب ها و موشک های ساخت 

داخل استفاده می شود.
امیر واحدی  افزود: این رزمایش هیچ تداخلی با پروازهای مســافربری ندارد و 
این یکی از ویژگی های این رزمایش است. جنگنده کوثر که چند وقت پیش از آن 
رونمایی شــد و خط تولید آن هم افتتاح شــد در این رزمایش شرکت ندارد و در 

آینده خلبانان ما از این جنگنده استفاده می کنند.
جانشــین فرمانده نیــروی هوایی ارتش تصریح کــرد:در روز اول این رزمایش از 
مهمات مشــقی اســتفاده می شــود و در روز دوم رزمایش پروازها با اســتفاده از 
مهمات جنگی صورت می گیرد. جنگنده های سوخو24 ، اف14، اف4، اف5،اف 
7، میــگ 2۹ و جنگنــده صاعقه بــه همراه هواپیماهای سوخت رســان بویینگ 

707 و هواپیمای ترابری سی 130 در این رزمایش حضور خواهند داشت.
امیر واحدی تأکید کرد: اگر شــرایط آب و هوایی مســاعد نباشــد، مرحله اصلی 

رزمایش در روزی که به عنوان رزرو در نظر گرفته شده اجرا می شود.

اخبار

وزارت امــور خارجــه ایران بــه تحریم هــای جدید اتحادیــه اروپا علیــه ایران 
واکنــش نشــان داد و اعــام کــرد ایــن تحریم ها بــا تافی جمهوری اســامی 
روبه رو خواهد شــد. اتحادیه اروپا دو روز پیش اعام کرد که بخشــی از وزارت 
اطاعات ایران و دو ایرانی به نام های سعید  هاشمی مقدم به همراه اسداه 
اســدی در فهرســت تروریســم  اتحادیه اروپا قرار گرفته اند. این تصمیم پس 
از آن گرفته شــد که چند کشــور عضو ایــن اتحادیه از جملــه دانمارک، هلند 
و فرانســه مدعی شــدند که ایــران در عملیات ترور یا برنامه ریــزی برای ترور 

مخالفانش در این کشورها نقش داشته است. 
در واکنــش به چنین اتهاماتی بود که وزیر خارجــه ایران، اروپایی ها را به پناه 
دادن بــه تروریســت ها متهــم کرد و در صفحــه توئیتر نوشــت: »اروپایی ها از 
جملــه دانمارک، هلند و فرانســه بــه منافقین- گروهی که 12 هــزار ایرانی را 
بــه قتل رســاند و بــه صدام برای جنایــت علیه کردهای عــراق کمک کرد- و 
تروریســت های دیگــری پنــاه می دهند که قتــل ایرانی های بی گنــاه را از اروپا 
صحنــه گردانی می کنند. اتهــام  پراکنی علیه ایران، اروپا را از مســئولیت پناه 
دادن به تروریســت ها مبرا نمی کند.« بهرام قاســمی، ســخنگوی وزارت امور 
خارجــه نیــز اعــام کرد که جمهوری اســامی در پاســخ بــه اقــدام اروپا و در 
چارچــوب عمــل متقابل، اقدامــات مقتضــی را اتخاذ می کند. اما مســئوان 
بلندپایه دیپلماتیک کشورمان در حالی علیه تحریم های جدید موضعگیری 
کردنــد که منابــع آگاه دیپلماتیک فراتر از آن از جلســه فــوری و کوتاه وزارت 
خارجه با دیپلمات های کشــورهای اروپایی تحریم کننده خبر دادند و اعام 
کردنــد این نشســت تحت تأثیر دایل توجیه ناپذیــر دیپلمات های حاضر در 
این نشســت، ناتمام پایان یافت. یک مقام آگاه دیپلماتیک هم خبر داد که 
جمهوری اسامی با توجه به حمایت کشورهای اروپایی از گروه های شناخته 
شــده تروریســتی، در رویکرد همکاری اطاعاتی و امنیتی خود با این کشورها 
تجدیــد نظــر خواهد کــرد و بــزودی تصمیمات مهمــی در این زمینــه گرفته 

خواهد شد.
در همیــن حــال وزیر امور خارجه امریکا با ارســال پیامــی در توئیتر، حمایت 
خــود از تحریم هــای اتحادیــه اروپــا علیــه ایــران را اعــام کرد. مایــک پمپئو 
نوشت: »اتحادیه اروپا برای نخستین بار از زمان توافق هسته ای تحریم هایی 
را علیــه ایــران اعام و هلند نیز افشــا کــرد که ایران قتل دو شــهروند هلندی 
در ســال های 2015 و 2017 را هدایــت می کــرده اســت. ایــن موضــوع در پی 
خنثی ســازی دو حمله تروریســتی ایران در فرانسه و دانمارک در سال 2018 

صورت می گیرد.«
بــا وجود اینها خبرگــزاری رویترز تحریم هــای اروپا علیه ایــران را تا اندازه ای 
نمادین دانســته اســت زیرا معتقد اســت یکی از افراد تحریم شــده در حال 
حاضر نیز در بازداشــت به ســر می بــرد و همچنین این اولین باری اســت که 
اروپــا از زمــان لغــو تحریم هایش علیــه ایران در پــی اجرای توافق هســته ای 

2015، تحریمی را علیه جمهوری اسامی وضع می کند.

واکنش وزارت خارجه به تحریم اتحادیه اروپا علیه وزارت اطاعات:

اقداممتقابلمیکنیم

دادســتان کل کشــور با اشــاره به حادثه ســیرجان و اینکه فضای مجازی بســتر 
وقــوع برخــی جرایم اســت، گفت: اگــر فضای مجــازی را مدیریــت نکنیم روز 
بــه روز وضعمان بدتر خواهد شــد. وی تاکید کرد: البته بایــد از این فناوری روز 
استفاده کرد، ولی آیا نباید در نظام جمهوری اسامی فضای مجازی مدیریت 
صحیح شــود؟ به گزارش میزان حجت  ااســام منتظری در جلســه بررســی 
تهدیــدات حــوزه فرهنگــی و اجتماعی عنوان کــرد: تا بحــث مدیریت فضای 
مجــازی و فیلتر برخی فضا هایی که جز ضــرر چیزی ندارد را مطرح می کنیم، 
عــده ای از رســانه ها و بخش های مختلف ما را متهــم می کنند که قوه قضائیه 
نمی خواهد از این فضا اســتفاده شــود که این برداشــت نادرســت است، هیچ 
کشــوری اجازه نمی دهد فضای مجازیش رها باشــد و فیلتر برخی شــبکه ها و 
کانال هــا بــه معنای چشمپوشــی از امکانات خوب و ارزشــمند فضای مجازی 
نیســت، آنچــه ما را بــه صدور حکم قضایــی در برخی موارد متوســل می کند، 

آسیب هایی است که متوجه جامعه می شود.
دادســتان کل کشــور گفت: اعتقاد نداریم که باید فضای مجــازی را به گونه ای 
بســت که مردم نتوانند از آن اســتفاده کنند. منتظری با اشــاره به دغدغه های 
مقام معظم رهبری نســبت به مسائل فضای مجازی، تصریح کرد: مسئوان 
امــر و متولیــان مدیریت فضــای مجازی بایــد بدانند که وظیفه آنها اســت که 
فضــای مجــازی را مدیریــت کننــد از دولت تا شــورای عالی فضــای مجازی و 
وزارت ارتباطات و دستگاه های دیگر که مسئولیت دارند اگر کوتاهی کنند باید 

روزی در پیشگاه خداوند متعال جوابگو باشند.
وی ادامــه داد: مــا نمــی  گوییم مردم از تئاتر و فضاهای شــاد اســتفاده نکنند، 
مردم باید شاد باشند و کسی مخالف شادی مردم نیست و کسی القا نکند که 
ما با شادی مردم مخالف هستیم چراکه مردم باید شاد باشند؛ اما باید خطوط 
قرمز رعایت شــود و قانون نقض نگردد. وی افزود: دســتگاه قضایی به دنبال 
این نیست که با مسائل فرهنگی برخورد فیزیکی و تشکیل پرونده داشته باشد 

و عمدتاً تاش مان این است که مسائل فرهنگی را با تعامل حل کند. 
وی با بیان اینکه شــورای عالی فضای مجازی مصوباتی داشــته اســت که این 
مصوبــات بایــد اجرا شــود، افــزود: بخشــی از مصوبات شــورای عالــی فضای 

مجازی هنوز اجرا نشده است.
 وی یادآور شد: بحث فیلتر کردن را یک بحث انحرافی می دانم بحث اساسی 

این است که فضای مجازی را سالم کرده و آسیب ها را بشناسیم.
دادســتان کل کشــور افزود: برخی به مجرد اینکه بحث فیلتر مطرح می شــود 
فکــر می کنند که ما می خواهیم در دنیای صد ســال قبل زندگی کنیم درحالی 
که به جامعه نباید آدرس غلط داد و دستگاه قضایی و دست اندرکاران دلسوز 
فضای مجازی به دنبال این نیستند که مردم را از فضای مجازی محروم کنند 
ولی معتقدیم باید ســالم سازی شــود و امکان سالم سازی وجود دارد و دولت 
باید تمام امکانات و توان را در اختیار قرار دهد تا جوانان ما بتوانند یک فضای 
مجازی متناسب با خواست مردم و نظام جمهوری اسامی به وجود بیاورند.

دادستان کل کشور:

 به دنبال محروم کردن مردم

از فضای مجازی نیستیم 
موضوع فیلترینگ را بحث انحرافی می دانم

دیدار وزرای امور خارجه ایران و هند در دهلی نو

رنا
ای
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اخبار

جنگ ستاره با تحریم
ایران بعد از  خودکفایی، به حاشیه امن تولید بنزین دست یافت

تصفیه خانه فاضاب در استان 
تهران ساخته می شود

محمدرضا بختیاری ، مدیرعامل آبفای استان 
تهران گفت:  عملیات ساخت 9 تصفیه خانه 

و شبکه فاضاب در شهرهای استان تهران سال 
آینده آغاز می شود.

 ۹
هزار مسکن مهر 

هر سال واگذار شد
احمد اصغری مهرآبادی ، قائم مقام وزیر راه و 
شهرسازی گفت: به طور متوسط در دولت تدبیر 
و امید ساانه 200 هزار واحد مسکن مهر تحویل 

مردم شده که کار بزرگی است.

200
واحد 

رشد شاخص بورس
شاخص بورس در جریان معامات 

دیروز بازار سرمایه ۸۶2 واحد رشد کرد. 
و در ارتفاع 164هزار و ۸29 واحد 

قرار گرفت.

۸۶2
درصد 

رشد تولید استیک
خسرو محمودیان ، دبیر انجمن صنفی صنعت تایر 
گفت: با وجود شرایط تحریم مجموع تولید تایر در 
مدت هشت ماهه منتهی به آبان برابر با رقم 162 
هزار تن شد و رشد حدود 4/5 درصدی را رقم زد.

4/5

 فــاز ســوم پاایشــگاه ســتاره خلیــج فــارس روز 
گذشــته وارد مــدار شــد و 12 تــا 15 میلیــون متــر 
مکعــب بــه ظرفیــت تولید بنزیــن کشــور افزود. 
امــا این اتفــاق، تنها یک خبر ســاده نبود. معنی 
آن مبــارزه با تحریم از طریــق خودکفایی، ایجاد 
حاشیه امن در زمینه تأمین بنزین مصرفی کشور 
و حتــی امکان صادرات اســت. همینطــور ایجاد 
محلی برای مصرف میعانات گازی اســت که در 
فصل زمســتان تولید آن اجنتاب ناپذیر است اما 
تحریم ها اجازه صادرات بدون محدودیت آن را 

نمی دهد.
ســتاره خلیج فارس امــروز می تواند ٣6 میلیون 
لیتــر بنزیــن یــورو 5 یــا 45 میلیــون لیتــر بنزیــن 
معمولــی تولیــد کنــد کــه اگــر نبــود، اآن ایــران 
واردکننده بزرگ بنزین بود و قطعاً با ممنوعیت 

ناشی از تحریم ها دچار بحران جدی می شد.
ë توقف واردات بنزین از مهرماه 

اگرچه فاز ســوم پاایشــگاه ســتاره خلیــج فارس 
روز گذشــته در مدار تولید قرار گرفت اما با کمک 
فــاز اول و دوم آن میزان واردات بنزین کشــور در 
مهرماه امسال به صفر رسید. فاز اول آن دی ماه 

96 و فاز دوم خرداد 9٧ به مدار تولید آمد.
اکنون علیرضا صادق آبادی، مدیرعامل شرکت 
ملی پاایش و پخش می گوید: »با به مدار آمدن 
فــاز ســوم ســتاره خلیــج فــارس، در هر فــاز این 
پاایشــگاه، 12 میلیــون لیتــر بنزیــن یــورو 4 یا 15 
میلیون لیتــر بنزین معمولی تولید می شــود. به 
کمــک این فاز ها میزان تولید بنزین کشــور از مرز 
105 میلیون لیتر در روز عبور کرد. حجم مصرف 
بنزین در ایران طبــق آخرین برآورد ۸٧ میلیون 
لیتــر در روز اســت. بــا ایــن حســاب حاشــیه امن 

خوبی در زمینه تولید بنزین ایجاد شده است.«
او در حاشــیه بازدیــد از پاایشــگاه و در پاســخ به 
ایــن ســؤال »ایــران« کــه این حاشــیه امــن تا کی 
باقــی خواهد ماند، می گویــد: »اگر اصاح الگوی 
مصرف صورت نگیرد، ایران دوباره به واردکننده 
بنزیــن تبدیل می شــود. فاصله تولیــد و مصرف 

در کشــور، 15تا 20میلیون لیتر در روز است. کافی 
اســت کــه هر ســال یــک جهــش مصــرف مانند 
سال جاری داشته باشیم، دوباره نیازمند واردات 

خواهیم شد.«
او درباره تبعات افزایش مصرف بنزین در ایران 
اظهار کرد: »اگر این روند مصرف ادامه پیدا کند، 
در افــق 1412، تفــاوت مصرف و تولیــد بنزین در 
ایــران، بــه 190 میلیون لیتر خواهد رســید. یعنی 
کمبود بنزین روزانه 190میلیون لیتر. اگر بخواهیم 
تفاوت تولید و مصرف را از طریق واردات جبران 
کنیم، با قیمت هــای فعلی به روزی 100 میلیون 

دار نیاز داریم.«
کــه مدیریــت مصــرف  مــردم می خواهــد  از  او 
انجــام دهنــد. البته معتقد اســت خودروســازان 
نیز باید به اصاح تولیدات و ساخت خودروهای 
کــم مصــرف بپردازنــد و ایــن موضــوع بایــد بــه 
جــد پیگیری شــود.معاون وزیر نفت بــا انتقاد از 
مصرف باای بنزین در کشــور گفــت: »در کجای 
دنیا با 20 میلیون خودرو، روزانه ۸٧ میلیون لیتر 

بنزین مصرف می شود؟«
او همچنیــن درمــورد اســتفاده از کارت ســوخت 
زمانــی  ســوخت  کارت  از  »اســتفاده  می گویــد: 
معنا پیــدا می کند کــه بنزین ســهمیه بندی و دو 
نرخی شود. درحال حاضر که تصمیمی درمورد 
دونرخــی شــدن و ســهمیه بندی گرفتــه نشــده، 

استفاده از کارت سوخت توجیهی ندارد.«
ë فاز ٤ ستاره در راه است

یک زمین خالی در حال ســاخت در کنار ســه فاز 
ســتاره وجود دارد که به گفته مدیرعامل شرکت 
ملی پاایــش و پخش فرآورده هــای نفتی محل 

احداث فاز 4 پاایشگاه است.
امــا در ادامــه دربــاره زمــان افتتــاح فــاز چهــارم 
پاایشــگاه ســتاره خلیــج فــارس صــادق آبادی 
توضیــح می دهد: »فاز چهارم مشــابه فاز ســوم 
است؛ به عبارت دیگر 120 هزار بشکه به ظرفیت 
همــه  می شــود.  اضافــه  پاایشــگاه  ایــن  تولیــد 
تجهیــزات ایــن فاز هم آماده اســت امــا درمورد 
اینکه چه زمانی افتتاح می شود، باید گفت زمانی 
که منابع مالی تضمین شده وجود داشته باشد، 

این فاز افتتاح خواهد شد.«

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس:

شهروندان به کاهش 
سود سپرده های بانکی امیدوار باشند

رئیــس کمیســیون اقتصــادی مجلس شــورای اســامی، گام 
بعدی شــورای پول و اعتبار در کاهش نرخ ســودهای بانکی را 
حرکت به سمت پایین آمدن نرخ سود تسهیات دانست. او  
در این زمینه معتقد است تبدیل سود روزشمار به ماه  شمار، 

زمینه را برای کاهش هزینه های تأمین مالی فراهم می کند.
ســود  تبدیــل  خصــوص  در  پورابراهیمــی،  محمدرضــا 
ســپرده های بانکی از روزشــمار به ماه  شمار می گوید: »حتی 
افرادی که با تبدیل نرخ ســود روزشــمار به ماه شمار، ترجیح 
می دهند که وارد بازارهای موازی از جمله ارز و طا شوند، بااخره نقدینگی خود 
را به دست عده ای دیگر از فعاان کسب و کار می سپارند که آنها باز هم به طرق 
دیگــر، پــول را به بانــک برمی گردانند، پس می تــوان مطمئن بــود اگرچه ممکن 
اســت ایــن تصمیم بــه صورت کوتــاه  مدت بــر روی خــروج ســپرده ها از بانک ها 

اثرگذار باشد، بلکه باز هم در یک چرخه، پول به بانک ها بازخواهد گشت.«
رئیــس کمیســیون اقتصادی مجلس شــورای اســامی با اشــاره به چرخــه پول در 
جامعه اضافه می کند: »حتی فرد فروشنده طا و ارز نیز که کاای خود را به فردی 
که سپرده خود را از بانک خارج کرده، می فروشد، پول حاصل از فروش را به بانک 

برمی گرداند و این چرخه مدام در حال حرکت است.«
وی در مــورد نگرانــی موجود در زمینه ســپرده های شــهروندان ادامه می دهد: »بر 
همین اساس جای نگرانی نیست که سپرده های شهروندان از بانک ها خارج شده 
و دوباره به بانک برنگردد؛ بلکه مکانیزم گردش پول در این میان به نحوی اســت 

که به طور قطع، ایستگاه آخر تمامی پول ها، شعب بانکی خواهد بود.«
پورابراهیمــی بــا بیان این که تصمیم بانک مرکزی برای تبدیل ســود ســپرده های 
کوتــاه مــدت، از روزشــمار بــه ماه شــمار بســیار تصمیم درســتی بود و کمیســیون 
اقتصادی مجلس نیز با قوت، از آن حمایت می کند، می گوید: »این تصمیم باعث 
کاهش هزینه نظام بانکی خواهد شد و این کاهش هزینه، اثر خود را در کاهش نرخ 

تأمین مالی وام ها به جای خواهد گذاشت.«
ایــن نماینده مجلس با تأکید بر دغدغه بخش تولیــد ادامه می دهد: »به هر حال 
کاهش نرخ تأمین مالی یکی از دغدغه های بخش تولید و واحدهای صنعتی است 
و بســیاری از تولیدکننــدگان از این نرخ ها آزرده هســتند، به ایــن معنا که تمایل به 
کاهش نرخ ســود تســهیات بانکی دارند و معتقدند که باید نــرخ کمتری را بابت 

تأمین مالی بپردازند تا تولید آنها رقابتی شود.«
عضو شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی اضافه می کند: »زمانی نرخ سود 
تسهیات بانکی می تواند کاهش پیدا کند که هزینه پرداخت سود سپرده کاهش و 
بهای تمام شده پول نیز تقلیل یابد، در این میان یکی از مباحثی که سبب شده تا 
هزینه ســود تسهیات افزایش پیدا کند، این است که ما بدون دلیل نرخ باایی که 

به سپرده های جاری می دهیم.«
پورابراهیمی با بیان این که شــهروندان نباید انتظار داشــته باشــند که به ســپرده 
جــاری ســود تعلق بگیــرد خاطرنشــان می کنــد: »هیچ جــای دنیا بابت ســپرده 
جــاری، ســود پرداخــت نمی کننــد. اما باید توجه داشــت که شــاید مــردم از این 
تصمیم بانک مرکزی مبنی بر تبدیل ســود روزشــمار به ماه شمار، ناراحت شده 
باشند، اما باید به این موضوع توجه کرد که اثر این تغییر در رویکرد کان کشور، 
بــه همه مــردم کمک خواهد کــرد تا بتوانند بــا نرخ های کمتــری از بانک ها، وام 

دریافت کنند.«
پورابراهیمی با اطمینان دادن در مورد تصمیم بانک مرکزی و با اشــاره به این که 
این تصمیم در ماه های آینده ســبب کاهش نرخ سود وام ها خواهد شد ادامه داد: 
»این تضمین وجود دارد که نرخ ســود وام ها بعد از کاهش نرخ ســود ســپرده هم 
کاهش یابد و این موضوع در دســتور کار شورای پول و اعتبار قرار دارد. طبیعتاً این 
یــک فرآیند اســت؛ به این معنــا که با کاهش نرخ ســود ســپرده ها، هزینه بانک ها 
کاهــش یافتــه و آنهــا خدمات خــود را ارزانتر می دهند. ما هــم در مجلس نظارت 

کافی در این رابطه خواهیم داشت.«
پورابراهیمی در پایان می گوید: »مرحله بعدی تصمیم شــورای پول و اعتبار الزام 
بیشــتر بانک ها به کاهش نرخ ســود خواهد بود، از مردم اگر سؤال شود که آیا مایل 
هستید که وام ازدواج فرزند یا وام خرید کاا و مسکن ارزانتر باشد یا این که نرخ سود 
سپرده بیشتری دریافت کنند، حتماً با کاهش نرخ سود وام ها بیشتر موافق هستند.

مردم حاضر هســتند که نرخ بیســت درصدی وام ها به 10 درصد برسد، اما زمانی 
می توان به ســمت نرخ پایین وام برویم که نرخ ســود سپرده را مدیریت کرده و به 

روش منطقی به سپرده ها سود پرداخت کنیم.«

رئیس کل بانک مرکزی:

بانک ها باای 20 درصد سود 
نمی دهند

رئیس کل بانک مرکــزی گفت: بانک مرکزی اجازه نمی دهد 
نوســان گیرها و کســانی که دنبــال منافع کوتاه مدت هســتند، 

بتوانند از بازار ارز استفاده کنند.
 بــه گــزارش ایرنــا ،عبدالناصــر همتــی در حاشــیه نشســت هیــأت دولــت در جمع 
خبرنگاران، در پاســخ به پرسشــی مبنــی بر این که »با نزدیک شــدن به اســفندماه، 
نگرانی هایــی از نوســان های ارزی پیــش می آیــد« گفــت: »اصًا نگران نباشــد، بازار 
همچنان در تعادل و در کنترل بانک مرکزی اســت«.وی در پاسخ به این پرسش که 
آیا روند نرخ ارز کاهشی است؟ افزود: »چندین بار گفته ام که روند دست من نیست 
و من در امور بازار دخالت نمی کنم؛ بازار این کار را خودش انجام خواهد داد«.رئیس 
کل بانک مرکزی در مورد ادامه پرداخت سود سپرده بااتر از میزان قانونی در برخی 
بانک ها، گفت: »آنطور که شنیده ام بانک ها دیگر باای 20 درصد سود نمی دهند«.

برای همه بانک هایی که خاف مصوبه شــورای پول و اعتبار عمل کرده اند، پرونده 
تشکیل شده و در جریان بوده و ممکن است در هیأت انتظامی مطرح شود.

پیش بینی امیدوارکننده بانک جهانی از اقتصاد ایران
ایــران در ســال 201۸ را منفــی 1.۵ بــرآورد و  بانــک جهانــی رشــد اقتصــادی 
پیش بینــی کرد اقتصاد ایران در ســال 2019 رشــد منفــی ٣.۶ درصدی را تجربه 
کنــد. به گــزارش خبر آناین بانــک جهانی در جدیدترین گزارش خود موســوم 
بــه دورنمای اقتصادی جهان برآورد خود از رشــد اقتصادی ایران در ســال های 
201۸ و 2019 را کاهــش داد.ایــن نهــاد بین المللــی کــه در گــزارش ژوئــن 201۸ 
پیش بینــی کــرده بود اقتصاد ایــران در ســال 201۸ بالغ بر 4.1 درصد رشــد کند 
در گزارشــی کــه امروز منتشــر شــد رشــد اقتصاد ایــران طی ســال 201۸ را منفی 
1.5 درصــد برآورد کرده اســت. بانــک جهانی همچنین پیش بینی خود از رشــد 
اقتصــادی ایــران در ســال 2019 را کاهش داده اســت. بر اســاس پیش بینی این 
نهاد بین المللی اقتصاد ایران در ســال جاری میادی رشــد منفی ٣.6 درصدی 
را تجربــه خواهد کرد. در گزارش ژوئن این رقم 4.1 درصد پیش بینی شــده بود. 
بانــک جهانی پیش بینی کرده اســت اقتصاد ایران در ســال 2020 از رکود خارج 

شــود و رشد 1.1 درصدی را در این سال تجربه کند.

تکمیل طرح های نیمه تمام مسکن شروع شده است
محمــد اســامی وزیر راه و شهرســازی گفت : تکمیل واحدهای نیمه تمام شــروع 
شــده اســت و امیدواریم که شــتاب بگیرد. به گزارش ایرنا وزیر راه و شهرســازی در 
حاشــیه جلســه هیأت دولت در پاســخ به پرسشــی در مورد قیمت مسکن و اجاره 
بها اظهار کرد: اتفاقات اخیر حوزه مســکن عمدتاً ناشــی از بخش مســکن نیست، 
بلکه تحت تأثیر عوامل دیگری اســت. برنامه ما تولید مسکن برای اقشار متوسط 
و کم در آمد است.وی ادامه  داد: این برنامه ما شروع شده است و واحدهای نیمه 
تمام در حال  تکمیل هستند و از توقف و باتکلیفی خارج شده و امیدوارم که این 

برنامه شتاب بگیرد.

عطیه لباف
خبرنگار

درو
 خو

ران
ت ای

سای

گــروه اقتصادی/ پیش از آن که ســازمان حمایت 
مصــرف کننــدگان و تولیدکننــدگان قیمت هــای 
جدید خودرو را اعام کند، سه شنبه شب شرکت 
ایران خــودرو قیمــت جدید محصــوات پرتیراژ 
خــود را کــه افزایــش حداقــل 10 میلیــون تومانی 
نسبت به قیمت های قبلی دارد  اعام کرد.پیش 
از این رئیس ســازمان حمایــت مصرف کنندگان 
و تولیدکننــدگان اعــام کــرده بــود کــه قیمــت 
خودروهــای پرتیراژ داخلی نهایی شــده و بزودی 
اعــام خواهد شــد.در حالی که روز گذشــته ایران 
خــودرو قیمت محصــوات کمتــر از 45 میلیون 
تومــان خــود را اعــام کــرد، متقاضیــان خریــد 
خــودرو بر این بــاور بودند که ســیر نزولی قیمت 
خــودرو آغــاز خواهــد شــد و قیمــت خودروها در 
بازار به قیمت کارخانه نزدیک می شــود. اما بازار 
جریان دیگری را برای مشــتریان خود ثبت کرد و 
آن ثبات قیمت هایی اســت کــه از چهارماه پیش 
روند رشــد آن آغاز شــده بود. فعاان بازار خودرو 
می گویند: تا زمانی که عرضه خودرو اصاح نشود 
احتمــال کاهــش قیمت ها وجــود نــدارد. از آنجا 
که خودروســازان ثبت نام جدیــد ندارند و مردم 
نمی توانند با قیمت کارخانه ای خودرو خریداری 
کننــد، قیمت خــودرو کاهش پیــدا نمی کند. آنها 
اظهار داشتند: اگر خودروسازان همزمان با اعام 
قیمت ها که تقریباً 10 میلیون تومان افزایش پیدا 
کــرده و گفته شــده اســت پلکانی گران تــر خواهد 
شد، فروش فوری را آغاز می کردند قیمت خودرو 
در بــازار کاهش قابل توجهی پیدا می کرد.اما این 
اتفــاق رخ نــداد و بــازار به همین جهــت واکنش 

مثبتی نشان نداد.
ë  تدوین بســته افزایش تولیــد و کاهش قیمت

خودرو
درهمیــن حــال وزیر صنعــت، معــدن و تجارت 
از تدوین بســته ای خبر داد که بــه افزایش تولید، 
کیفیت و کاهش قیمت خودروهای داخلی منجر 

خواهد شد.

به گزارش ایسنا، رضا رحمانی روز چهارشنبه و در 
حاشیه جلســه هیأت دولت در جمع خبرنگاران 
دربــاره نهایی شــدن قیمــت خودروهــا گفت: در 
حــال پیگیــری بســته ای هســتیم کــه در نهایــت 
منجــر به افزایــش تولید، کیفیت، تیــراژ و کاهش 
قیمت خودرو خواهد شد.وی با اشاره به برگزاری 
نمایشــگاه تولید قطعات خودرو در شــهر آفتاب 
اظهار داشــت: ما از تولید قطعات ساخت داخل 
حمایت می کنیم زیرا بخشــی از مشکات فعلی 
خودروسازان هم ناشی از واردات قطعات است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین با دفاع 
از حاشــیه ســود خودرو بیــن کارخانه و بــازار آزاد 
تصریــح کرد: مــا در حال حاضر بــه دنبال حفظ 
تولیــد هســتیم و از خودروســازان بــرای افزایــش 
تولیــد برنامه گرفته ایــم. رحمانی اعــام کرد که 
براســاس برنامــه وزارت صمــت، خودروســازان 
مکلف شــده اند تــا ۸0 درصد تولید خــود را برای 
تحویــل به خریداران قبلی اختصــاص دهند و تا 
سقف 20 درصد دیگر را در بازار عرضه کنند.وزیر 
صمت با بیان این که بر روی پایبندی به تعهدات 
حساسیت باایی وجود دارد، گفت: خودروسازان 
می گویند شرایط تغییر کرده اما ما این موضوع را 
نمی پذیریم و تأکیــد داریم بویژه خودروهایی که 

به طور قطعی فروش رفته باید تحویل شوند. 
گفــت:  نیــز  وارداتــی  خودروهــای  دربــاره  وی 
خریداران خودروهای وارداتی تخلفی نداشته اند 
و اگــر واردکننــده نیــز تخلفــی داشــته بایــد بــا او 
برخورد شود.رحمانی ادامه داد: با مصوبه کنونی 
وضعیت خریداران خودرو تعیین تکلیف شده  و 
کسانی که تخلف کرده یا پرونده قضایی دارند نیز 

براساس روال اداری تعیین تکلیف خواهند شد.
وزیر صنعــت دربــاره موضوع ترخیــص 1٣هزار 
خودرو از گمرک، گفت: بخشــی از اینها قبًا رفته 
و دســت مــردم اســت، بــه هرحــال آن کســی که 
خریــده اســت گناهی نــدارد و تخلفی نکــرده اما 
بعــد معلوم شــده کــه واردکننده تخلف داشــته 

افزایش 10 میلیون تومانی محصوات پرتیراژ  یک خودروساز

رونمایی از قیمت های جدید خودرو 
قیمت جدیدقیمت قبلخودرو

پژو 405 بنزینی جی ال ایکس با ترمزضد قفل و کیسه 
هوای راننده و سرنشین و یورو 4

32 میلیون و 945 هزار 
و 600

42 میلیون و 829 هزار 
و 200

پژو 405 دوگانه سوز جی ال ایکس با ترمزضد قفل و 
کیسه هوای راننده و سرنشین و یورو 4

34 میلیون و 746 هزار 
و 200

45 میلیون و 170 هزار

پژو 405 دوگانه سوز جی ال ایکس با ترمزضد قفل و 
کیسه هوای راننده و سرنشین تریم بژ و یورو 4

34 میلیون و 746 هزار 
و 200

45 میلیون و 170 هزار

پژو 405 دوگانه سوز اس ال ایکس با موتور 16 سوپاپ تی 
یو 5 و ترمزضد قفل و کیسه هوای راننده و سرنشین و یورو 4

35 میلیون و 106 هزار 
و 800

45 میلیون و 638 هزار 
و 800

33 میلیون و 536 هزار سمند ال ایکس سال بنزینی مالتی پلکس
و 400

43 میلیون و 597 هزار 
و 300

36 میلیون و 83 هزار سمند ال ایکس مدل ای اف 7 پایه گازسوز مالتی پلکس
و 200

46 میلیون و 903 هزار 
و 100

سمند ال ایکس مدل ای اف 7 پایه گازسوز مالتی پلکس 
با مخزن 100 لیتری

47 میلیون و 603 هزار 36 میلیون و 615 هزار
و 400

سمند ال ایکس مدل ای اف 7 بنزینی با کیسه هوای 
راننده

34 میلیون و 339 هزار 
و 200

44 میلیون و 640 هزار 
و 900

پژو 206 تیپ 2 با ترمز ضد قفل و کیسه هوای راننده و 
سرنشین و سنسور دنده عقب و یورو 4

36 میلیون و 287 هزار 
و 900

47 میلیون و 174 هزار 
و 200

پژو 206 تیپ 5 با کیسه هوای راننده و سرنشین و 
سنسور دنده عقب و تهویه اتوماتیک و آینه جانبی و شیشه 

باابر عقب برقی و یورو 4

41 میلیون و 943 هزار 
و 600

54 میلیون و 526 هزار 
و 600

پژو 206 صندوق دار وی 8 با کیسه هوای راننده و 
سرنشین و سنسور دنده عقب و تهویه اتوماتیک و آینه جانبی 

و شیشه باابر عقب برقی و یورو 4

42 میلیون و 764 هزار 
و 100

55 میلیون و 593 هزار 
و 300

39 میلیون و 510 هزار رانا ال ایکس با کیسه هوای راننده و سرنشین و یورو 4
و 100

51 میلیون و 363 هزار 
و 100

پژو پارس سال با ترمز ضد قفل و کیسه هوای راننده و 
سرنشین و سیستم اخطار سرقت و یورو 4

40 میلیون و 775 هزار 
و 800

53 میلیون و 85 هزار

پژو پارس سال با ترمز ضد قفل و کیسه هوای راننده و 
سرنشین و غربیلک فرمان جدید و یورو 4

40 میلیون و 596 هزار 
و 700

52 میلیون و 775 هزار 
و 700

پژو پارس سال دوگانه سوز با ترمز ضد قفل و کیسه هوای 
راننده و سرنشین و سیستم اخطار سرقت و یورو 4

54 میلیون و 914 هزار 42 میلیون و 242 هزار
و 600

قیمت جدید محصوات پرتیراژ ایران خودرو )قیمت ها به تومان(

113 میلیونپژو 207 اتومات
81 میلیوندنا

60 میلیونرانا
37 میلیونسایپا 132

185 میلیونکیا سراتو اتومات

خودروهای داخلی

510 میلیونرنو تلیسمان
370 میلیونتویوتا پریوس

550 میلیوننیسان ایکس-تریل
DS5 480 میلیوندی اس

850 میلیونبی ام و 023

خودروهای خارجی

اســت که حــاا مصوبــه اخیر فحوایش ایــن بوده 
که تخلف کننده باید مجازات شــود و خودروها به 

دست خریدار برسند.
ë بازار آرام است

رئیــس اتحادیــه فروشــندگان و نمایشــگاه داران 
خــودرو گفت: علی رغم افزایش قیمت از ســوی 
خودروســازان خبــری از افزایــش قیمــت در بازار 
خودرو نیست.ســعید موتمنی دربــاره وضعیت 

بازار خودرو پس از اعام قیمت های جدید ایران 
خــودرو اظهار کــرد: بــازار خــودرو در وضعیت با 
ثباتی قرار دارد و قیمت ها تغییر آنچنانی نداشته 
اســت.وی افــزود: با وجود اعــام افزایش قیمت 
خودرو هــای زیر ۴۵ میلیون تومانی توســط ایران 
خــودرو امــا، در بــازار خبــری از افزایــش قیمــت 
نیســت و حتی برخی  خودرو ها بــا کاهش حدود 

۵00 هزار تا یک میلیون تومانی مواجه شده اند.

و  فروشــندگان  اتحادیــه  رئیــــــــــــــــــــــــــــــس 
نمایشــگاه داران خودرو گفت: اگر عرضه خودرو 
توســط خودروســازان افزایش یابد قطعاً شــاهد 
کاهــش بیشــتر قیمت هــا خواهیــم بود.موتمنی 
تصریح کرد: با توجه به اینکه قیمت ها در سطح 
باایی قرار دارد و خریداران کمتر به بازار مراجعه 
می کنند شــاهد افزایش قیمت در بازار نخواهیم 

بود.

ë صادرات بنزین برای نخستین بار
اگر مصرف مدیریت شود، مازاد تولید بنزینی که 
امروز ایجاد شــده، به ایران نیز فرصت حضور در 
بازار صادراتی بنزین را خواهد داد. صادق آبادی 

می گویــد: »داریــم بــه ســمت صــادرات حرکت 
می کنیم. ایــن اتفاق یا از طریق قــرارداد صورت 
می گیــرد یــا در رینگ بورس عرضه خواهد شــد. 

این برنامه ما در سال جاری است.«

مقولــه  دو  نفــت  وزیــر  معــاون  ایــن  گفتــه  بــه 
ذخیره ســازی و صــادرات بنزیــن هــر دو مد نظر 
است که در حال نهایی سازی قیمت فرآورده های 

نفتی و تطبیق آن با قیمت جهانی است.

یادداشت

مرتضی بهروزی فر
عضو هیأت علمی 
مؤسسه مطالعات 
بین المللی انرژی

مزیت ستاره خلیج فارس
بــه   واردات بنزیــن در ســال های اخیــر تبدیــل 
یک پاشــنه آشــیل بــرای اقتصاد ایران شــده بود 
و هــر بــار که دشــمنان بــه دنبال فشــار آوردن به 
کشــور بودند، دســت روی این نقطــه ضعف نیز 
می گذاشــتند. به طوری که محمود احمدی نژاد، 
رئیــس دولت های نهم و دهم هــم برای مبارزه 
بــا ایــن تحریم هــا خودکفایــی بنزین را در ســال 
91 جشــن گرفــت، البتــه خودکفایــی آن ســال ها 
مانند امروز نبود و با ریفورمیت پتروشیمی ها که 
ماده ای آاینده، ســمی و ســرطان زا بــود، انجام 

شد و تقریباً فقط یک ژست بود.
اما اآن با به تولید رسیدن سه فاز از پاایشگاه ستاره خلیج فارس، 
ظرفیــت تولید بنزین کشــور از 105 میلیون لیتر در روز عبور کرده و 
بــا توجــه به میانگیــن ۸٧ میلیون متر مکعبی مصــرف در هر روز، 
می توان ادعا کرد که ایران به واسطه پاایشگاه ستاره خلیج فارس 

خودکفا شده و حتی می تواند صادرات را نیز آغاز کند.

اما در این مورد اگر مدیریت مصرف انجام نشود در سال های آتی 
دوباره به واردات بنزین نیازمند خواهیم شد. لذا نیازمند مدیریت 
جــدی مصــرف از طریــق یــک برنامــه میــان مــدت و بلنــد مدت 
هســتیم. باید بــا ابزارهای قانونی قاچاق مهــار و تولید خودروهای 

پرمصرف داخلی متوقف و اصاحات انجام شود.
موضــوع دوم بــه تولیدات میدان گازی مشــترک پــارس جنوبی 
بازمی گردد. مصرف گاز کشور در فصل زمستان به ۸00 میلیون 
متــر مکعــب در روز نزدیک می شــود و درحالی که همــراه تولید 
گاز بایــد میعانــات گازی نیــز به اجبار تولید شــود، نیاز اســت که 
بــرای آن مصرف هم تعریف شــود. از این رو یا باید صادر، یا در 
انبارها و نفتکش ها ذخیره و یا در پاایشــگاه های داخلی مصرف 

شود.
از آنجایــی کــه تحریم هــا اجــازه صــادرات آزادانه میعانــات گازی 
هماننــد نفت خــام را به ایران نمی دهد، پاایشــگاه ســتاره خلیج 
فارس به کشــور این فرصت را داده اســت تا ٣60 هزار تا 400 هزار 

بشکه در روز میعانات گازی را پاایش و تبدیل به بنزین کند.

محمد پارسا/ خبرنگار
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از  یکــی  گرامیداشــت  مراســم  امــروز 
خــود  همــت  بــه  رادیــو  قدیمی هــای 
رادیویی ها در تاار »شهیدان نژادفاح 
نژاد« کرج برگزار می شــود؛ مراســمی 
بــرای تجلیل از بهــروز رضوی، گوینده 
قدیمــی رادیــو کــه نــه تنهــا بــه عنوان 
مجــری در بخش های مختلف رســانه 
ملی فعالیت کرده، بلکه در حوزه های 
دیگر فرهنگ و هنر نیز حضوری فراتر 
از طبــع آزمایی داشــته اســت. رضوی 
بــا همه بی مهری هایی کــه در دوره ای 
متوجــه حالش شــده، همچنــان رادیو 
را خانــه خــود می داند؛ خانــه ای که از 
آذرماه ســال 47 بــه آن قدم گذاشــته 
و مهم تریــن توصیــه اش بعــد از نیــم 
جوانــان  بــه  آن  در  فعالیــت  قــرن 
عاقه مند این اســت که »گرفتــار ادا و 
تقلید نشــوند و برای کســب اطاعات 
و یادگیری تکنیک های ازم بکوشند«. 
او معتقــد اســت:» گویندگی تنها صدا 
نیســت، بلکــه حرفــه ای ســت کــه بــه 
برخــورداری از اطاعات بســیاری نیاز 
دارد، آنچنــان که حتی بــا یک صدای 
متوسط هم می توان کاری جدی ارائه 
کــرد و بــه گوینــده ای محبــوب تبدیل 
شد.« در آســتانه تجلیل از این گوینده 
پــای صحبــت هایــش نشســتیم تــا از 
رادیو و 50 ســال فعالیــت خود در این 

رسانه بگوید.

ë  از مختلفــی  بخش هــای  در  شــما 
فرهنــگ و هنر طبــع آزمایی کــرده اید، 
هرچند کــه همواره تمرکزتــان بر دوبله 
کاری  چــه  مشــغول  روزهــا  بوده؛ایــن 

هستید؟
بگذاریــد همین ابتــدا بگویم برخاف 
شــده ام  مشــهور  آن  بــه  کــه  چیــزی 
مــن دوبلــور نیســتم، کارم گویندگــی 
اســت. برخی گمان می کنند هر کســی 
گویندگــی می کند و صدای خوبی دارد 
حتماً دوبلور نیز هســت. این در حالی 
ســت که دوبلــه فــن و اصــول دیگری 
دارد، گویندگــی هم همین طور اســت 
و به مهارت های خاص خود نیاز دارد. 
دوبلــور  همــکاران  از  عــده ای  البتــه 
گویندگــی هــم می کننــد امــا اغلب به 

کار  ایــن  در  خودشــان  حرفــه  انــدازه 
موفق نیســتند.دوبلور به جای نقشــی 
که گفته شــده نه تنها صحبت می کند 
بلکه ناچار به بازیگری هم هست، اما 
گوینــده بایــد متنی  راکه از او خواســته 

شده با صداقت و صراحت بخواند.
ë  شــما برای مدتــی از گویندگــی رادیو

دور شــدید، اما باز هم به آن بازگشتید، 
علت این رجوع دوباره چیست؟

هیچــگاه رادیــو را رها نکــرده ام، البته 
زمــان ریاســت آقــای محمدهاشــمی 
بــرای مدتــی بــه ناچــار از آن فاصلــه 
گرفتم؛ چراکــه مدیری یک کام بود و 
اگر در زمینــه ای نه می گفت، حتی اگر 
آیه هم نازل می شــد نظرش را عوض 
نمی کــرد و حــدود 10-11 ســالی مانــع 
فعالیت من شد. این توضیح مختصر 
را دادم کــه بدانیــد هیچــگاه بــه میــل 

خودم از رادیو دور نشده ام.
ë  در شــرایطی که اغلب اهالی رادیو از

وضعیــت پرداخت هــای مالــی رادیو 
گایــه دارند چه شــده کــه شــما و دیگر 
پیشکســوتان بــه آن وفادار مانــده و به 

سراغ تلویزیون نرفته اید؟
برخــاف  امــا  نشــود  باورتــان  شــاید   
تئاتــر  کــه  تئاتــری  دوســتان  برخــی 
را رهــا می کننــد تــا بــه ســینما رفتــه، 
مشــهور شــوند و حتی عایدی بیشتری 
قسمتشــان شــود من اصًا تمایلی به 
شهرت و دردسرهایش ندارم؛ شهرت 
دشمن حریم خصوصی آدم هاست. 
ذات  کــه  رادیــو  گویندگــی  مقابــل  در 
نجیب تری دارد برای فردی همچون 
مــن بســیار دلپذیرتــر اســت. از طرفی 
یکی از عاقه منــدی هایم به فعالیت 
در رادیو به این مســأله ارتباط دارد که 
دسترســی به این رســانه بســیار سهل 
است. به رادیو در هر شرایطی می توان 
گوش داد، به غیــر از فعالیت هایی که 
نیازمند دقت و تمرکز هستند، شما در 
هــر حالی قادرید بــه برنامه های رادیو 
گــوش بدهید و ایــن ُبرد بزرگــی برای 
فعاان رادیویی به شــمار می آید. این 
کــه شــما بدانید در رســانه ای فعالیت 
داریــد کــه قــادر بــه جــذب مخاطبان 
بســیاری، از زن خانه دار یا کارگر فان 
اتفــاق  و...  تاکســی  راننــده  و  کارگاه 
مهمی ســت و لــذت فعالیت در آن را 
دو صــد چنــدان می کنــد. از این بحث 

کــه بگذریم من با رادیو کارم را شــروع 
کرده ام، بنابراین عاقه بسیاری به آن 

دارم و رادیو را خانه ام می دانم.
ë  در روزگار فعلــی کــه تکنولوژی هــای

نوین ارتباطی ســهم عمده ای از وقت 
مــردم را به خــود اختصــاص داده اند، 
شــما معتقــد بــه برخــورداری رادیــو از 
مخاطبانــی قابل توجه هســتید! گمان 
از  فراتــر  نمی کنیــد گفتــه شــما قــدری 

واقعیت امروز باشد؟
شما اگر به مطالب زمانی که تلویزیون 
به عنوان رقیبی جدی برای رادیو وارد 
ایران شــد توجه کنیــد خواهید دید که 
آن زمــان همــه معتقــد بودنــد دیگــر 
عمــر رادیو به ســرآمده و بایــد منتظر 
کنــار رفتنش بود. با ایــن حال تا جایی 
که من مطلع هستم گمان می کنم که 
رادیــو همچنان حضوری پررنگ میان 

مردم دارد. 
رادیــو در انــواع شــرایط حضــور دارد، 
درســت برخاف ســینما یــا تلویزیون 
کــه در هــر زمانــی نمی توان به ســراغ 
آنها رفت. حتی یک پیرمرد روســتایی 
در منطقــه ای دور افتاده هم می تواند 
بــا کمتریــن تجهیــزات ضمــن انجام 
کارهای روزانــه اش به رادیو هم گوش 
بدهــد، زنان خانه دار هم همین طور، 
در حیــن رســیدگی بــه کارهــای خانــه 
می تواننــد از برنامه هــای آن اســتفاده 
کنند.معتقــدم حتــی بــا وجــود نفــوذ 
شــبکه های اجتماعی به زندگی مردم 
وجــود مخاطبانــی  از  رادیــو  هــم  بــاز 
حرفــه ای برخــوردار اســت کــه بــا آن 

ُانسی جدی دارند.
 برخاف برخی دوســتان معتقدم که 
نباید نگران این بود که این رقبای تازه 
نفس همچــون شــبکه های اجتماعی 
رســانه های  بگیرنــد،  را  رادیــو  جــای 
جدید همچون تبــی همه گیر می آیند 
عــادی  جــای  بــه  هــم  یکبــاره  بــه  و 
شــان برمــی گردنــد. البته منکــر تأثیر 
تکنولوژی هــای نوین ارتباطی نیســتم 
اما رادیو رســانه گرم و مؤثری ست که 
بــا مردم تبــادل و تعامــل دارد و حتی 

آنان را به فکر و خیال وادار می کند.
ë  ،اگر ســری بــه صفحات تاریــخ بزنیم

چــه در دوران جنــگ تحمیلــی عــراق 
علیه کشــورمان، قــدری عقب تر وقوع 
انقــاب در ایــران و حتــی اگر به ســراغ 

دیگر کشورها برویم، رادیو در پیروزی ها 
و نفــوذ حزب نــازی و در رأس آن هیتلر 
هم نقشــی جدی ایفــا کرده، نقشــی که 
فراتر از ســرگرمی به عرصه سیاســت و 
کشــیده  هم  اینچنینــی  اثرگذاری هــای 
هــم  فعلــی  شــرایط  در  بــوده،  شــده 
می تــوان چنیــن نقــش و قدرتــی برای 

رادیو قائل شد؟
از  همچنــان  رادیــو  کــه  نکنیــد  شــک 
قدرت و حیطه نفــوذ باایی برخوردار 
اســت، هنــوز کــه هنــوز اســت مــردم 
وقتــی خواهان اطــاع ســریع از اتفاق 
یــا ماجرایی می شــوند به ســراغ رادیو 
آنــان  بــرای  رادیــو  خبــر  و  می رونــد 
جدی تــر از تلویزیــون و دیگر رســانه ها 

است. 
عــاوه بر ســرعتی کــه رادیو در انتشــار 
بــا  مقایســه  در  مــردم  دارد  خبرهــا 
تلویزیون اعتماد بیشتری به خبرهای 
آن دارند، به بحث تاریخی کارکردها و 
نفوذ این رســانه اشــاره کردید، آنهایی 
که سن و سالشان اجازه می دهد حتماً 
به خاطر دارند که در سال های نزدیک 

به انقاب، رادیو از چه قدرت و نفوذی 
میــان مــردم برخــوردار بــود. همیــن 
اعتمــاد هم ما رادیویی ها را بیشــتر به 

انجام کار اصولی موظف می کند.
ë  در حال حاضر می توان تقسیم بندی

سنی یا قشــری خاصی میان مخاطبان 
فعلی رادیو قائل شد؟

چنــدان قائــل بــه دســته بنــدی میان 
منتهــی  نیســتم،  رادیــو  مخاطبــان 
معتقدم قدیمی ترها ُانس بیشتری با 
رادیو دارند. جوان ترها بیشتر به سراغ 
برنامه های پرنشــاط  تــر رادیو می روند 
و شــاید بتوان گفت که بــه فراخور نیاز 
خــود بــه ســراغ آن می رونــد، یکــی از 
نکاتــی کــه رادیــو را از دیگــر رســانه ها 
متمایــز می کنــد این اســت کــه مردم 

مشارکت بیشتری درآن دارند. 
بــرای جــذب بیشــتر جــوان ترهــا بــه 
رادیــو ایــن برنامــه ســازان و مدیــران 
رادیویی هستند که باید به فکر ساخت 
برنامه های جذاب تری باشند. یکی از 
مهم تریــن محدودیت هایــی که پیش 
روی رادیویــی هاســت و اتفاقــاً توجــه 

بــه آن را می تــوان بــرگ برنــده ای در 
جــذب مخاطبــان دانســت موســیقی 
اســت. متأسفانه در پخش موسیقی از 
رادیــو با امــر و نهــی و محدودیت های 
بســیاری طــرف هســتیم کــه  ای کاش 
شــود.  اندیشــیده  آن  بــرای  چــاره ای 
روز  ترانه هــای  و  موســیقی ها  پخــش 
در  جــدی  تأثیــری  رادیــو  از  جهــان 
افزایــش محبوبیــت آن میــان مــردم 

خواهد داشت.
ë  در بگذریــم  کــه  موســیقی  بحــث  از 

بــرای  پیشــنهادی  چــه  امــروز  شــرایط 
مسئوان رادیو دارید؟

مسئوان چندان توصیه پذیر نیستند، 
گویــا زیــاد دلشــان نمی خواهــد که به 
حــرف کســی گــوش بدهنــد وگرنــه با 
قــدری ابتــکار عمل قــادر بــه افزایش 
رســانه  ایــن  مخاطبــان  توجــه  قابــل 
شنیداری خواهند بود. اگر ما هم نظیر 
دیگر کشورها از وجود رادیو خصوصی 
کــه  بــود  برخــوردار بودیــم آن وقــت 
مســئوان ناچــار بــه تــاش بیشــتری 

برای حفظ حیات خود می شدند. 
مهم تریــن خواهــش من از مســئوان 
رادیــو، به عنــوان یکــی از قدیمی های 
آنــان  بیشــتر  توجــه  عرصــه،  ایــن 
اســت،  رادیویــی  دســتمزدهای  بــه 
از  کمتــر  خیلــی  رادیــو  دســتمزدهای 
برادرش تلویزیون است. این در حالی 
اســت کــه دوســتان فعــال در رادیو به 
اطاعــات  و  دانــش  از  برخــورداری 
بیشــتری نیــاز دارنــد. در رادیــو خبری 
تســهیاتی  و  تلویزیــون  فریبندگــی  از 
کــه پیــش روی برنامــه ســازان اســت 
نیســت، مخاطب تنها با صــدا روبه رو 
ســت و طبیعی ســت که گوینده رادیو 
بایــد تــاش مضاعفــی بــرای جــذب 
گوینــده  کار  ببــرد.  کار  بــه  مخاطبــان 
بیــش از صــدا، متکــی به برخــورداری 
از دانــش ازم و همچنیــن اطــاع  او 
توصیــه ام  اســت.  آن  تکنیک هــای  از 
ورود  عاقه منــد  کــه  جوان هایــی  بــه 
بــه ایــن عرصه هســتند پرهیــز آنان از 
صداسازی و تقلید است، در گویندگی 
مهم ترین اصل این است که خودمان 
کارشــان  وقتــی  تر هــا  جــوان  باشــیم، 
ادا  و  را آغــاز می کننــد گرفتــار تقلیــد 
می شــوند، هرچند که برخی از آنان به 

مرور راه شان را پیدا می کنند.

www.iran-newspaper.com

editorial@iran-newspaper.com

 سال بیست وچهارم  شماره 6971
 پنجشنبه  20 دی 1397

سعیده احسانی راد
خبرنگار

»من حامد بهداد را آنتونی کویین سینمای 
انعطــاف  خیلــی  چــون  می دانــم  ایــران 
در  غریبــی  و  عجیــب  تغییــرات  و  دارد 
بازی هایش می دهد.« این عبارات بخشی از 
صحبت های کارگردان »مارموز« در تعریف 
و تمجیــد از بازیگــر نقش »قــدرت« در این 
فیلم اســت. کمال تبریزی هفته گذشته در 
گفت وگــو با یک رســانه، ضمن ســتایش از 
بازی منعطف و چند پهلوی بهــداد، از او با 

عنوان آنتونی کویین سینمای ایران یاد کرد. 
بازتاب صحبت های این کارگردان بافاصله 
بــا واکنــش پرویز پرســتویی همــراه بــود. او 
با انتشــار پســتی در صفحه اینســتاگرامش 
نســبت به ایــن مقایســه انتقــاد کــرد: »اگه 
می خواهیم برای فیلممون تبلیغ کنیم از هر 
کس و هر چیزی به عنوان دستاویز استفاده 
نکنیم و ســعی کنیم آدم هارو با خودشون 
مقایسه کنیم. شما فیلمساز ارزشی هستید 

از شــما توقــع داریم اســیر تبلیغــات کاذب 
نشوید.« او همچنین در بخش ابتدایی این 
یادداشــت عنــوان کرد: »من اصــاً کاری به 
کار حامد بهداد ندارم، ایشون بازیگر بزرگیه 
و خــودش شــاید یادش نباشــه کــه بنده به 
توصیــه رامبد جــوان در پشــت بــوم وزارت 
صنایع در سر فیلمبرداری فیلم مومیایی ۳، 
ایشون و زنده یاد پوپک گلدره را به همایون 
اســعدیان برای بازی در فیلم »آخر بازی« 

معرفی کــردم.« حامد بهداد کــه در همان 
ایــام نه تعریف و تمجید تبریزی را بازنشــر 
کــرده و نه واکنشــی به شــکوائیه پرســتویی 
نشــان داده بود، بــه تازگی حق شــاگردی را 
ادا کرده و پاسخ معقولی به این انتقاد داده 
اســت. او در مصاحبه تصویری در پاسخ به 
اعتراض پرستویی با خنده می گوید:»اصًا 
ناراحت نشــدم، حق با پرویز است.« بهداد 
حرف هایــش را ایــن گونــه ادامــه می دهد: 

»خیلی دوســتش دارم، از دلش خبر دارم، 
خبر دارم برخی جاها اگر اذیت شده چقدر 
رنجیده، براستی باعث افتخار است که یکی 
از بهتریــن همکارانــم من را در نوشــته ها و 
یادداشت های شــخصی اش راه می دهد.« 
بهداد در نهایت با نقل خاطره و اســتناد به 
صحبت های خسرو شکیبایی می گوید: »در 
ایــن عالم برهوت جمال پرویــز خودمان را 

عشق است.«

جمال پرویز خودمان را عشق است

توضیحات حدادعادل درباره بودجه بنیاد سعدی
غامعلــی حدادعــادل رئیــس بنیــاد ســعدی در نشســت خبــری 
روز گذشــته که به مناســبت آغاز به کار نخســتین مدرسه زمستانی 
دانش افزایی زبان و ادبیات فارسی در محل این بنیاد تشکیل شده 
بود گفت: بنیاد ســعدی یکی از وظایف خود را تدوین اســتانداردها برای آموزش زبان 
فارسی در نظر گرفته است. همان طور که درباره زبان انگلیسی آزمون هایی مانند تافل 
سطحی از استاندارد آموزش این زبان را مشخص می کنند در مورد فارسی نیز باید یک 
آزمون و گواهی مرتبط با آن به منظور شناسایی استانداردهایی که نشان می دهد یک 
زبان آموز به اندازه مشخصی از آموزش فارسی دست پیدا کرده است اقدام کرده ایم. او 
در پاسخ به سؤالی در مورد بودجه جاری بنیاد سعدی و افزایش آن در جداول بودجه 
گفت: ظاهر رقم بودجه نشان دهنده افزایش جزئی ۴.7 درصدی است اما توجه کنید 
۸0 درصد بودجه بنیاد باید صرف خرید ارز شود ما بودجه سال گذشته را با توان مان 
برای خرید ارز ۳۵00 تومانی بسته بودیم افزایش امسال بودجه در مقابل افزایش سه 
برابری نرخ ارز نشــان می دهد که چقدر بودجه ما کم شــده اســت و باید با آن بسازیم 
و خودمــان را بــا آن تطبیق دهیم. در کنار آن باید با همین بودجــه ۲0 درصد افزایش 
حقوق را در نظر بگیریم البته بنیاد ســعدی در حدود ۵0 کارمند بیشــتر ندارد و سعی 
مان این بوده این نهاد بیشترین بودجه خود را صرف آموزش زبان فارسی در دنیا کند.

اعام زمان بندی فیلم های جشنواره فجر برای »ملت«
آییــن قرعه کشــی برنامــه نمایش فیلم های ســی و هفتمین جشــنواره فیلــم فجر در 
پردیــس ملــت با حضور تهیــه کننــدگان و کارگردانان آثار ایــن دوره برگزار شــد.در این 
مراسم زمان نمایش فیلم های جشنواره در سالن رسانه ها توسط فیلمسازان حاضر و 
اهالی رســانه قرعه کشی شد که براســاس جدول تنظیم شده از چهارشنبه 10 بهمن تا 
یکشنبه ۲1 بهمن ماه؛ فیلم ها در چهار سانس برای اهالی رسانه نمایش داده می شوند. 

اجرای ارکستر مجلسی در جشنواره موسیقی فجر
 ارکستر مجلسی ایران به رهبری منوچهر صهبایی کنسرتو گیتار یواخیم رودریگز را با 

تنظیم مهران روحانی در جشنواره موسیقی فجر اجرا می کند.

تجلیل از مهدی حجوانی
در هجدهمیــن برنامــه »عصر کتاب« از مهدی حجوانی به پاس ســال ها تاش در 
تحقیق، نگارش و ترجمه بویژه در دنیای کودک و نوجوان تجلیل می شــود. در این 
برنامه احمد مسجدجامعی، نیکنام حســینی پور، هوشنگ مرادی کرمانی، فرهاد 
حسن زاده، فریدون عموزاده خلیلی، نوش آفرین انصاری، علی اصغر سیدآبادی، 

رضا هاشمی نژاد و کیانوش غریب پور حضور خواهند داشت.

برگزاری کنگره میرعلی تبریزی
در راستای ارج نهادن به مقام شامخ مبدع خط نستعلیق و آشنایی نسل جوان 
با گنجینه های ارزشــمند و مفاخر هنری که از ســرمایه های ملی و معنوی کشور 
هســتند، کنگره علمــی و هنری میرعلی تبریــزی - واضع خط نســتعلیق - در 
فروردین 9۸ در تبریز برگزار می شــود. مدیرکل اداره فرهنگ و ارشــاد اســامی 
آذربایجان شرقی هدف از برگزاری این کنگره را اشاعه و ترویج هنر خوشنویسی 
و فرهنــگ اســامی، گســترش فعالیت های فرهنگــی و هنری، ایجــاد انگیزه و 
رقابت ســازنده بین هنرمندان، ارج گزاری به مفاخر و هنرمندان و شناســایی و 
معرفی اســتعداد های هنــری در این عرصه عنوان کرد. گفتنی اســت میرعلی 
تبریــزی )درگذشــت ۸50 هـــ. ق( با لقــب »قــدوه الکتاب« به معنی پیشــگام 
خوشنویســان فرزند میرعلی سلطانی، از خوشنویسان بنام اسامی و از مفاخر 

خوشنویسی ایرانی در سده های هشتم و نهم هجری است.

روی خط 
خبـــــر

رادیو هنوز هم بی رقیب است
بهروز رضوی، گوینده و مجری قدیمی رادیو در آستانه تکریم خود به »ایران« گفت:

 

»بینوایان« یکی از بزرگ ترین آثار ویکتور 
هوگو، نویسنده نام آشنای قرن هجدهم 
فرانســه به حســاب می آیــد کــه ترکیــب 
جالبی از عشــق و درام و مســائل سیاسی 
نمایــش  ایــن  برمی گیــرد.  در  را  فرانســه 
دستمایه نمایشی موزیکال و پرطمطراق 
و البتــه بســیار پرحاشــیه بــا کارگردانــی 
حسین پارسایی قرار گرفته که چند وقتی 
اســت در ســالن هتل اســپیناس به روی 
صحنــه می رود. در این نمایــش جدا از ۸ 
بازیگر ســینمایی )که برخی از آنها سابقه 
اجرای تئاتری هم دارند( بیــش از ۱۰۰ نفر 
هنرجو و بازیگر دیگر ایفای نقش می کنند 
و جمعیــت ۱5۰ نفــری ارکســتر و گروه کر 
به رهبــری بردیا کیارس ایــن موزیکال را 

همراهی می کنند.
با ســحر ســتوده، مترجــم و ترانه ســرا و 
دســتیار موســیقی موزیکال بینوایان به 
گفت و گو نشســتیم که متــن کامل آن را 

می توانید در ایران آن این بخوانید.

ë  آیــا پیش تر نیز نمایش هــای موزیکال 
با این حجم داشــته ایم که در ایران روی 

صحنه برود؟
از  موزیــکال  نمایش هــای  اجــراى 

چنــد ســال پیــش آغــاز شــده و تاکنون 
آثــارى ماننــد جان اســکیکی، اشــک ها 
و لبخندهــا و بانــوى زیبــاى من توســط 
گروهــی از خواننــدگان بــه روى صحنه 
رفته اســت ولــی به لحاظ گســتردگی و 
حجــم و تعداد اجراهــا، می توان گفت 
اولیــور توئیســت و بینوایان متفــاوت از 

این آثارند.
ë  و ایــران  در  موزیــکال  نمایش هــای 

کشورهای دیگر چه تفاوتی دارد؟
اجرای موزیکالــی که در حال حاضر در 
ایران هســت در مقایســه با کشــورهای 
خارجی تفاوت هایــی دارد. در ایران ما 
با توجه بــه ذائقه مخاطب و آن چیزى 
که می پســندد اثر را تطبیــق می دهیم. 
بــراى ایــن کار مجبــور شــدیم تعدادى 
از قطعــات را حذف کنیــم، چرا که این 
گونــه از نمایــش شــاید بــراى مخاطب 
ایرانی دلپذیر نباشــد که پشــت سر هم 

موسیقی و آواز بشنود.

ë  تفاوت این دو موزیــکال از نظر حجم
بازیگر چطــور بود؟ کدام یــک از این دو 

کار سنگینی داشتند؟
اولیــور  در  هــم  کــه  کســی  به عنــوان 
توئیســت همکارى داشــته و از ابتداى 
پــروژه بینوایــان نیــز امــور مربــوط بــه 
موسیقی را عهده دار بودم، می توانم 
ســنگینی ایــن کار را ســه برابــر اولیــور 
تعــداد  از  بزنــم.  تخمیــن  توئیســت 
قطعاتــی که اجرا می شــود تــا تعداد 
و  بخواننــد  آواز  بایــد  کــه  بازیگرانــی 
جمعیت روى صحنه و پشــت صحنه 
اســت.  تــرى  ســنگین  کامــًا  پــروژه  
دربینوایــان  صحنــه  روى  جمعیــت 
بیشــتر اســت اما به خاطر ابعاد سالن 
آدم ها کوچک تر دیده می شــوند و هر 
چقــدر بازیگــر در صحنــه بگذارید باز 
هــم گنجایــش دارد. اما تــاار وحدت 
صحنه اش به مراتب کوچک تراست. 
در بینوایــان بیــش از ۸0 نفر در صحنه 
حضــور دارنــد کــه در اولیــور توئیســت 
تنهــا 40 نفر بودند. البته بجــز کودکان. 
شــاید  صحنــه  ابعــاد  به خاطــر  امــا 
جمعیت بینوایان زیاد به چشــم نیاید. 
هدف مــا این بود کــه بینوایــان را طبق 
اســتانداردهاى جهانی بــه روى صحنه 
ببریم. به همین علت چیدمان ارکستر 
از اولویــت هایمان بود. این ارکســتر در 

وحــدت عمــًا جــا نمی شــد و مجبــور 
بودیم ســالنی پیدا کنیم که بشود گروه 
ارکســتر را به طــور کامــل در آن مســتقر 
کرد. ســالن هتل اســپیناس این امکان 
را بــراى مــا فراهم مــی کرد تــا بتوانیم 
ارکســتر را به طور کامل داشــته باشیم و 
در این زمینه می توانم به یقین بگویم 
کــه کیفیــت ارکســتر بــا رهبــرى بردیــا 
کیارس کامًا با اســتانداردهاى جهانی 

مطابقت دارد.
ë  بازیگــران موزیــکال بینوایــان بــا چه

معیاری انتخاب شدند؟
فاکتورهــاى قابــل توجهــی در انتخــاب 
بــود. در وهلــه اول  بازیگــران مدنظــر 
به خاطر ســنگینی کار ترجیح بر حضور 

بازیگرانــی بود کــه حرفــه اى و باتجربه 
باشــند. مــی دانید بازیگــرى یک پکیج 
اســت. بازیگر باید بدن آماده ای داشته 
باشــد و موســیقی و آواز بداند. می شــد 
بازیگرانی را دعوت به همکارى کرد که 
آواز خوانــدن در حــد قابل قبولی را بلد 
باشــند امــا در درجه چنــدم از بازیگری 
قــرار داشــته باشــند. امــا هنگامــی کــه 
بازیگرانــی مثــل پارســا پیروزفــر، نویــد 
محمــدزاده، ســحر دولتشــاهی و باقی 
دوســتان بــا تجربــه چندیــن ســاله در 
چنیــن کارى حضــور پیــدا مــی کننــد و 
تــاش می کنند تا بتوانند بخوانند و هر 
روز با پشتکار فراوان تمرین می کنند تا 
نقشی را به همراه مهارت جدیدى ایفا 

کنند، در واقع داریم این پیام را به دیگر 
بازیگران می رســانیم که بروید و در این 
زمینه که جزوى از بازیگریست آموزش 

ببینید.
ë  درباره شــده  بینوایان  بــه  انتقادهایی 

بــا  کــه  صحنه هایــی  و  بــودن  اکچــری 
موازین اخاقی ما مطابقت ندارد، چه 

پاسخی بر این انتقادات دارید؟
انگشــت اتهامات وانتقاد خیلی قبل تر 
از  اینکــه قیمــت بلیت ها تعیین شــود 
به ســمت بینوایان بود. دربــاره موازین 
اخاقــی هــم مــی توانــم بگویم کــه در 
ایران طبقات بســیار متفــاوت فرهنگی 
بســیار  خانــواده  بــا  خانــواده  داریــم. 
متفاوت اســت. مثًا شاید یک خانواده 
بگویــد مــن از رفتار روســپی کــه در این 
نمایــش بــازی می کــرد خوشــم نیامد 
کاش بچه ام این صحنه را نمی دید اما 
به چشم خانواده دیگرى نیاید و مطرح 
نباشد. درباره اکچری بودن باید بگویم 
هــر کاری نیاز خــودش را دارد. بینوایان 
در یک بلک باکس نمی توانســت اجرا 
شــود. باید ببینیم کار ما به چه متریالی 
نیــاز دارد و چطور مــی تواند حرفش را 
بزنــد و آن حس را منتقــل می کند. هر 
کاری نسبت به نمایشنامه اش و چیزی 
کــه احتیــاج دارد باید نیــازش برطرف 

شود.

تاش برای بومی سازی آهنگ های یک نمایش جهانی
گفت و گو با سحر ستوده درباره دشواری های تنظیم موسیقی نمایش بینوایان 

وزیر فرهنگ به تماشای نمایش علی رفیعی نشست
 وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی بــا حضــور در تــاار وحــدت به 
تماشــای نمایــش »خانــه برنــاردا آلبــا« نشســت. ســید عباس 
صالحــی، وزیــر فرهنگ و ارشــاد اســامی پــس از تماشــای این 
نمایــش بــه کارگردانــی علــی رفیعی در پشــت صحنه حاضر شــد و با کارگــردان و 
بازیگران گفت و گو کرد. رفیعی در این دیدار، توضیحاتی در خصوص نمایشــنامه و 
فرآیند آماده سازی نمایش فوق ارائه کرد. صالحی نیز با تقدیر از کارگردان نمایش و 
بازیگران تأکید کرد که این نمایش شاخص، رنگ آثار رفیعی را دارد.نمایش »خانه 

برناردا آلبا« از 1۴ آذرماه در تاار وحدت به روی صحنه رفته است.
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مریم شهبازی
خبرنگار

سحر ستوده

غوغای تکسیم در پایتخت 
»ایــران«: گــروه موســیقی »تکســیم تریــو« ازکشــور ترکیــه برای 
نخستین بار در ایران روی صحنه رفت.این اجرا شامگاه سه شنبه 
1۸ دی ماه در دو سانس و در سالن مرکز همایش های برج میاد 
تهران برگزار شــد.اجرایی با اســتقبال کم نظیراز یک گروه موســیقی بین المللی که 
سبب شده بود برخی از هنرمندان موسیقی کشورمان از جمله علیرضا قربانی، علی 
زندوکیلــی، مهیارعلیزاده، پدرام درخشــانی، ابوالفضل صادقی نژاد، حامد همایون 
،میثم مروستی، یاشار خسروی، امیر میاد نیکزاد به تماشای این اجرای زیبا بنشینند. 
اجرای برنامه با حضور ســه نوازنده برجسته موسیقی آغازشد، اسماعیل تونچ بیک 
نوازنده ساز باغاما، هوسنو شان اندریجی نوازنده ساز کارینت، آیتاچ دوغان نوازنده 
ســازقانون و دکوری ســاده بــدون آن که جلــب توجه برای مخاطب یــا تبلیغی برای 
هنرمند باشــد.اما همین تعداد انگشت شماردرمقابل کنسرت های پررنگ و لعاب 
غوغایی شگرف آفرید، گویی در پس بی کامی سازهایشان هزاران سخن نهفته است 
که ســواربرنت های موسیقی کامی تازه خلق می شود.صدای قانون سکوت سالن را 
شکست و رقص انگشتان ملودهای ناشنیده ای که شاید چندان فاصله ای با سرزمین 
ما ندارد به گوش رســاند.حال نوبت به کارینت می رســد و جادوی صدای هوســنو، 
هنرمندی که بارها از سوی حاضران در سالن مورد تشویق قرار گرفت.این بار باغاما 
هم هم ســو می شود. ترکیب یک همنوایی که آرام آرام نبض سالن را بدست گرفته 
است. نوازندگان با همان زبان و گویش ترکی خوشامد می گویند و مخاطبان هم طی 
اجرا بارها و بارها به زبان ترکی ازاجرای این برنامه و یک شب خوب و به یاد ماندنی 
تشــکر کردنــد. قطعات »آه اســتانبول«، »ســودا«، »یاان دنیــا«، »گــوزوم« از جمله 
قطعات نام آشنا برای مخاطبان بود که مورد توجه قرار گرفت. هوسنو شان اندریجی 
پیش از اجرا گفته بود: برای فرهنگ ایران احترام ویژه ای قائلیم. این اجرا قطعاً یکی 
از مهم ترین اجراهای همه این ســال ها برای ما اســت. گروه موســیقی تکســیم تریو 
)Taksim Trio( یکی از جهانی ترین گروه های موسیقی کشور ترکیه است که در سال 

۲007 فعالیت خود را آغاز کرد.

ترنـــــم

س
فار
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 در یــک هفتــه اخیــر تصویــر ۳ اباغیــه 
در فضای مجــازی با امضای دادســتانی 
کل کشــور و ارســال آن به دادســتانی های 
عمومی، دست به دست می شود که خبر 
از شــروع فصل جدیــد و البته نویدبخش 
از ســوی ایــن نهاد بــرای کســب وکارهای 
نوپــا می دهــد. هر چنــد این ســه اباغیه 
موضوع های مختلفی را مطرح می کنند 
اما همگی در یک امر مشترک هستند آن 
هم جلوگیری از فیلترینگ بدون ضابطه 

و پلمب کسب وکارهای نوپا است.
ë ورود دادستانی به داستان فیلترینگ

در چند سال اخیر سایت ها و سرویس های 
آناین گوناگونی به دایل مختلفی فیلتر 
و بعد از مدت زمانی رفع فیلتر شــده اند. 
تاکنون بارها هر یک از مدیران سایت های 
فیلتــر شــده اعــام کرده انــد که هــر یک 
ســاعت از فیلتــر مانــدن ســرویس های 
آنها ضررهای جبران ناپذیری به کسب و 
کارشــان وارد می کند. در حالی بسیاری از 
وب سایت ها یا سرویس های آناین فیلتر 
می شوند که طبق قانون فیلتر شدن یک 
وب ســایت درصــورت حــذف در لحظــه 
محتوای مورد شکایت و تا قبل از بررسی 
نهایی پرونده شــکایت غیر قانونی است. 
ایــن مورد به وضوح در تبصــره یک ماده 
۲۱ قانون جرایم رایانه اشــاره شده است. 
در ایــن تبصــره آمــده اســت:  »چنانچــه 
محتــوای مجرمانــه بــه وب ســایت های 
مؤسســات عمومی شــامل نهادهای زیر 
نظــر ولی فقیــه و قوای ســه گانــه مقننه، 
مجریــه و قضائیــه و مؤسســات عمومی 
غیردولتی موضوع قانون فهرست نهادها 
و مؤسســات عمومی غیر دولتی مصوب 
۱۹ تیــر ســال ۷۳ و الحاقــات بعــدی آن 
یا به احــزاب،  جمعیت هــا، انجمن های 
سیاســی و صنفی و انجمن های اسامی 
یــا اقلیت های دینی شــناخته شــده یا به 
ســایر اشخاص حقیقی یا حقوقی حاضر 
در ایــران که امکان احــراز هویت و ارتباط 

با آنها وجود دارد تعلق داشــته باشــد، با 
دســتور مقــام قضایی رســیدگی کننده به 
پرونده و رفع اثر فوری محتوای مجرمانه 
از ســوی دارنــدگان، وب ســایت مزبــور تا 
صدور حکم نهایــی پاایش )فیلترینگ( 

نخواهد شد.«
 این تبصره قانونی در صورت اجرا شــدن 
می توانــد جلــوی فیلترینــگ در لحظــه 
بســیاری از وب ســایت ها را بگیــرد. اما از 
ســال ۸۹ کــه قانــون جرایــم رایانــه ای به 
تصویب رسید تاکنون این تبصره قانونی 
مورد اجرا قرار نگرفته است. حاا و آن طور 
که جــواد جاویدنیا، سرپرســت معاونت 
فضای مجازی دادســتانی و دبیر کارگروه 
فیلترینگ در گفت و گو با یک وب ســایت 
خبری گفته اســت دادســتانی کل کشــور 
بــا ارســال اباغیه ای بــه دادســتانی های 
عمومی و انقاب سراســر کشــور خواسته  
اســت تــا بــا اجــرای ایــن قانــون جلــوی 
فیلترینــگ بــدون ضابطه وب ســایت ها 
و ســرویس های آنایــن کســب و کارها را 
بگیرند. او با اشاره به جدیت این معاونت 
در اجــرای قانــون گفتــه اســت: »یکی از 
کارهایــی که در ایــن معاونت بجد دنبال 
آن هســتم اجــرای دقیــق قانون اســت و 

براســاس آن اجرای کامل تبصــره ۱ ماده 
۲۱ قانــون جرایــم رایانه ای  در دســتور کار 
قــرار گرفتــه اســت. در این تبصــره تأکید 
شده است با رفع فوری محتوای مجرمانه 
از ســوی دارنــدگان تارنماهــای شــناخته 
)دارای هویــت در داخــل کشــور(  شــده 
وب سایت ها و سرویس های آناین مورد 
شــکایت تا زمان صــدور حکم نهایی این 

سرویس فیلتر نخواهد شد.«
 او در ادامــه افزوده اســت: »بــرای اجرای 
این تبصــره از قانون، آذر ماه ســال جاری 
اباغیــه ای هــم بــه کلیــه دادســتان های 
شــده   خواســته  آنهــا  از  و  ارســال  کشــور 
حتمــاً تبصره این مــاده از قانــون جرایم 
رایانه ای قبل از صدور دســتور فیلترینگ 
اجرا شــود.« او تأکید می کند که با اجرایی 
ایــن تبصــره جلــوی فیلترینــگ  شــدن 
بدون اطاع قبلی بســیاری از ســایت ها و 
کسب وکارهای آناین گرفته خواهد شد. 
او همچنین با اشــاره به یک اباغیه دیگر 
به دادستانی های کل کشور تصریح کرده 
اســت که برای اجرای دقیق این تبصره از 
همه دادستانی های کشــور خواسته شده 
که هر درخواست شکایتی را قبل از بررسی 
و اجرا به کارگروه فیلترینگ ارجاع دهند. 

دبیر کارگروه تعییــن مصادیق مجرمانه 
بــا اعــام اینکه یــک ســاعت فیلترینگ 
می توانــد ضرر هــای جبران ناپذیــری بــه 
تأکیــد  بزنــد،  مجــازی  کســب وکارهای 
کــرده که نظارت بر اجــرای این تبصره به 
شــکل جدی با ارســال ایــن دو اباغیه به 
دادســراهای کشــور پیگیری می شــود و از 
همه همکاران قضایی نیز خواســته شده 
تــا در ایــن زمینــه احتیــاط ازم را در نظر 
بگیرنــد. البتــه جاوید نیا یادآور می شــود 
کــه اجــرای ایــن تبصــره از قانــون جرایم 
رایانه ای تنها مختص سرویس هایی است 
که محتوای کلی ســرویس آنها مجرمانه 

نباشد.
در کنــار ایــن دو اباغیــه، اواســط هفتــه 
گذشته تصویر نامه ای از یک اباغیه دیگر 
دادســتانی کل کشــور بــه دادســتانی های 
عمومی و انقاب کشور منتشر شد که خبر 
از پایان درگیری بین تاکســی های آناین 
بــا شــهرداری را می دهــد. در این اباغیه 
دادســتان های  بــه  کشــور  کل  دادســتان 
عمومــی و انقاب اســتان ها اعــام کرده 
اســت که صرفاً نظارت بر کار تاکسی های 
اســت  شــهرداری ها  برعهــده  اینترنتــی 
و تــا زمانــی کــه دســتورالعمل نظــارت 

تاکســی های  فعالیــت   بــر  شــهرداری ها 
اینترنتی به شکل مشترک از سوی وزارت 
صنعت و وزارت کشور آماده نشود، باید از 
هرگونه برخورد و ممانعت از کســب وکار 
این شرکت ها به درخواست شهرداری ها 
خــودداری شــود. از زمــان شــروع بــه کار 
شــدن  گســترده  و  آنایــن  تاکســی های 
فعالیت آنها در شهرهای مختلف کشور 
این کســب و کارها بارها به دلیل شکایت 
شهرداری و به دســتور دادستانی ها مورد 
پلمــب قرار گرفته اند و این پلمب به این 
علت بــوده که شــهرداری بر ایــن اعتقاد 
است که به عنوان متولی در فضای حمل 
و نقل عمومی کشور، این نهاد باید مجوز 
را بــرای تاکســی های آنایــن صــادر کند. 
ســوی دیگــر داســتان یعنی تاکســی های 
اینترنتی نیز بر این اعتقاد هستند که آنها 
مجوز خود را از اتحادیه کشــوری کســب و 
کارهای مجازی دریافت کرده اند بنابراین 
شــهرداری نباید در کار آنها اختال ایجاد 
کند بــه هرحــال در حال حاضر بســیاری 
از کســب و کارهای فعــال در حمل و نقل 
آنایــن امیدوارنــد بــا این اباغیــه جدید 
دادســتانی بــه نوعــی فعالیــت آنهــا بــا 

اختال مواجه نخواهد شد.
ë  تاش دولت، برداشتن موانع کسب و

کارهای نوپا
پیــش از دادســتانی، دولــت بــا تشــکیل 
کارگــروه »کاهــش موانع کســب وکارهای 
مجازی« قدم های اولیه برای جلوگیری از 
فیلتر کسب و کارهای مجازی را برداشته 
بــود. اواخــر آذر مــاه ســال جاری بــود کــه 
معاونــت حقوقی ریاســت جمهــوری با 
صدور بخشــنامه ای، شــیوه نامه تشــکیل 
و نحــوه عمــل  کارگــروه »کاهــش موانــع 
کلیــه  بــه  را  مجــازی«  کســب وکارهای 
ایــن  کــرد.  ابــاغ  اجرایــی  دســتگاه های 
بخشــنامه نیز پیرو مصوبه هیأت وزیران 
کــه در بهمن ســال ۹۶ به منظور حمایت 
از کســب وکارهای قانونی در بستر فضای 
مجازی تصویب شده بود، به دستگاه های 
اجرایی اباغ شــده اســت.این شیوه نامه 
کــه شــامل ۱۳ مــاده و دو تبصــره اســت 

دســتگاه های  بــرای  گوناگونــی  وظایــف 
اجرایی درنظر گرفته که اجرای آن به رشد 
فعالیت کســب و کارهــای مجازی کمک 
کــرده و در صــورت اجــرای آن بدرســتی 
جلوی ایجاد موانع پیش روی این کســب 
و کار ها را نیز می گیرد. از مجموع ۱۲ ماده 
این شــیوه نامه دو مــاده آن که مربوط به 
فیلترینگ اســت شــاید از همه ماده های 
دیگــر ایــن شــیوه نامــه مهمتر باشــد. در 
اســت،  آمــده  شــیوه نامه  ایــن  مــاده ۱۲ 
هیچ کدام از دســتگاه های اجرایــی اجازه 
ندارنــد بــدون طــرح موضــوع در کمیته 
تخصصــی و کارگــروه رفــع موانع کســب 
و کارهــای مجازی، تجویز طرح شــکایت 
یــا  پاایــش )فیلترینــگ(  و درخواســت 
پاسخ به هراستعام به منظور فیلترینگ 
اقدام کنند. همچنین براســاس این ماده 
مدیرانی که بدون گرفتن مجوز، شکایت را 
امضا کنند به هیأت رسیدگی به تخلفات 
اداری جهــت رســیدگی ارجــاع خواهنــد 
شــد. همچنین در ماده ۱۳ این شیوه  نامه 
تأکید شده که گزارش دستگاه های دولتی 
در مورد چگونگی پاســخ به اســتعامات 
دســتگاه های  توســط  قضایــی  مراجــع 
اجرایــی کــه منجر بــه فیلترینگ شــده یا 
می شود نیز در این کارگروه بررسی خواهد 
شد. وزارت ارتباطات و در رأس آن محمد 
ارتباطــات  وزیــر  جهرمــی  آذری  جــواد 
به عنوان پیشــنهاد دهنده اصلی تشکیل 
این کارگروه در سال گذشته امیدوار است 
با فعالیت درســت و براساس قانون این 
کارگروه جلوی فیلتر شدن و ایجاد موانع 
بــرای کســب و کارهای مجــازی آن هم از 

سمت بدنه دولت گرفته شود.
بــه هرحــال بایــد منتظــر مانــد و دید که 
آیا همســو بــودن دولــت و دادســتانی در 
خصوص رفع موانع کسب و کارهای نوپا 
این بــار می تواند برای همیشــه داســتان 
فیلترینگ بی ضابطه این کســب و کارها 
را به اتمام برســاند؛ کســب و کارهایی که 
فعالیــت آنهــا در دوران تحریم می تواند 
نقش مؤثری در توســعه اقتصادی کشور 

داشته باشد.

یــک شــرکت کــره ای آیینه هوشــمندی 
را طراحی و ســاخته اســت کــه کاربران با 
قرارگیــری در مقابــل آن در کاس هــای 
تناســب اندام به صورت آناین شــرکت 
کــرده و بــا نظــارت بــر فــرم بــدن خــود، 
وضعیت تناسب اندام خود را به صورت 

دوره ای رصد می کنند.
به گــزارش »ایران آنایــن«، این فناوری 
با وجــود نســخه های پیشــین آیینه های 
هوشــمند کــه محــدود بــه صنایــع مد و 

زیبایــی بــود، رونــدی متفــاوت در پیش 
گرفته و حفظ تناسب اندام را در کاربران 
طریــق  از  کاربــران  می کنــد.  مدیریــت 
نمایشــگر Mirror Fit، ورزش موردنظــر 
خود را انتخاب کرده و ورزش های قدرتی 
از جمله بوکسینگ، پیاتس و حتی یوگا 
را در خانــه و به صــورت آنایــن آموزش 
می بیننــد. این آیینه شــرایط حضــور در 
نیــز  را  کاس هــای آمادگــی جســمانی 
فراهم کرده و تمرین ها را تا مرحله نهایی 

و از راه دور مدیریت می کند.
بزرگ تریــن مزیت این آیینــه قرارگیری 
کاربر در مقابل آن و رصد لحظه به لحظه 
تمامــی تمرین هــا اســت. این سیســتم 
تمامی تمرین های دوره ای کاربر را ضبط 

کرده و در اختیار وی قرار می دهد.
کاربران در عین حال قادرند تمرین های 
خود را با اتصال به دســتگاه های دیگری 
همچون ســاعت هوشــمند رصد کرده و 
آمار شخصی خود را ثبت کنند. این آمار 

قابل ارســال بــه مربیان با تجربــه بوده و 
کاربــران می توانند با دریافــت نتایج آن 
بر وضعیت تناســب انــدام خود نظارت 

دقیق تری داشته باشند.
شــرکت کــره ای Allblanc اعــام کــرده 
انــدام در  تناســب  پلتفــرم  ایــن  اســت 
سال جاری برای اولین بار در بازارهای کره 
در دسترس عموم قرار گرفته و سپس در 
بازارهای امریکای شــمالی و اروپا تزریق 

خواهد شد.

رسیدن به تناسب اندام با آیینه هوشمند

وزیــر ارتباطات و فنــاوری اطاعات در یک پیام توئیتری 
از  تصمیم نهایی بــرای حذف پیامک مزاحم خبر داد و 

گفت: این مصوبه باید توسط اپراتورها عملیاتی شود.
به گزارش »ایران«، محمدجواد آذری جهرمی که طی دو روز گذشته با انتشار یک 
نظرسنجی در شبکه اجتماعی توئیتر نسبت به بررسی مشکل پیامک های مزاحم 
تبلیغاتی اقدام کرده بود در تازه ترین توئیت خود، آخرین نتیجه تصمیمات در 
خصوص حل این معضل را اعام کرد. وی در این پیام اعام کرد:  »در هفته آتی 
در جلسه ای با فعاان »بازاریابی دیجیتال« راهکارهای ایجاد کانالی مؤثر، ارزان 
و در دســترس برای مشــاغل به جای پیامک بررسی و اجرایی خواهد شد.گفتنی 

است متن این پیام توئیتری به این شرح است:
 ۱.کانــال تبلیغ ارزان: علت رواج پیامک های مزاحم، عــدم وجود راهکار مؤثر، 
ارزان و در دســترس، بــرای تبلیــغ مشــاغل اســت. در مصوبه ۲۷۰ کمیســیون 
تنظیم مقررات راهکاری برای تبلیغ قانونمند با رضایت مشــتری و پرداخت 

هزینه به دریافت کننده دیده شده است.
 ۲. تشدید شناســایی و برخورد با ارســال کنندگان: ظرف پنج روز آینده سیستم 
کشف تخلفات سازمان تنظیم مقررات با تنظیمات سختگیرانه تری فعالیت 
خواهد کرد. برخورد با دفاتر خدماتی فروش سیم کارت های غیرقانونی و لغو 

مجوز آنها در دستور کار قرار گرفت.
 ۳. محدودیت در ارســال پیامک روزانه: فعًا ســقف مشخصی برای ارسال 
روزانــه مشــخص شــد. دو پیشــنهاد وجــود دارد، اول اینکــه بااتر از ســقف 
ارسال نشود یا اینکه با تعرفه بیشتری محاسبه شود، اتخاذ تصمیم در این 
خصوص قانوناً با کمیســیون تنظیم مقررات اســت و تا یکشــنبه هفته بعد 

نهایی خواهد شد.
 ۴. گران کردن تعرفه پیامک و قیمت سیم کارت:  با توجه به عدم اقبال عمومی 

مردم، از دستور کار خارج شد.«
گفتنی است وزیر ارتباطات پیش از این اعام کرده بود که مردم از پیامک های 
تبلیغاتی متنفرند و تاکنون ۷۰ هزار سیمکارت متخلف را در این زمینه مسدود 

کرده ایم اما باز هم هستند.

 تشخیص اختاات ژنتیکی 
با هوش مصنوعی

هوش مصنوعی تنهــا با نگاه کردن به عکس یا چهره یک 
کاربر، اختاات ژنتیکی نادر را تشخیص می دهد.

به گزارش ایران آناین، اوایل هفته جاری فناوری جدیدی با 
نام DeepGestalt در مجله نچرال مدیسین به جهانیان معرفی شد. این سیستم 
مبتنی بر هوش مصنوعی در تشخیص سندروم های نادر بدرستی عمل کرده و در 

مراقبت های شخصی و سامتی کاربران می تواند نقش مهمی ایفا کند.
»یــارون گووویــچ«، مدیــر فنــاوری درFDNA و تیــم همراهش برای توســعه این 
سیستم هوشمند، ۱۷۰۰۰ تصویر از صورت بیماران ژنتیکی و بیش از ۲۰۰ سندروم 
ژنتیکــی مجــزا را از پایگاه داده های ســامت دریافــت کــرده و در الگوریتم هوش 
مصنوعــی ثبت کردند. محققــان این پروژه پس از مطالعات بســیار دریافتند که 
هــوش مصنوعی از میــان 5۰۲ تصویر ثبت شــده در دو مجموعــه جداگانه برای 
تشخیص یک سندروم نادر بدرستی عمل می کند. این سیستم در مرحله اول تنها 
با نگاه کردن به عکس بیماران ســندروم های بالقوه را تشــخیص داده و ۹۱ درصد 
آنها را بدرســتی تشــخیص داد. محققان اعام کردند، توضیح عملکرد سیستم 
هوش مصنوعی برای تجزیه و تحلیل تصاویر مشاهده شده به منظور تشخیص 
اختاات ژنتیکی بســیار سخت اســت، چرا که معیارهای این الگوریتم غیرقابل 

دسترس بوده و نمی توان آن را به داده هایی عینی تبدیل کرد.

تولید برق با دویدن روی تردمیل

تردمیــل Verde نوعــی تردمیــل ویــژه و فوق العاده کارآمــد برای ورزش اســت که 
می تواند در هنگام کار کردن به جای آنکه برق مصرف کند، برق تولید کند.

به گزارش انتخاب، بســیاری از افراد مایلند در خانه نیز از وســایل ورزشــی اســتفاده 
کنند، اما برخی وسایل برقی ورزشی مصرف بسیار باایی دارند و در نتیجه به علت 
مصرف برق باا کاربران از استفاده از این نوع وسایل ورزشی پشیمان می شوند. اما 
شرکت SportsArt نوعی تردمیل ویژه طراحی کرده است که تمام انتظارات کاربران 
را بــرآورده می کنــد. این تردمیل به جــای مصرف برق، برق تولید می کند.شــرکت 
سازنده این تردمیل می گوید Verdeنه تنها برای بدن کاربران بلکه برای حفظ سیاره 
زمین نیز مفید است چرا که برای تولید برق از سوخت های فسیلی استفاده نمی کند. 
جالب است بدانید هر بار برای ورزش روی تردمیل بروید، به تولید برق برای خانه 
خود کمک کرده اید. این ایده جذاب می تواند روی بســیاری دیگر از وســایل ورزشی 
موجود در خانه نیز کاربردی باشد از این رو پیش بینی می شود این تردمیل بزودی با 
استقبال باای مخاطبان در سراسر جهان مواجه شود. اما این شرکت هنوز در مورد 

محصول خود و قیمتش اطاعات دقیقی منتشر نکرده است.

پین کردن سؤال امکان جدید توئیتر
توئیتــر قابلیت هــای جدیــدی را بــرای عــده ای از کاربــران خــود ارائــه می کند که 
وضعیت آناین آنها را نشان می دهد و به آنها اجازه می دهد با پین کردن سؤال 
در پروفایل با افراد گفت و گو کنند. به گزارش مهر، به نظر می رســد توئیتر تصمیم 
دارد پلتفــرم خــود را به مکانی تبدیــل کند که افــراد در آن باهم گفت و گو داشــته 
 CES باشــند. این شبکه اجتماعی در نمایشــگاه محصوات مصرفی الکترونیکی
اعــام کــرد بزودی به کاربــران خود اجازه می دهد در یک برنامه بتا شــرکت کنند 
که طی آن می توانند ویژگی های مختلفی را آزمایش کنند.در آینده تمام کاربران 
می تواننــد ویژگی هایی مانند »icebreaker« یا نشــانگرهای وضعیت را اســتفاده 
کنند. نشــانگر وضعیت به بقیه افراد نشــان می دهد کاربر چه زمان در تایم این 
خــود آناین اســت.icebreaker نیز به کاربران اجازه می دهد یک ســؤال را درباره 
موضوع مورد نظر خود در پروفایل اش پین و به این ترتیب محاوره ای را با کاربران 
دیگر آغاز کنند. این برنامه بتا در چند هفته آتی اجرا می شود. البته توئیتر فقط این 
برنامــه را برای چند هزار نفر اجرا می کند. کاربران انتخابی، قابلیت ها را آزمایش 
می کننــد و بازخــوردی از آنهــا ارائه می کننــد. در مرحله بعد توئیتــر بازخوردها را 

بررسی و درباره اجرای قابلیت ها تصمیم گیری می کند.

مانی آشتیانی 
خبرنگار

خـــــــبر

آن سوی 
خـــــــبر
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وزیر ارتباطات خبر داد
 حذف پیامک های مزاحم

 با تنظیمات سختگیرانه

 فناورانه آشپزی کنید

 بــا توجه بــه  زندگی پرشــتاب امروزی 
چندانــی  فرصــت  مــردم  از  بســیاری 
برای آشــپزی ندارند و به دنبال دستور 
غذاهــای آســان و فــوری روی وســایل 
دیجیتال ســیار خود از جمله لپ تاپ 
و گوشــی های هوشــمند هســتند. اگــر 
شــما هــم از این دســته افراد هســتید 
شــما  بــه  را   HiCook اپلیکیشــن 
پیشــنهاد می کنیم. این اپ آشپزی که 
بیشــتر بر غذاهای ایرانــی تمرکز دارد 
ســلیقه افــراد مختلــف را در نظر دارد 

و اگــر گیاهخــوار یا گوشــتخوار باشــید، 
در هر صورت می توانید از دســتورهای 
غذایــی آن اســتفاده کنیــد. درباره این 
اپ باید گفت که ۲۳ دسته بندی برای 
آشــپزی دارد و همچنیــن فصل هــای 
اســت.  داده  قــرار  نظــر  مــد  را  ســال 
به عنــوان مثــال غذاهــای زمســتانی و 
گــرم یــا غذاهــای تابســتانی و ســرد را 
می توانیــد در ایــن اپ مشــاهده کنید. 
همچنیــن بــا در اختیــار داشــتن ایــن 
در  آن  ایده هــای  از  می توانیــد  اپ 
بهــره  ســال  مختلــف  مناســبت های 
بگیریــد؛ به عنــوان مثــال اگر در شــب 
و... میهمانــی  نــوروز، رمضــان  یلــدا، 

داریــد و می خواهیــد غذاهایی با حال 
و هوای چنین مناســبت هایی درســت 
کنید، این اپ یک مجموعه کامل را به 
شما ارائه می دهد. تزئین غذاها و میز 
هــم بخشــی دیگــر از قابلیت های این 
اپ محســوب می شــود و ازسوی دیگر 
ایــن اپ مدت زمان آماده شــدن غذا، 
میزان کالری و... را نشان می دهد و هر 
روز هم دستورهای غذایی جدیدی به 
آن اضافه می شود. در این اپ آموزش 
دریایــی،  محلــی،  غذاهــای  انــواع 
رژیمی، گیاهخواری، فست فود، سوپ 
و  آش دیده می شــود و حتــی می توان 
در میــان ایــن دســتورها، بــا غذاهــای 

محلــی و خــاص نیــز آشــنا شــد. ایــن 
اپلیکیشــن اندرویدی حجمی معادل 
۳۲.۸ مگابایــت دارد و می توانیــد آن 
را به طــور رایــگان از فروشــگاه های اپ 

بارگذاری کنید.

تاپ اپ

 این روزها بازار اسپیکرها داغ است تا آنجا که هر روز یک مدل جدید روانه بازار می شود که نه تنها هر کدام دارای یک ویژگی 
خاص بوده بلکه جنس بیشــتر آنها از پاســتیک یا ســیلیکون است اما یک شرکت فرانســوی به تازگی اسپیکری را طراحی و 

ساخته که در کمال تعجب جنس آن از بتون است و در حدود 4۰ پوند )۸ کیلوگرم( وزن دارد.
از ویژگی های اصلی اســپیکر بتونی که Le Pavé Parisien نام دارد، آن اســت که به طبیعت باز می گردد. به عبارتی با محیط 
زیســت سازگار بوده و قابل بازیافت است از سوی دیگر 
براحتی قابل تعمیر بوده، از این رو تنها کافی است کاربر 
دو پیــچ را بــاز کرده و قطعــات آن مانند باتــری، کارت 
الکترونیکــی، اتصاات، بلندگــو و... را براحتی تعویض 

کند.
با اینکه این اسپیکر از بتون ساخته شده است ولی دارای 
ظاهر خوبی بوده و حس امسه کاربر را اذیت نمی کند. 
مهمتر اینکه فرد می تواند قالب و طرح مورد نظر خود 

را سفارش دهد و روی آن حکاکی انجام دهد.
ایــن اســپیکر صــدا را قدرتمند و دقیق پخــش می کند. 
دارای کانالی است که می تواند موسیقی را میکس کرده 
و مانند استریو عمل کند. به عبارتی صدا را بخوبی و با 

کیفیت باا پخش می کند.
برای این اسپیکر بتونی دوستدار محیط زیست ۳4۹ یورو قیمت تعیین شده است و قرار است بزودی وارد بازار جهانی شود.

ساخت اسپیکر بتونی مخصوص دوستدار محیط زیست

میترا جلیلی
خبرنگار

سوسن صادقی
خبرنگار

قاب 
فناوری 

c
n
e
t

با همکاری دولت با دادستانی

جلوگیری از فیلترینگ کسب و کارهای نوپا کلید خورد

وزیــر  جهرمــی،  آذری  محمدجــواد 
ارتباطات: بررسی وضعیت چندماهه 
اخیــر قیمت گــذاری اینترنــت تلفن 
همــراه از ســوی اپراتورهــا و افزایــش 
شــکایت  بــه  توجــه  بــا  آن  قیمــت 
کاربــران بــه اتمــام رســید و این مدل 

تعرفه گذاری اصاح می شود.
حمیــد فتاحــی، رئیس هیــأت مدیره 
شــرکت ارتباطات زیرســاخت: رشد 
ماهانــه ۱۰ درصــدی ترافیــک یکــی 
از پیــام رســان های داخلــی نشــان از 
افزایــش کیفیــت محصــوات بومی 
خدمــات  گســترش  جهــت  دارد. 
شــهروندی،  امــور  بــه  پیام رســان ها 
خدمــات دولــت الکترونیــک در دو هفته آینــده از طریق پیام رســان های بومی قابل 

دسترس خواهد بود.
خســرو ســلجوقی، مشــاور وزیر ارتباطــات: ایرانی هــا از امضای دیجیتال اســتقبال 
نمی کنند. فقدان فرهنگ سازی مناسب و مقاومت نظام اداری، از دایل استقبال 
نکردن از امضای الکترونیکی در ایران اســت، از ســوی دیگر این پروژه هنوز متولی 
مشــخصی در کشــور ندارد، این در حالی اســت که فرآیند امضــای دیجیتال تا حد 
زیادی حضور ارباب رجوع در بانک ها و نهاد های دیگر را کاهش می دهد و می تواند 
تا حد زیادی از اتاف وقت مردم، ترافیک شهر ها و تخریب محیط زیست جلوگیری 
کند و بیشتر امور اداری از طریق اینترنت انجام شود. اگر امضای الکترونیک در کشور 
نهادینه شود، نقش مؤثری در تجارت الکترونیک نیز خواهد داشت و کسب و کارهای 

نوپا هم می تواند از این خدمات بهره مند شوند.
رضا الفت نســب، سخنگوی اتحادیه کســب و کارهای مجازی: فیلترینگ بر فعالیت 
کســب و کارهای نوپا تأثیر منفی دارد و فعاان این عرصه تکلیف مشــخصی ندارند و 
هرگاه به سوی پلتفرم اینترنتی کشیده می شوند بعد از مدتی دسترسی به آن پلتفرم 
نیز ازســوی مسئوان مســدود می شود. اینســتاگرام از نظر بخشی از حاکمیت، شبکه 
اجتماعی مضر تلقی می شود در حالی که بخشی از محتوای اینستاگرام مجرمانه است 
مسئوان برای بخش اندکی از اینستاگرام که دارای محتوای مجرمانه است راهی بجز 

فیلترینگ پیدا کنند.
سیدجواد موسوی، مشاور رئیس سازمان فضایی ایران: ماهواره »پارس ۱« آماده پرتاب 
است. طراحی و ساخت ماهواره »پارس ۲« نیز در حال برنامه ریزی است که در آینده 
نزدیک در دســتور کار قرار می گیرد. این ماهواره تا ۱۴۰۴ یا پایان برنامه هفتم توســعه 
به اتمام می رســد. ماهواره »ناهید ۱« آماده قرار گرفتن در مدار اســت البته طراحی و 
ساخت ماهواره  »ناهید۲« نیز در دستور کار قرار دارد. این ماهواره نیز تا دو سال آینده 
آماده پرتاب شــده و در مدار قرار خواهد گرفت. طراحی و ســاخت ماهواره های زمین 
آهنگ از دیگر اقدام های پژوهشگاه فضایی ایران است.در این بخش طراحی و ساخت 

ماهواره های ایران ست ۱ و ۲ در دستور کار قرار دارد.

 روی خط
فـــــاوا

اگر شما جزو 
خوانندگانی هستید که 
به دایلی نتوانسته اید 

سخنان مسئوان 
فاوا را در طول هفته 

پیگیری کنید با ستون 
روی خط فاوا با ما 

همراه شوید.

از امضای 
 دیجیتال
  تا تعرفه

 اینترنت همراه



داستانعکسها
  تابلویی به نام »ماسوله«

   موسیقا/ تبلورموسیقی ایران

  نمــا/ در جســت وجوی روایتــی خالــی از 

قضاوت آدم ها

  عصرانه/ محاکمه، دروغ و مردی به نام اِوه
  پیشنهاد/ دیدنی های پیشنهادی من!

  تله وی/ نقش ازلی و ابدی
  چهره هفته / گلن کلوز در خط محمدعلی کلی

  پرده/ خاطره انگیزترین زمستان های قرن
  امروز و دیروز/ چرا کاسیک ها مهم هستند

  قاب/ اثری برای همه دوران ها

کافهفرهنگ

داستانجهان
  این دو زن

 داستان دو زن هندی که تابوها را شکستند
تا وارد معبدی ممنوعه شوند

داستانزندگی

دانیال معمار / قهرمان گمنام را عشق است
جواد رسولي/ مردی که جهان را عوض می کند

محمد زینالی ُاناری/ قهرمان خسته
احسان رضایی/ قهرمانان من مرده اند

 چند روایت درباره آدم هایی که شاید در زندگی
هر یک از ما مهم باشند

  قهرمان زندگی من تویی

داستانزندگیوفرهنگ

یحیی نطنزی / سونامی رسانه ای
تمنا منصوری/ پدیده ای به نام بینج واچینگ  یا از 

جایت تکان نخور!

نگاهی به بزرگترین صنعت هنری قرن اخیر در 
گفت وگو با  دکتر ناصرالدین علی تقویان استادیار 

پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی

  سریال ها، مردم جهان را 
هم افق کرده اند

  تبدیل زباله به اندیشه

داستانیکرویداد

 صفورا غله زاری با پاکسازی محیط زیست 
به گردش فرهنگ در انزلی کمک می کند

  ذره بین / محمدتقی رهبر: طرح مسائل تنش زا در 
نماز جمعه فاصله مردم با مسئوان را بیشتر می کند

  نعل وارونه / شأن مجلس و ممنوع التصویری منتقد
  دیدگاه / هیاهوی کوتاه یک ادعای شکنجه

  پنجره/ شرافت سیاسی در بوته آزمون دو نامه

داستانسیاست
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 سال بیست وچهارم  شماره 6971  پنجشنبه  20 دی 1397

تازگی ها کشف کرده ام که من یک نقاش مدرن نیستم. 
دلم می خواهد این اصطاح را در مورد کارهایم به 

کار ببرم؛ نئوکاسیک. من دارم سعی می کنم تاریخ 
زیبایی شناسی کشورم را دوباره با زبان امروز بیان کنم. 

خط هایی که من به این سادگی می کشم و ممکن 
است بعضی ها را یاد ماتیس بیندازد می تواند یاد 

قلم گیری های رضا عباسی هم بیندازد

 بهرام دبیری در گفت وگو با »ایران«:

من یک نقاش مدرن نیستم

بازسازی
تاریخزیبایکشورم

بازبانامروز



گذشــت،  کــه  هفتــه ای  در 
نــگارش دو نامه و بازتاب آن 
در شبکه های اجتماعی یکبار 
دیگر نشان داد که وطن دوستی و شرافتمندی در 
کار سیاسی موضوعی مستقل از انتقاد یا مخالفت 
با یک نظام سیاسی است. در حالی که شماری از 
ایرانیان مخالف نظام جمهوری اسامی که بیشتر 
در خارج از  کشور اقامت دارند برای دست یافتن 
بــه آرزوهــای خود در نامــه ای جبونانه بــه دونالد 
ترامپ رئیس جمهوری امریکا، خواستار حمایت 
مالی یک دولت بیگانه از رضا پهلوی فرزند شــاه 
مخلوع ایران شدند، در ایران یک زندانی واکنشی 
به حمایــت مقامات امریکایی از خود نشــان داد 
کــه بســیاری آن را تودهنــی او به امثــال ترامپ و 
پمپئو توصیف کردنــد. »فرهاد میثمی« که گفته  
می شود به عنوان یک فعال مدنی و در همکاری 
بــا کمپینــی تحت عنــوان نه بــه حجــاب اجباری 
بــا اتهام »تبلیغ علیه نظــام« و »اشــاعه و ترویج 
بدحجابــی در جامعه« زندانی اســت، در واکنش 
به حمایت امریکایی ها نوشت: »از امثال جنابان 
ترامپ، پمپئو، بولتون خواهشمندم اشک تمساح 
حقوق بشری شــان را جای دیگری بریزند.« او در 
بخش دیگــری از این نامه همچنین به مخالفت 
بــا تحریم هــای امریــکا علیــه ایــران پرداخــت و 
افــزود: »ترجیــح می دهــم تمام عمــر در حبس 

بمانــم و زندگــی ام را صرف تــاش اصاحگرانه 
خطاهایشــان ســازم، اما لحظه ای مشمول ننگ 
حمایت پیمان شــکنانی قرار نگیرم که با پشــت 
کردن بــه تمام اصول حقــوق و اخــاق، از توافق 
خردمندانــه و صلــح جویانــه »برجــام« خــارج 
شــدند و با باز تحمیــل تحریم های غیرانســانی، 
میلیون هــا نفــر از هموطنــان مــرا بــه زیــر خــط 
فقــر کشــانده اند.« انتقــاد این زندانی سیاســی از 
سیاســتمداران امریکا و تحریم هــای ظالمانه ای 
که علیه مردم ایران اعمال می شــود، ناخودآگاه 
یادآور نامه ای اســت که دو سال پیش به امضای 
30 نفــر از ایرانیــان مقیــم خــارج رســیده بــود و 
آنهــا با الصاق عنــوان فعال سیاســی و مدنی به 
خود خواســتار تشــدید تحریم هــای امریکا علیه 
ایــران  از ســوی ترامــپ شــده بودند. نامــه ای که 
اکثــر کاربــران شــبکه های اجتماعی همــان زمان 
آن را مصداق وطن فروشــی توصیــف کردند. حاا 
بخش قابل توجهی از گروهی که خواستار حمایت 
مالــی دولــت امریکا از رضــا پهلوی شــده اند و این 
ادعای  مضحــک را دارند که »او قابل اعتمادترین 
نماد ملی ایران« است، همان درخواست کنندگان 
تحریــم ملــت ایرانند کــه گویــا نه فهمــی از ملت 
و مــردم و نــه درکــی از شــرافت فعالیــت سیاســی 
 دارند که اولین اصل آن وابســته نبودن و اســتقال

 از بیگانه است.
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شأن مجلس و ممنوع التصویری منتقد

هیاهوی کوتاه یک ادعای شکنجه

 طرح مسائل تنش زا در نماز جمعه
فاصله مردم با مسئوان را بیشتر می کند

اعتصــاب  فیلــم  وقتــی  از 
در  تپــه  هفــت  کارگــران 
شبکه های اجتماعی دست 
بــه دســت می شــد تصویــر او در ذهــن بســیاری 
باقــی مانــده بــود، تصویر کارگــری کــه بی هراس 
از تبعــات احتمالــی اقدامــش در میانــه میــدان 
می ایســتاد و انــگار دوربیــن موبایــل جــز او دیگــر 
کارگرانــی را  کــه خواهــان دریافت حقــوق معوقه 
شان بودند نمی دید. بازداشتش به نسبت برخی 
بازداشــت های دیگر خیلی طوانی نشــد، پس از 
یک مــاه با تودیع وثیقه 400 میلیــون تومانی آزاد 
شــد و خیلی زود برای کار به کارخانه برگشــت. اما 
ســه هفتــه بعــد از آزادی اش مطلبــی در صفحه 
اینســتاگرامی به نام او منتشر شد که یک بار دیگر 
نامش را بر سر زبان ها انداخت. اسماعیل بخشی 
مدعی بود که مأموران وزارت اطاعات در جریان 
بازداشــت او را شــکنجه کرده انــد. در حالــی کــه 
ادعاهای اینچنینی در ســال های گذشــته فــارغ از 
صحت و سقم شــان به خبری مگو در رسانه های 
رســمی تبدیل می شــدند یا در مــواردی همچون 
بازداشــتگاه کهریــزک ایــن بزرگی فاجعــه بود که 
پای رسانه ها و بالطبع دستگاه قضایی را به ماجرا 
بــاز می کــرد، این بــار به حکــم وجود شــبکه های 
اجتماعی، کار ادعای بخشــی خیلــی زود به آنجا 
رســید که کمیسیون امنیت ملی مجلس و پس از 

آن عالی ترین مقامات هر دو قوه مجریه و قضائیه 
با صدور دســتورهای جداگانه ای خواستار بررسی 
ســریع و دقیق آن شدند. بررســی ای که  بر اساس 
آن اعام شــد بخشی در هنگام انتقال با مأموران 
درگیر شــده و شــکنجه نشــده اســت. هیاهویی که 
پیرامــون ایــن ادعای شــکنجه مطرح شــد اما بی  
حاصل نبود. نفس معمول شــدن تحقیق درباره 
چنیــن ادعاهایی در صورت اثبــات کذب بودن نه 
تنها راه را بر سوء اســتفاده رســانه های معاند برای 
تخریب چهره نظام جمهوری اســامی می بندد 
بلکــه از احتمــال این کــه در آینــده نیــز افــرادی از 
راه طــرح ادعاهــای دروغیــن اینچنینــی دســت 
بــه جوســازی و حاشــیه پــردازی بزننــد می کاهد. 
همانقدر که در مقابل اثبات ادعاهایی که حکایت 
اطاعاتــی  نیروهــای  ناصــواب  برخوردهــای  از 
و امنیتــی و ضابطــان قضایــی در هــر ســطح بــا 
متهمان داشته باشد باید و می تواند به پیش بینی 
راهکارهایی در جهت مقابله با چنین رویدادهایی 
بینجامد. با وجود این یک واقعیت از نیازی جدی 
خبر می دهد؛ واقعیت باورپذیری ادعاهایی نظیر 
ادعای اســماعیل بخشــی درباره شــکنجه در نزد 
افــکار عمومی که باید برای پاســخ بــه آن تقویت 
نهادهــای مدنــی همچــون رســانه های مســتقل 
داخلــی و نهاد وکالت و تقویــت رویکرد بیطرفانه 

آنها را در دستور کار قرار داد.

محمدرضــا زائــری به خاطــر تاختن بــه مجلس 
در برنامــه زنــده »فرمــول یــک« ممنوع التصویر 
شــده اســت. نماینــدگان مجلس معتقدنــد این 
جمــات او زیر ســؤال بــردن اصل نهــاد مجلس 
اســت که گفته بود: »شــرم بر این مجلس، شــرم 
بــر ایــن مســئولین، شــرم بــر کســانی که بــه جای 
درد مردم مسأله شــان این اســت کــه فیلم را چه 
کســی گرفته اســت و برویم پــدر او را دربیاوریم!« 
بیاییــد به فضــای روانی جامعــه و رویدادهای آن 
روزهایــی برگردیم که این جمــات بر زبان زائری 
جاری شــدند. به آن روزهایی که ماجرای نماینده 
ســراوان ســرخط خبرهای ایــران را اشــغال کرده 
بــود؛ نماینده ای با یک وارد کننده خودرو که گفته 
می شود پرونده های متعددی در دستگاه قضایی 
هــم دارد راهــی گمرک می شــود، آنجــا کارش به 

درگیری لفظی با کارمند گمرک می  کشــد. بعد از 
انتشــار فیلم آن درگیری توضیــح می دهد که آن 
کارمند به دلیل بلوچ بودن و اهل ســنت بودن به 
وی توهیــن کرده و خیلی زود مشــخص می شــود 
خــود آن کارمنــد هم اهل ســنت اســت. مجلس 
در حمایــت از نماینده تشــکیل جلســه غیرعلنی 
می دهــد و 40 نماینــده خواســتار اســتیضاح وزیر 
می شــوند.  گمــرک  کل  رئیــس  عــزل  و  اقتصــاد 
همزمان پرونده ســرقت علمی نماینده هم افشا 
می گــردد و در ادامه هیچ کدام از این قضایا هیچ 

عذرخواهی وجود ندارد.
اکبــر رنجبــرزاده، عضــو هیــأت رئیســه مجلــس 
درباره جلســه مجلســی ها با مدیران صدا و سیما 
کــه خبــر ممنوع التصویــری زائــری در آن اعــام 
شــده به خبرگزاری »فارس« گفته است: »در این 
جلســه این مطلب مطرح شــد که فردی که از سر 
عصبانیت و به یکباره کامی مبنی بر اینکه شــرم 
بر مجلسی باد که... می گوید، طبیعتاً در رسانه ها 
حضــور چنیــن افــراد و اشــخاصی ممکــن اســت 

نمــاز جمعــه هفتــه گذشــته تهــران، با یــک تفاوت 
نســبت به نماز جمعه  های پیش از این برگزار شــد. 
حاج علی اکبری که به تازگی از ســوی رهبری انقاب 
بــه امامت جمعــه موقت تهران منصوب شــده، در 
نخســتین حضــورش در مصلــی از ســتاد برگــزاری 
خواســت تــا دو ردیــف از میله هــای نمــاز جمعــه 
برداشــته شــود. این حرکــت همراه با ایــن جمله که 
»دوســتان حفاظت لطف کردند و با این درخواست 
موافقــت کردنــد امیــدوارم هــم فاصلــه ظاهــری و 
واقعــی بیــن مســئوان و مــردم برداشــته شــود«، 
واکنش  هــای زیــادی را برانگیخت. هرچند بســیاری 
از این کار اســتقبال کردند اما به همین میزان بودند 
افــرادی کــه آن را خیلــی دارای اهمیــت ندانســتند 
آن هــم پس از گذشــت 40 ســال از پیــروزی انقاب. 
بــا حجت ااســام محمدتقــی رهبــر، امــام جمعه 
موقت اصفهان درخصوص اهمیت چنین اقدامی 
و انتقاداتــی که بعضاً به کیفیت برپایی نماز جمعه 
در سراسر کشور مطرح می شود، گفت وگو کرده  ایم که 

مشروح آن را در ادامه می خوانید.
ë  دربــاره اقــدام آقای حــاج علی اکبــری در نماز جمعه

یعنــی توصیه بــه برداشــتن نرده هــای حائــل نظرهای 
مختلفی بیان شــده برخی اســتقبال کرده و بعضی هم 
گفته اند آنقدر مهم نیســت و ارتباط مردم با مســئوان 

موانع دیگری هم دارد. شما چه نظری در این باره دارید؟
پیش از این نیز آقای آل هاشــم امام جمعه تبریز 
چنیــن اقدامی کرد. اما ایشــان کار دیگــری نیز انجام 
داده اســت و آن اینکــه بــه برخــی از مســئوان کــه با 
مصالح مردم در ارتباط هستند، گفت میزتان را یکی 
دو ساعت پیش از برگزاری نماز جمعه، مستقر کنید 
تــا مــردم بیایند و حرف هــای خــود را آزادانه با شــما 
مطــرح کنند و شــما هــم به کار مــردم برســید. اقدام 
آقــای علی اکبــری نیز اقدام شایســته ای اســت. بنده 
خودم هم بیش از 30 سال است امام جمعه موقت 
اصفهان هســتم. ما نبایــد با مردم فاصله ای داشــته 

باشــیم. یــک روزهایی بــه دلیل برقــراری امنیت و به 
علت ترورهایی که اتفاق می افتاد مانند ترور آیت اه 
مدنی و اشــرفی اصفهانی چنیــن تصمیماتی گرفته 
شد و محدودیت هایی برای امنیت ایجاد شد. اما حاا 
با کم شدن خطراتی اینچنینی، برداشتن این موانع از 
آن جهت مهم اســت که مردم احســاس نکنند بین 
آنهــا و طیفی از کارگزاران دیواری وجود دارد. درســت 
اســت که این موانع چند تکه آهن اســت اما حکم دیوار 
را دارد. بدون آن هم  می توان امنیت را لحاظ کرد. افراد 
موقع ورود بررســی شوند و کنترل هایی صورت بگیرد تا 
حرکتی خاف امنیت صورت نگیرد. ستاد نماز جمعه 

هم مسئولیت دارد که این موانع را بردارد.
ë  پیشنهاد امام جمعه تبریز را عملی می دانید اینکه

مسئوان میز کاریشان را به نماز جمعه بیاورند؟
مسئوان در همان نماز جمعه قبل از برپایی نماز 
بیایند و با مردم حرف بزننــد. چه ایرادی دارد. ما که 
نباید با مردم فاصله داشته باشیم. من که یک طلبه 
هستم. مسئوان مدیون همین مردم هستند. همین 
مردم هستند که از نظام پشتیبانی می کنند، این مردم 
هستند که در برابر استکبار ایستادند حتی جوانانشان 
در خــارج از مرزهــا شــهید می شــوند. حفــظ کرامت 
مــردم به هر نحوی ضروری و ازم و شایســته اســت. 
ائمه ما چگونه بودند؟ پیامبر اکرم و امیرالمومنین با 

ذره بین

نعل 
وارونه

پنجرهدیدگاه

مشــکل آفرین باشــد« و افزوده که » از برنامه های 
آتــی، صدا و ســیما نباید از حضور آقــای زائری که 
شأن مجلس و جایگاه آن را زیر سؤال برد استفاده 
کنــد.« حاا این اظهارات آقــای رنجبرزاده را با آن 
اتفاقاتی که افتاده بود کنار هم بگذارید، سؤال های 
بســیار ابتدایی و تکراری و البته بی پاسخ مانده ای 
مطــرح می شــوند؛آیا بیــان یــک جملــه انتقادی 
دربــاره مجلــس، هــر چقــدر هم تنــد بوده باشــد 
شــأن مجلــس را زیر ســؤال می برد یا عــدم توجه 
ازم برخــی نمایندگان به رفتارهای خود در منظر 

عمومی؟ 
یــا دربــاره موضــوع عصبانیــت آقــای زائــری کــه 
رنجبرزاده به آن اشــاره کرده؛ بارها شده که عکس 
نمایندگان در حالت های غیر طبیعی مثل حالت 
خواب، تناول میوه و تنقات، شوخی های عجیب 
و غریب و امثال اینها در صحن مجلس منتشــر و 
مورد انتقاد مردم قرار گرفته اســت. عمده توجیه 
آنها در چنین مواقعی این بوده که ما هم بااخره 
انســان هســتیم و این چیزها طبیعی اســت. حاا 

اگر بپذیریم که محمدرضــا زائری روی آنتن زنده 
عصبانــی هــم شــده، چرا کســی با همیــن منطق 
نگفته که بااخره آدم اســت و گاهی هم عصبانی 

می شود؟

البته ماجرا یک اشــکال اساســی دیگر هم دارد که 
در این جلسه که به اعام ممنوع التصویری زائری 
ختم شــده، خود او بــرای بیان توضیح و دفاعیات 
حاضــر نبــوده؛ چیزی که جز یــک طرفه به قاضی 

رفتــن نیســت؛ اقدامــی خــارج از دایــره انصاف و 
عدالــت که باعث می شــود این ســؤال پیش بیاید 
آیا مجلسی ها در دیگر داوری های خود نیز همین 

طور یک طرفه به قاضی می روند؟
شــاید بتوان قبول کرد که جملــه زائری قدری تند 
بــوده امــا اینکــه بــرای یک جمله بشــود فــردی را 
ممنوع التصویــر کــرد قابل قبول نیســت. مجلس 
حــاا اتفاقــاً جدی تر از قبل مورد ســؤال اســت که 
چرا عاوه برعدم واکنش قابل قبول در برابر رفتار 
نماینــده ســراوان و اقدامــات مشــابه نمایندگان، 
اینگونه سد آزادی بیان هم می شود که مبادا حرف 
درشتی بشــنود و ســخن تندی به جانش بنشیند. 
به هر حــال حداقل مــا ایرانی ها خــوب می دانیم 
کــه »حرمــت امامزاده بــه متولی اســت«؛ اگر هم 
نماینــدگان محترم بر این باورند که جایی ســخن 
تنــدی علیه آنها مطرح شــده، بد نیســت به جای 
تخطئه گوینــده قدری هم به مجموعــه رفتارها و 
مناسبات خودشان نگاهی بیندازند چقدر در شأن 

نهاد مجلس در منظر عمومی ظاهر می شوند.

رضوانه رضایی پور
خبرنگار

احسان بداغی
خبرنگار

شرافت سیاسی در بوته آزمون دو نامه

وزیر امور خارجه شمع پایان 59 سالگی اش را در آستانه پرواز از تهران به دهلی نو خاموش کرد و 
وارد آخرین سال از دهه ششم زندگی اش شد. این مراسم کوچک را خدمه پرواز پیش بینی کرده 
بودند، اقدامی که شاید تا حدودی از تلخکامی مواجهه با فشارهای داخلی و خارجی می کاست. 
پس از آن  محمدجواد ظریف در راهرو هواپیما در حلقه تجاری قرار گرفت که مشکات و دغدغه هایشان را با او در 

میان می گذاشتند و خواستار رایزنی های دیپلماتیک او در جهت حل این مشکات بودند.

عکس 
نوشت

محمدتقی رهبر، امام جمعه موقت اصفهان در گفت وگو با »ایران«:

مردم بودند. اینها الگوی اســامی است. البته ممکن 
اســت کــه اان بگویند بحث رعایت امنیت اســت که 

درست هم است اما باید فکری برای آن کرد.
ë  برخــی البتــه معتقدند کــه عــدم اســتقبال از نماز

کیفیــت  دورتــر  ســال های  بــا  قیــاس  در  جمعه هــا 
خطبه های آن اســت که مسائل همه اقشار جامعه را 

دربر نمی گیرد.
از کیفیت همه نماز جمعه ها  خبر ندارم اما ائمه 
جمعه بخصوص در شــهرهای بزرگ مانند تهران و 
اصفهان و مشــهد و... ســعی بر این دارند که مسائل 
مــردم، تقــوا و اخــاق را در نظــر بگیرنــد. خطبه اول 
نماز جمعه ســفارش به تقواســت. تقوای سیاســی، 
اقتصادی و... البته مسائل مردم هم باید مورد توجه 
قرار بگیرد که این گونه هم هست. اما برخی وقت ها 
بعضی از ائمه جمعــه قوی تر در این موارد صحبت 
می کنند و برخی دیگر نیز مواضع ضعیف تری دارند.

ë  بحث بیشــتر بر ســر آن چیزی اســت که در خطبه
دوم کــه بــه بیان مســائل سیاســی اختصــاص دارد، 

مطرح می شود...
مســائلی که مطرح می شــود نباید تنش زا باشــد. 
نمــاز جمعــه محــور وحدت اســت امام جمعــه اگر 
نصیحتــی دارد بــا زبان مایــم آن را بیــان کند بدون 
اینکه تشنج آفرین باشد. رعایت این نکات بهتر است 
تا اینکه انسان بخواهد با خشونت و تندی حرف بزند. 
تا آنجایــی که می بینیــم در برخی خطبه هــا رعایت 
می شود. طرح این گونه مسائل تنش زا باعث فاصله 

بیشتر مردم و حکومت می شود.
ë  به نظرتان حضــور جوان ها در نماز جمعه آن گونه

که انتظار می رود، هست؟
تریبون جمعه  میدان معارف اسامی است. من 
در هفته هایی که قرار اســت به نماز جمعه بروم، دو 
سه روز قبل مطالعات زیادی انجام می دهم که کدام 
مســأله مهم تر اســت و طرح کدام موضوع واجب تر 
اســت و نیــاز امــروز جامعه بــه چیســت و... خطیب 
جمعه بایــد روی این موضوعات وقت بگذارد. البته 
رویکرد جوانان شــاید علل دیگری جدای از خطیب 
جمعه داشته باشد. مقداری از رویکرد جوانان ناشی 
از عملکردهایی است که در تشکیات مدیریتی وجود 

چنــد ردیــف میلــه آهنــی کــه معمــواً در صنعــت ساختمان ســازی به عنوان 
داربســت امکان باارفتن کارگران از ســاختمان و دسترسی شــان به طبقات باا 
را ایجــاد می کنند؛ ســال هاســت در مکان هــای برگزاری نماز جمعه شــهرهای 
مختلفی کارکردی دیگر گونه و معکوس یافته و میان مردم و مســئوان فاصله 
انداخته اند. فاصله ای که در سال های نخستین انقاب اسامی به دلیل اقدامات 
گروهک های تروریستی موجه بود و شاید در سال های اخیر پرتاب سنگ و مهر 
از ســوی گروه های فشــار ســازمان یافته باقی ماندن شــان را توجیه کرده  اســت. 
داربســت ها در پایتخت که مقامات عالی رتبه تری به حسب سمت هایشان در 
آن ســاکنند طیف متنوع تری از تقســیم بندی را ایجاد می کند و حجت ااســام 
محمدجــواد حــاج علــی اکبــری که بــه  تازگی به امامــت جمعه موقــت تهران 
منصوب شده است از برداشته شدن دو ردیف از این موانع بر اساس ناخشنودی 
نمازگــزاران و بــا هماهنگی مســئوان حفاظت خبر داد و گفــت که بخش باقی 
مانــده مورد نیاز اســت که نســبت به آن هــم اصاح دقیق تری خواهد داشــت. 

برداشتن میله ها در صحن برگزاری نماز جمعه اتفاق تازه ای نبود همین چند 
ماه پیش بود که این خواست از سوی آیت اه آل هاشم امام جمعه شهر تبریز 
و بعد ائمه جمعه چند شهر دیگر مطرح شد. با این حال استقبال از این کار در 

تهران با انتقاد مواجه شد.
 انتقادهایــی نــه از این جهت که نباید فاصله ها را برداشــت بلکه بیشــتر به این 
جهت که این نرده ها و داربســت ها تنها حائل میان مردم و مســئوان نیستند و 
برداشتن شــان خواسته کوچکی است که نباید بزرگنمایی شود. سرگرم شدن به 
این خواسته نباید سبب مغفول ماندن کاستی های دیگری باشد که گریبان نماز 
جمعه را گرفته است و مانع از طرح مشکات واقعی آحاد مردم در خطبه های 
آن می شود. چنین است که کارگران با اینکه می توانند در محیط کار از داربست ها 
باابرونــد و در ارتفاعات مخاطره آمیز کار کنند، صدای مطالبات شــان چنان که 
باید از این میله ها عبور نمی کند و باا نمی رود. این تغییری اســت که منتقدان 

ماجرای برداشتن نرده های حائل انتظار می کشند.

برداشتن »نرده« ها همه ماجرا نیست

دارد. جوانــی کــه درس خوانده و بیکار اســت چگونه 
انتظار حضور او در نماز جمعه وجود دارد؟ بنابراین 
دلیل عدم استقبال جوانان را می توان ناشی از همین 
موضوعــات دانســت و مربــوط بــه خطیــب جمعه 
ندانست. دستگاه های فرهنگی و اجرایی و استخدامی 
اگــر خــوب کار کنند، چنین اتفاقــی نمی افتد. رویکرد 

جوانان به مسائل زندگی و اشتغال آنان برمی گردد. 
وقتی می بینند پدرشان با مقداری حقوق بازنشستگی 
باید زندگی خود را بگذراند، چگونه دل شان گرم شود.

ë برداشتن نرده های حائل در اصفهان هم عملی شده؟
نــه ولــی اعتقــاد دارم کــه از همــه جا بــا رعایت 
اصــول امنیتی بایــد این حصارها را برداشــت. ائمه 

جمعه و ســتادها و دستگاه های امنیتی در این مورد 
تصمیم می گیرند. آنها باید در این میدان اقدامات 
مناســبی داشته باشند. برداشــتن این نرده ها تحول 
خــوب اســت کــه باعــث می شــود ارتبــاط مــردم با 
مسئوان و کسانی که فقط در صف اول نماز جمعه 

می نشینند، بیشتر شود.
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داستان زندگی

دگرگونــی  مــا  اخیــر  صدســال  در 
جمعیتی بزرگی را از زندگی روســتایی 
به شــهری شــاهد بوده ایم. اکثــر ما که 
جمعیــت ســاکن در شــهرها هســتیم 
وارث فرهنــگ رعیــت پــرور دو نســل 
پیشــیم. فرهنگ رعیت پــرور آموخته 
بــود کــه جایــگاه دون پایگــی را قبــول 
کــرده و کار کنــد... و کار کنــد. اگرچــه 
درون همین کار ســخت، توانســته بود 
به همه کمک کند و حلقه های صنفی 
و جوانمــردی را بنیان گذارد، اما آنچه 
باقی گذارده است، روایتی است که به 
طــور روزمره بــه بقای زیردســتی توده 
ایرانی انجامیده است. این را می توان 
در مــردم کوچــه و بازار مشــاهده کرد، 
وقتــی کــه بــه هــم تعــارف می کنند و 
مدام بر زیردســتی و ســربه زیری خود 

اشاره می کنند.
قهرمــان از درون روایتــی کــه در زبــان 
روزمــره وجــود دارد بــر می خیــزد. اما 
امروز روایــت روزمره از وجود داشــتن 
و بودن، از خال گفت و گوها و تأکیدها 
بر تشخص خود شکل می گیرد. اگرچه 
مــا بــه وجــود رســتمی در روایت های 
داریــم،  تکیــه  خودمــان  اســطوره ای 
پوریای ولی، جوانمــرد قصاب داریم، 
امــا در بیــرون، زبانــی داریم کــه اجازه 
تعــرض و تشــخص بــه مــا نمی دهد. 
قهرمــان کهــن، فرزنــد با ابهــت کوه و 
طبیعــت بــود، قهرمان امروزی، پســر 

خوش تیپ کوچه و خیابان است.
بــا ادب امروزی، به هــر جایگاهی هم 
کــه برســد، می گویــد چاکــرم، نوکــرم، 
ارادتمنــدم، کوچیــک شــماام، قرباِن 
شما و مخلصم)مستثنا دارد(! ادبیات 
موجودیتــی  احســاس  مــا،  روزمــره 
دون پایگی را تثبیت کرده و اجازه تولد 
پوریــا و جوانمرد وجود ما را نمی دهد. 
حــزب  و  انجمــن  او  بــه  دموکراســی 
داده، امــا او حوصله ندارد. مشــروطه، 
ملــی شــدن نفــت و انقــاب بــرای او 
جســارت آزادی آورده ولــی او هنــوز از 
کنایه های خــان و نمود هــای جدیدتر 
آن می ترسد. قهرمان امروزی زندانی 
زبانی است که به او اجازه بروز و ظهور 

نمی دهد.

از  اینکــه  به جــای  امــروزی،  قهرمــان 
دل طبیعت و با شــجاعت جســمانی 
برخیــزد، از درون زبان به دنیا می آید. 
او بــه روایت هــای قهرمانی کاســیک 
گوش می کنــد، اما از درون روایت های 
قهرمــان  می شــود.  متولــد  شــفاهی 
امــروزی، حافظ و ســعدی می خواند، 
اما جــوک و هــزل می گویــد. او ورزش 
معتــاد  امــا  می گیــرد،  یــاد  زیبایــی  و 
می شــود. چــرا کــه قهرمــان امــروزی، 
بجز طبیعت و پرورش اندام، نیازمند 
زبانــی اســت کــه هــر روز او را از قعــر 
فرودســتی به اوج خویشتِن خود بلند 
کنــد. امــا قهرمــان جامعــه ما خســته 

است!
دانشــگاه آمــده اســت کــه قهرمانــی 
جدیــدی برای مــا نقش زنــد، آن نوع 
قهرمانــی کــه بــرای تحقــق خویــش 
باید به کشــف و آفرینش بپــردازد. اما 
ایــن قهرمــان، بــه جــای شــجاعت به 
ریاضــت نیــاز دارد. ریاضتــی کــه باید 
پشــت نیمکــت کتابخانــه، میــز کار و 
آزمــون و آزمایــش طــی شــود. امــا ما 
خســته از زبانی که به صــورت عامیانه 
فکــر  هــم  هنــوز  می کنیــم،  اســتفاده 
می کنیــم می تــوان بــا تســلط  طلبــی 
بــر دیگــر چاکرهــا و نوکرهــای همراه، 
گزمــه و داروغــه شــد و بــه بــاا و بااتر 
نزدیــک شــد. قهرمــان جامعــه ما به 
جای ریاضت، زیرک پیشــگی و تقلب 

می کند.
از  را  خــود  نمی توانــد  امــروز،  ایرانــی 
رســتم دســتان بــه شــکل نادرشــاه و 
رضاشــاه بازتولیــد کنــد. او نیازمند آن 
اســت که به جای شمشــیر و دشنه، به 
زبان و بیان شیوه مسلط باشد. نیازمند 
زبان ماشــین، شــبکه و نانو اســت. اگر 
بدن، رؤیــای قهرمان باشــد، لذت آن 
در نــزد عامــه بــا زورآفرینــی و اعتیــاد 
خودنمایی می کند. اما اگر زبان رؤیای 
او اســت، می تواند به صــورت ادبیات، 
سینما، طراحی و خاقیت علمی خود 

را بیرون بریزد.
 قهرمان امروزی خسته است. جامعه 
مــا برای پرورش قهرمــان آن ظرفیت 

ازم را ندارد.

این روزها که ســرمان به جام ملت های 
آســیا گرم اســت و نتایج بازی ها، از این 
پرطمطــراق  و  دهان پرکــن  لغت هــای 
بازی هــا،  »ســتاره  می شــنویم:  زیــاد 
فوق ســتاره ایــن دیــدار، قهرمــان ملی، 
بهترین بازیکن زمین، ...« عکس خیلی 
از فوتبالیســت ها روی جلــد روزنامه هــا 
می رود و در شبکه های اجتماعی دست 
به دســت می شــود و خیلــی از لحظات 
بازی هــا و حــرکات بازیکن هــا، موضوع 
گــپ و گفــت و احیانــاً جــوک و لطیفــه 
خواهــد بــود. دور، دور آنهاســت. فعــًا 

آنها ستاره روز هستند. اما...
»امــا«  ایــن  ســر  زیــر  چیــز  همــه  و 
امــروز،  بازیکن هــای  از  خیلــی  اســت. 
ماهــری  فوق العــاده  فوتبالیســت های 
هســتند. اما تفاوت ظریفی هســت بین 
داشــتن ســقف مهارت، با کسب سقف 
»بهتریــن«  کــه  کســی  آن  محبوبیــت. 
اســت، لزومــاً »بهترین« نیســت. چون 
فرق هایــی  بهتریــن،  دوتــا  ایــن  بیــن 
هســت. گفــت: »ایــن کــه می گوینــد آن 
صدرنشــینان  بیــن  حســن«.  ز  بهتــر 
و  پلــه  کنیــد  فــرض  فوتبــال،  پانتئــون 
مارادونــا برای این اســطوره نشــدند که 
مثــل بازیکنی نظیــر لیونل مســی همه 
رکوردهــا را جابه جــا کردنــد. البتــه کــه 
ایــن نکته هم در شــکل دادن به تصویر 
اســطوره نقــش دارد. اما برای اســطوره 
شــدن مهــارت کافــی نیســت. اســطوره 
و قهرمــان را، چیــز دیگــری اســطوره و 
قهرمان می کند. چیزی که به گمان من 
اسمش »انتخاب« اســت. انتخاب های 
هر کس است که او را تبدیل به اسطوره 
یــا یــک فــرد ماهــر کــه دوره  می کنــد، 
شــهرتش فقــط تــا زمــان ظهــور اولین 
نفــری اســت کــه مهارت های بیشــتری 
فقــط تختــی  پهلــوان  باشــد.   داشــته 
 8مــدال آورده که تازه نیمی از آنها هم 
نقره اســت. او نه اولیــن مدال آور تاریخ 
ایــران بوده، نه بیشــترین تعــداد مدال 
را آورده، نــه هیچ تریــن دیگــری. با این 
حــال، بین آن همه ورزشــکار مــدال آور 
فقــط  اســطوره  »تریــن«،  لقــب  دارای 
تختــی اســت. شــاعرها بــرای او مرثیــه 
گفتند، مــردم عکــس او را روی طاقچه 
گذاشــتند و بچه هایی که چند دهه بعد 
از مرگ او به دنیا می آیند، داستان های 
او را از بــر دارند. بــرای اینکه تختی یک 
روز انتخــاب کرد. انتخاب کــرد با مردم 

باشــد. اگر بعــد از ماجراهای 15 خرداد 
پیــش  ادب  دوزانــوی  بــه  نمی رفــت 
مرحــوم طالقانــی بنشــیند و گردنــی را 
کــه هیــچ پهلوانــی نتوانســته بــود خــم 
کند پیش این ســید اغــر خم نمی کرد، 
او  نمی گرفــت.  ایــراد  او  بــه  هیچ کــس 
هــم حــق داشــت مثــل همــه زندگــی 
کند. حق داشــت آســایش داشته باشد. 
امنیــت داشــته باشــد. اما انتخــاب کرد 
کــه به قیمــت تهدیــد همه اینهــا، برود 
هــم  را  نتیجــه اش  بایســتد.  آن طــرف 
دیــد. پرچمــداری کاروان المپیــک را از 
او گرفتنــد و فضایــی برایــش ســاختند 
که هیــچ کس جــرأت نمی کــرد حریف 
همیشــه  حــاا  باشــد.  تمرینــی اش 
هــم انتخــاب بــه معنــی همیــن قبیــل 
تصمیمــات بــزرگ و سیاســی نیســت. 
می گوینــد یــک بــار از تختــی خواســته 
بودنــد کــه بــرود بــرای تبلیــغ یــک نوع 
عســل عکــس بینــدازد، آن هــم در اوج 
بی پولی تختی. پهلوان اما گفته بود »که 
چی؟ مــن به مردم بگویم چون عســل 
خوردم زورم زیاد شده؟« و قبول نکرده 
بود که بــه مردم دروغ بگویــد، حتی در 
همان دوران سخت مالی. این هم یک 
جور انتخاب اســت دیگر. مجموعه اش 
کــه یک جا جمــع شــد، طرف می شــود 
تختــی. می شــود پلــه کــه بعــد از اولین 
قهرمانی اش در جام جهانی، شــد زبان 
همــه سیاهپوســت های دنیــا و جلــوی 
دوربین ها گفت: »بله، من سیاه هستم 
و... قوی«. می شــود مارادونــا که تحقیر 
یک ملــت را با دریبل  کــردن 11 بازیکن 
انگلیس توی زمین جواب داد. می شود 
محمــد علــی کلــی کــه حاضر نشــد به 
جنگ ویتنام برود و تنبیه محرومیت از 
مسابقه دادن را به جان خرید. راه دور و 
دراز قهرمان شدن، از گردنه های دشوار 

انتخاب می گذرد.
ملــی  تیــم  فوتبالیســت های  از  خیلــی 
امــا  بزرگــی هســتند،  بازیکن هــای  مــا، 
آنهــا چه آزمــون بزرگی در زندگی شــان 
داشــته اند؟ کــی بــرای انتخــاب بین دو 
حالــت، دچار ســؤال و تردید شــده اند؟ 
ما از تماشــای بازی آنهــا لذت می بریم 
و بــرای توپ خــراب کردن هایشــان هم 
حرص می خوریم. اما وقت خرج کردن 
از گنجینــه لغــات، به لغــت »قهرمان« 
که می رسیم، دســت و دلمان می لرزد. 

آیا لیاقتش را خواهند داشت؟

احسان رضایی
نویسنده

قهرمانانمنمردهاند

قهرمانخسته

ستاره ها، سوپراستارها، چهره ها و بازیکنان معروف عرصه ورزش، 
اینها دم دستی ترین گزینه ها برای انتخاب به عنوان »قهرمان ما« 
هستند. کسانی که هر روز حجم زیادی از اخبار پیرامون ما را اشغال 
می کنند. آب هم که بخورند رسانه ای پیدا می شود و خبرش را به 
ما می رساند! اصًا هم مهم نیست که این اتفاقات معمول زندگی 
این آدم های به ظاهر قهرمان چه ربطی به ما آدم های معمولی 
دارد، خبرهای پیرامون آنها جذاب اســت و به همین دلیل انتشار 

می یابد.
اما من فکر می کنم گزینه های دیگری هم برای نقش »قهرمان« 
در زندگی ما وجود دارد، چون اساســاً راه های زیادی برای قهرمان  
بودن وجود دارد. اینکه قهرمان بودن را در یک فرد موفق ورزشی یا 
سینمایی یا حتی علمی خاصه کنیم؛ خیلی مرزبندی محدودی 
است. کوچک است و سریع به پایان می رسد. یک قهرمان ورزشی 
روزگار افول می کند، ســتاره درخشــان ســینما هم یک روز از فروغ 
می افتد، چنین افرادی به نظرم نمی توانند قهرمان واقعی زندگی 

ما باشند. باید قهرمان بودن را در مرزهای دیگری ترسیم کرد.
بچــه که بودم، یــک دوره ای »پطــروس« را در قامت یک قهرمان 
می دیــدم. همان پســر هلندی که در کتاب درســی کاس چهارم، 
انگشتش را در سوراخ سد فرو کرد و مردمش را نجات  داد. عکسی 

از پطــروس ندیــده بودم، امــا قهرمــان آن دوره از زندگی ام شــده 
بود. بعدها فهمیدم که اصًا پطروســی در کار نبوده و بلکه اســم 
قهرمانم»هانــس« بــوده اســت. بعدتــرش هم که فهمیــدم کًا 
هانس زاییده ذهن یک نویسنده امریکایی بوده و چنین شخصیتی 

از بیخ و بن وجود نداشته است.
من راستش این جنس از »قهرمانان« را دوست دارم که ظاهراً در 
این روزگار به آنها »قهرمانان اجتماعی« می گویند. آنها چه کسانی 
هســتند؟ آنها همین هم محله ای ها، همشــهری ها، همســایه ها، 
رفیق ها و آشــنایان دور و برمان هســتند که کارهــای ویژه ای انجام 
می دهند. کارهایی که می تواند الگویی باشد برای دیگران، می تواند 

مسیری باشد برای پیمودن توسط دیگر مردم.
آخریــن قهرمانــی که در ذهنم ثبت شــد و هنــوز از خاطرم نرفته، 
مربــوط بــه  همین حــدود یکــی، دو ســال قبل بــود؛ یــک پیرمرد 

88ساله  که وقتی من دیدمش کسالت سختی داشت.
 پیرمرد یک بنای ساده بود و دست های پینه بسته اش نشان می داد 
که سال های سال سخت کار کرده و حاا به دوران کهنسالی رسیده 
است. اما در همان سن و سال هم در محله اش می گشت و هر جا 
که سالمندان و معلوان نیاز به پلی برای عبور از جوی آب داشتند، 
رایگان پل می ساخت. واقعاً چقدر دنیای گل و گلستانی می شود 

اگــر همه بــه همین اندازه به فکر اطرافیان شــان باشــند. به اعتبار 
حدیثی معتبــر، مردم اهل و عیال خداوند هســتند و راحت ترین 
راه رســیدن به خداوند را هم خدمت به اهل و عیال او دانسته اند. 
همه ما می توانیم به دیگران خدمت کنیم و اگر این خدمت گروه 
کثیری را دربربگیرد که چه بهتر. این خدمتی است به خلق و اهل و 
عیال خداوند؛ مردمانی که غالباً صدایشان به جایی نمی رسد و جز 
خدا ملجأ و تکیه گاهی ندارند. مردمی که آه  شان، سخت  گیراست 

و دعایشان، سخت مستجاب...
اگر »قهرمــان زندگی من« را بخواهیــد می گویم همان پیرمرد 
پل ســاز که یک نمونه تمام عیار از قهرمانان گمنامی اســت که 
تا دلتان بخواهد می شود همین دور و بر خودمان پیدا کنیم. به 
نظرم همه آدم ها یک روز می ایستند و سرشان را برمی گردانند 
و پشــت سرشــان را نگاه می کنند تا ببینند که چه کار ها کرده اند 
و چــه کار ها نکرده انــد. قهرمانان اجتماعی مثل همین پیرمرد 
دوست داشتنی پل ساز وقتی که به این نقطه می رسند و سرشان 
را برمی گردانند، لبخندی از خوشحالی بر صورتشان می نشیند، 
خوشحال می شوند از تأثیری که گذاشته اند و خدماتی که باعث 
و بانی اش بوده اند. واقعاً بهتر از این  قهرمانان گمنام اجتماعی 

وجود دارد؟

دانیال معمار 
روزنامه نگار

قهرمانگمنامراعشقاست

مــا به چه کســی قهرمــان می گوییــم؟ چی باعث می شــود فرد 
یــا کســانی در نظرمــان شایســته ســتایش شــوند و ارزش ویــژه 
داشــته باشــند؟ قهرمــان عمومــاً کســی اســت کــه بــا رفتارها و 
تصمیماتــش و با عمل اخاقی یا احساســی اش ســتایش مان 
را برمی انگیــزد. مــا در قهرمــان چیزی را می یابیــم که در درون 
خودمان پیدا نمی کنیم. فکر می کنیم اگر در شــرایط مشــابه او 
باشــیم نمی توانیــم همچون او، تصمیــم بگیریــم و آنگونه که 
او رفتار می کند رفتار کنیم. قهرمان کســی اســت کــه ما را تکان 
می دهــد. چیــزی را در مــا بیدار می کند. کســی اســت که دیدن 
کارهایــش ما را به جایــی بااتر و فراتر از خودمان وصل می کند 
و باعث می شــود آن صفات و رفتارها را از ته دل برای خودمان 
بخواهیــم و طلــب کنیم. بــرای اینکه می دانیم بــا آن صفت ها 

انسان بهتری خواهیم بود.
قهرمان شــخصی من در این دو ســال، کســی که مصداق تمامی 
آن تعریف هــا و توصیف هــای بااســت، همکار ســابق و دوســت 
خیلــی عزیزم مهدی شــادمانی اســت. کســی که در ایــن مدت با 

بیمــاری ســخت مواجه بــوده و بــه این ترتیــب مثل هــر قهرمان 
دیگری در داســتان ها، مســیری را آغاز کرده. در این مسیر طوانی 
و بســیار دشــوار، آنچه از مهدی دیــده ام چیزی فراتــر از »مبارزه« 
و »جنگیــدن« و اســتعاره های مرســومی اســت کــه در ایــن موارد 
بــه کار می برند. دیدم کــه او چگونه خودش را آمــاده کرد تا با این 
وضعیت روبه رو شود؛ که بتواند جدا از مقاومت کردن و جنگیدن، 
خــودش را یک بار دیگر در این جهان پرآشــوب و پر ســرعت پیدا 
کند. بیماری اش را نه نادیده بگیرد و نه دســت کم. اما خودش را 
هم همینطور. آن چیزی که مهدی شــادمانی را برایم شــبیه یک 
قهرمان می کند، همین مواجه شدن بی محابا و صریح با بیماری 
است. این مواجه شدن، شجاعت بسیاری می طلبد. ظهور بیماری 
آن هــم بــا قــوت و قــدرت، می تواند ناگهــان معنای همــه چیز را 
کمرنگ کند. پرســش های اساســی زندگــی به یک باره از حاشــیه 
بیرون می آیند و لحظه ای از چنگ انداختن دســت بر نمی دارند: 
چــرا باید رنج کشــید؟ چــرا این اتفاق بــرای من افتاد؟ آیــا در این 

وضعیت عدالتی هست؟

مهدی شــادمانی قهرمانی اســت که در این مسیر و در مواجهه 
با این ســیل خروشــان بی معنایی که می تواند ریشــه هر شــکل 
از اخــاق و نظــم اخاقــی را بخشــکاند، رفتار قهرمانانه نشــان 
داد. ترجیــح داد در چشــم بیمــاری خیــره شــود و همــه چیز را 
از نــو معنــی کند. خــودش را عمیق تــر بفهمد و با ایــن فهم به 
جهــان هم معنای دوباره ببخشــد. این روزها که در شــبکه های 
اجتماعــی می نویســد و فعالیتش برایم جــزو معدود چیزهای 
دلگرم کننده اســت، با مهدی شــادمانی دیگری روبه رو هســتم 
که آدم یک ســر متفاوتی اســت. مثل کســی که از یک ســفر دور 
برگشته و بااینکه نمی دانیم بر او چه ها گذشته، اثر آن ماجراها 
و دشــواری ها را در او می بینیــم. مثــل کســی که چله نشســته تا 
ایمانــش را بســنجد و حاا که بازگشــته در صدایــش اطمینانی 
اســت؛ مثل کســی که به قدرت ذکرهای ســاده و تکــرار آنها پی 
برده و این آرامشــی به گفتار می دهد که به همه چیز و همه جا 
نفوذ می کند. مثل کسی که می تواند با نگاهش جهان را عوض 

کند، مثل یک قهرمان.
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چند روایت درباره آدم هایی که شاید در زندگی هر یک از ما مهم باشند

قهرمان زندگی من تویی
برای خیلی ها، قهرمان داشــتن یک ضرورت اســت، مثل نفس 
کشــیدن. انــگار بــدون قهرمــان، زندگی شــان چیزی کــم دارد. 
مربوط به حاا هم نیســت، ایــن حکایت از کودکــی و نوجوانی 
همراه  آنهاســت. مثًا دهه شــصتی ها معمواً همین جوری اند. 
قهرمــان  زندگی شــان،  دوره هــای مختلــف  در  دارنــد  دوســت 

داشته باشــند. قهرمان ها برای دهه شــصتی ها خیلی زود متولد 
می شــدند، نقش شــان را بازی می کردند و بعد از مدتی جایشان 
را به قهرمان های بعدی می دادند. می رفتند، اما در چشــم برهم 
زدنی جایشــان پر می شــد. حتــی ســتاره ها، قهرمانان ورزشــی، 
سوپراســتارها و چهره هــای سیاســی و مذهبــی هــم در روزگاری 

قهرمانان آنها شــدند. خب حاا قهرمان زندگی شــما کیست؟ 
این شــاید ســؤالی اســت کــه بد نباشــد هر چنــد وقت یکبــار از 
خودمان بپرسیم. حداقل محک خوبی است که مطمئن شویم 
هنوز هم به داشــتن الگــو در زندگی معتقدیم. اینجــا می توانید 

چند روایت بخوانید درباره قهرمانان زندگی.



گفــت. من البته می خواهم یک گام فراتر بروم 
و بگویم شــاید کانسپت »مخاطب« دیگر برای 
سریال جواب ندهد و بهتر است برای مخاطبان 

سریال از مفهوم مشارکت کننده استفاده کنیم.
ë  بسیاری از منتقدان فیلم و جامعه شناسان هنر

معتقدند که صنعت سریال سازی، به مثابه  یک 
انقاب، هنرهای دیــداری را وارد یک دوره جدید 

کرده است. نظر شما چیست؟
ســریال را می توان با ادبیات داســتانی مقایسه 
کــرد. »جنبش رمانتیسیســم« در ادبیــات، ژانر 
رمــان را پدیــد آورد. رمان هــای بلنــد در همین 
هنگام شــکل گرفتند که یک انقاب در ادبیات 
داســتانی به شــمار می رفــت. رمان، ادبیــات را 
وارد ساحت دیگری کرد و ادبیات بیش از پیش 
با فلســفه و بــا زندگــی روزمــره پیوند خــورد. از 
ایــن رو، قرن 19 در ادبیــات و هنر به عنوان قرن 
رمــان شــناخته می شــود. در قرن 20 بــه دایل 
جامعه شناختی، تاریخی و سیاسی، رمان افول 

کرد و به سمت داستان کوتاه رفتیم. سینما هم 
وارد شــد و رمان را از جذابیت گذشته انداخت. 
همــان طــور که ژانــر رمــان در ادبیات یــک ژانر 
بزرگ بود و جهش عظیمی ایجاد کرد اآن هم 
سریال دارد این کار را در حوزه هنرهای دیداری 
انجام می دهد. قرن آینده، قرن ســریال خواهد 
بود و سینما به معنای کاسیک آن، گرچه محو 

نمی شود، به حاشیه می رود.
اآن فیلم هایــی کــه اســکار می گیرنــد خیلــی 
چیــپ، لــوس و بی مزه بــه نظرمان می رســند 
و اصــاً تعجــب می کنیم کــه چرا یــک فیلم را 
در یک فســتیوال معتبــر، بهترین دانســته اند. 
حقیقتاً دیگر فیلم خوبی هم تولید نمی شــود 
کــه بخواهند برگزیننــد. خیلــی از کارگردان ها و 
بازیگران و تهیه کننده های ســینمای کاســیک 
بــه ســمت ســریال آمده انــد. حتی یک ســری 
فیلم هــای ســینمایی دنبالــه دار شــکل گرفته! 
قباً هم در ســینمای کاسیک این کارها انجام 
می شــد ولی اآن بیشــتر شــده! »ماتریکس« و 
بعد هم »ارباب حلقه ها« به صورت چندتایی 
درســت شــدند. اینها نمونه هایــی از فیلم های 
ســینمایی هســتند کــه تــاش کرده انــد نوعــی 
جهش به ســمت ســریال داشــته باشــند. انگار 
سینمای کاسیک می خواهد از این اتفاق عقب 
نماند. در مجموع به ســمتی می رویــم که ژانر 
هنرهــای دیداری وارد مرحله و جهــان دوره ای 
جدیــد می شــود. در این جهان دوره، ســینما به 
معنای کاسیکش ارج و قرب گذشته را ندارد و 

سریال دارد جایگزین آن می شود.
ë  آیا می شود گفت یکی از دایل مقبولیت این

فضای سریالی، این است که سریال ها به زندگی 
روزمــرۀ ما شــباهت دارند؟ مثاً همــان طور که 
بچه هــای همســایه بــزرگ می شــوند، بچه های 

ســریال هــم قــد می کشــند و جزئیــات زندگــی 
شخصیت ها را بیشتر می شناسیم.

بلــه، یــک دلیــل عمــده اش همیــن اســت. در 
ســینمای کاسیک، داستان فشــرده بود و اصًا 
نمی شــد اینقدر زیاد به داســتان و شخصیت ها 

نزدیک شد.
مطالعــات  گفتمــان  وارد  نمی خواهــم  البتــه 
فرهنگی شــوم بلکه بــا دید پدیدارشناســانه به 
ســریال می نگــرم. اصطاحاتی مثــل »زندگی 
روزمره« مربوط به مطالعات فرهنگی هســتند 
ولی من رویکرد پدیدارشناسانه دارم و با سریال 
زندگی می کنم. ســریال، فراتر از زندگی روزمرۀ 
من است. همۀ آدم ها در زندگی روزمره خرید، 
پخت و پز و شســت و شــو انجــام می دهند ولی 
هیچ کدامش یادشــان نمی ماند. ســریال فراتر 
از زندگی روزمره اســت چون در خاطر می ماند. 
گرچــه عناصر مختلــف زندگی روزمــره و حتی 
مــاِل زندگــی روزمــره را در بعضــی ســریال ها 
تجربــه می کنیــد، در خــال ســریال در جهــان 
تازه ای مشارکت دارید و حتی اتفاق های زندگی 
روزمــره را در خــال دریچــه ای رو بــه آن جهان 
جدید تفســیر می کنیــد. بدین ترتیــب، زندگی 

روزمره، ذیل سریال قرار می گیرد.
ë یعنی تابعی از سریال می شود؟

تابعــی از ســریال و جهانــی می شــود کــه مــِن 
مشــارکت کننــده، در همراهی با شــخصیت ها 
و داســتان ســریال برای خود می ســازم. زندگی 
روزمره در دل آن جهان قرار می گیرد. نمی گویم 
زندگی روزمره تابع ســریال اســت ولی بخشــی 
از آن می شــود. نوید »جهــان دوره« جدیدی که 

گفتم، با این نوع عناصر پدیدار می شود.
ë  یک انگ کــه بخصوص جامعه شــناس های

سنت انتقادی، همیشه به ســریال وارد می دانند 
ایــن اســت که »راهــی برای غیرسیاســی شــدن 
جامعه به شــمار می رود و عادتواره ای اســت که 
ما را به ســمت فارغ شدن از مسائل اطراف سوق 
می دهد و باعث خأ ذهنی می شود«. حتی گاهی 
پا را فراتر می گذارند و سریال را مخدر نسل جدید 
می داننــد. این دیــدگاه انتقادی را چطور تفســیر 

می کنید؟
عده ای شاید چنین تفسیرهای رادیکالی بدهند 
ولــی من زیــاد موافــق نیســتم. شــاید نظریات 
صنعــت فرهنــگ و امثــال آن را مطــرح کننــد 
ولــی من نمی توانم بپذیرم. ابتــدا باید تعریف 

سیاســت و امر سیاســی را مورد بازاندیشی قرار 
دهیم. من تعریف سیاســت با این نــوع نگاه را 

نمی پسندم.
ë  پــس اگر درســت فهمیده باشــم به نظر شــما

سریال دیدن نوعی از سیاست ورزی جدید است.
 اگــر سیاســت را بــه معنــای هابرماســی آن در 
نظر بگیریم، ســریال یک سیاســت ورزی جدید 
با وجوه انتقــادی زیاد اســت. معتقدم تعریف 
هابرماسی از سیاست، خیلی جامع تر و فراگیرتر 
اســت و ویژگی های تأمل گرایانه و بازاندیشــانه 

بیشتری را دارد.
ë  و بدین ترتیب، سریال دیدن هم امری سیاسی

و اجتماعی به شمار می رود؟
بله، و چون کنشــی اجتماعی است و در زیست 
جهان اجتماعی رخ می دهد، امری سیاسی نیز 

هست.
بــه هر حال، هم از نگاه پدیدارشناســانه و هم از 
دید اندیشه انتقادی، می شود خیلی از حرف ها 
و نظریه هایی که در سینمای کاسیک می زدیم 
را بــه صورتی غنی تــر و قوی تر پیرامون ســریال 
مطــرح کنیم. حتــی جریان هــای چپ هــم در 
مورد سینمای کاسیک نتوانستند به خود اجازه 
دهنــد که کلیــت ســینما را جزئــی از »صنعت 
فرهنگ« بدانند بلکه ســینما را به دســته هایی 
مثل »ســینمای خــارج از ژانــر« و غیره تفکیک 
کرده انــد. در بعضی ســریال ها وجوه »صنعت 
فرهنگ« آن قوی تر از وجوه انتقادی آن اســت. 
حتی در سریال هایی که ژانرهای خیلی اکشن و 
عامه پسند دارند، مشابه سینما، به طور همزمان 

وجوه انتقادی مشاهده می شود.
ë  آیــا جهانی که ســریال به وجود مــی آورد، یک

فلســفه خــاص دارد و چیــز خاصــی را روایــت 
می کند؟ نخ تســبیح روایت های این ســریال ها 

چیست؟ این فیلم ها چه فلســفه و جهان بینی 
دارند؟

ابتــدا مقدمــه ای در ارتباط بــا این ســؤال بیان 
می کنم. من ســریال را یک گسســت از ســینما 
نمی دانــم بلکــه ســریال ادامــه هنــر مــدرن از 
جمله ســینما اســت. همان طور که در اخاق 
مــدرن و سیاســت مــدرن قائــل بــه گسســت 
نیســتم، گسســت را در هنر مدرن قبول ندارم. 
سؤال شــما را در گفتمان فلســفی و اجتماعی 
مدرنیتــه جــواب می دهم. همــان طــور که در 
ســینما، رمــان و هر هنــر مدرن دیگــر هم نقد 
مدرنیتــه را می بینیــد و هم دفــاع از آن؛ همان 
طــور کــه در فلســفه مدرن شــاهد نقــد و دفاع 
همزمان هستید؛ سریال نیز یک فلسفه خاص 
و عمومی ندارد منتها نخ و رگه پیونددهنده ای 
که هنــر مــدرن، علم مــدرن، سیاســت مدرن 
و اخــاق مــدرن را از 300 یــا 400 ســال پیش تا 
کنون در عرصه تاریخ جلو برده و به هم متصل 
کرده »گوهر روشــنگری« اســت؛ همان چیزی 
کــه متفکــران، هنرمندان و کنشــگران امــروز و 
دیروز در مقابلش یا در کنارش به سخن گفتن 
پرداخته انــد. بااخــره یک عنصر مشــترک در 
این امر مدرن و روشــنگرانه وجــود دارد که من 
اسمش را »اندیشۀ بازتابی« یا »تأمل گرایانه« 
یــا »خوداندیشــانه« می گــذارم؛ یعنــی مــا از 
رنســانس به بعد، آگاه شده ایم که هر چیزی را 
باید زیــر ذره بین نقد بگذاریم؛ حتی خودمان، 
و  شــناخت هایمان  خویــش،  توانایی هــای 
کنش هایی که انجام می دهیم! می خواهیم تن 
به اسطوره و خرافه ندهیم؛ تن به ظلم و ستم 
ندهیم، و تن به زشتی و ابتذال هم نسپاریم. در 
هر سه عرصه علم، اخاق و هنر، می خواهیم 
معیارهــای داوری خــود را هــر چــه عقانی تر، 

متکامل تر، انسانی تر و خردمندانه تر کنیم.
ë  قهرمان های این سریال ها چه چیزی را ترویج

می دهند؟
بــه نظر مــن در این فقره نمی شــود یک جواب 
سرراســت داد. این که قهرمان های ســریال چه 
باشــند و چه کنند بســتگی به داســتان دارد ولی 
کلیــت جریــان ســریال در ادامــه علــم مــدرن، 
هنر مدرن، ســینمای کاســیک، ســینمای قرن 
بیســتم، و همچنین در کنار علم مدرن، فلسفه 
مــدرن و اخــاق مدرن اســت. تمام اینهــا را در 
مجموع در جهت عقانی تر شدن بیشتر انسان 

می دانــم. رگــه پیونددهنده ای کــه کلیت تمام 
اینها را توضیح دهد، همان »گوهر روشــنگری« 

و عقانیت است.
ë  به مدد تکنولوژی هایی که برای دانلود سریال ها

وجــود دارد، از تهران گرفته تا کابــل تا نیویورک، 
همه با هم یک ســریال را می بینیم. شاید سؤالم 
شــعاری باشــد ولی آیا ایــن فناوری هــا می تواند 
باعــث نزدیک کــردن مرزهــا بــه هــم و رفتن به 

سمت درک جهانی مشترک باشد؟
قطعــاً همیــن طــور اســت. آرمــان روشــنگری 
اســت.  صلــح  و  برابــری  آزادی،  نهایــت،  در 
آرمان های روشنگری، رهایی است. این رهایی، 
می توانــد برابــری را به عنوان یــک ایده محقق 
ســازد. هم صلح و هــم آزادی، به قــول کانت، 
ایده هــای تنظیم گر هســتند. ما با نــگاه به این 
ایده ها می توانیم در جهانی مشــترک هم بهره 
باشــیم طوری که یــک افغان، یــک نیویورکی، 
یــک آفریقایــی و یــک ایرانــی همــه بــا هــم به 
افقی مشــترک برســند. گویا بــا دیدن ســریال، 
نوعــی همزادپنداری با شــخصیت ها می کنیم 
و دردهــای مشــترکمان را فریــاد می زنیــم و به 
اشتراک می گذاریم. یکدیگر را حساس می کنیم 
وقتی که از خود می پرســیم که مضمون نهایی 
که در این ســریال به اشــتراک گذاشته می شود 
در نهایــت به چــه افقی می نگرد؟ چــه آرمانی 
دارد؟ ایــن آرمان اســت که در نهایــت آدم ها را 
به یکدیگر پیوند می دهد و باعث می شود بدون 
این که طرف مقابل را بشناســم، ســاعت ها در 
مــورد فان ســریال با وی به صحبت بنشــینم. 
بــه وجــود آمــدن همیــن گفت و گو بــه معنای 
نوعی نزدیکی اســت و این که بیــش از پیش، از 
خشونت دور می شویم. هر چه بیشتر گفت و گو 

کنیم، کمتر جنگ بینمان رخ می دهد.

قابماهیانچموشرسانهزده
 برای من عادت ســریال بینی از قصه های جزیره شــروع شد؛ از روزهایی که 
لذت بزرگ شدن با فیلیستی و سیسیلی و بقیه بچه های آن جزیره زنده، من 
را از زندگی سرشــار می کرد. از زمانی که جهاِن زیســت دیگرانی از یک جای 
دیگــر کره خاکی- که هیچ هم شــبیه زندگی ما نبود- بــدون هیچ تعارف و 
واسطه ای وارد زندگی و عادت هایم شد و شخصیت های داستان شده بودند 
مثل پســرخاله ها و دخترخاله های راه دوری که هر هفته سر یک ساعت به 
دیدنم می آمدند و اتفاقاتی را که از سر گذرانده اند  برایم تعریف می کردند. 
ایــن خیلی شــبیه زندگی بود. خــود زندگی بود و بعدها که یکــی از فن های 
جدی سریال های مهم جهان شدم بیشتر فهمیدم که به تعداد سریال هایی 
که دیده ام، زندگی  کرده ام: یک بار با چند نفر در یک جزیره بی نام و نشــان 
گیر کرده ام، یک بار زندانی شــدم و از زندان فــرار کرده ام، یک بار ندیمه ای 
شــده ام که در سیســتمی ضد زن ولی مذهبی در ینگــه دنیا-امریکا- مورد 
سوءاســتفاده حاکمان قرار گرفته  اســت و خدا می دانــد که چه زندگی هایی 

کرده ام.  در کل جهان سریال دیدن حاا مهم ترین ابزار سرگرمی و گذراندن 
اوقات فراغت است. مردم چیزهای دیداری دیگر را به نفع سریال بینی  کنار 
گذاشته اند و صنعت سریال سازی هم بخوبی توانسته نبض سلیقه مردم را 
به دست بگیرد و میخ خود را در زمین مخاطب محکم بکوبد. در گزارشی 
که نتفلیکس، یکی از بزرگترین شرکت های ساخت سریال  در جهان، سال 
2017 منتشر کرده نوشته شده که این کمپانی با بررسی و تحلیل انتخاب های 
مشــتریان خود توانســته 2000 گروه سلیقه را شناسایی کند. این عدد و البته 
تاش برای رسیدن به این عدد، می تواند نوید بخش دوره ای جدید از رابطه 
مخاطب با رســانه باشــد. چیزی که در فصل آخر ســریال »بلک میرور« یا 
همان آینه ســیاه به اوج خود رســیده و سازندگان این ســریال در یک اقدام 
عجیــب و جــذاب، پایان بنــدی تعاملی را برای این ســریال بــه پایان بندی 
تحمیلی از ســمت نویســنده و کارگــردان ترجیح دادند. به ایــن صورت که 
قسمت جدید این سریال، چند پایان متفاوت دارد و بیننده می تواند انتخاب 

کند که می خواهد کدام پایان را ببیند. یعنی مثل یک بازی کامپیوتری خط 
داســتان را خود مخاطب انتخاب می کند و در هر ســکانس از بیننده ســؤال 

می شود که کاراکتر اصلی چه تصمیمی بگیرد؟
 ســریال ها حاا دیگر فقط گوشــه ای از ذهن ما را اشغال نکرده اند مثل یک 
عــادت یــا وقت گذرانی. حــاا صنعت سریال ســازی ارتباطات آیینــی را به 
خدمــت خود گرفته و با ســرعت هرچــه تمام تر برای تصرف مــا آمده اند، 
برای کشــاندن مخاطب در آیین برگزاری جهانی به نام ســریال و پایشان را 
چند قدمی جلوتر گذاشته اند. حاا نیاز به یارگیری از میان مخاطبان دارند. 
قاب شان خیلی وقت است ماهیان چموش رسانه زده را به دام نمی اندازد 
و طرحی انداخته که خود ماهی ها درگیر در فضای مجاز آنها شــوند. جایی 
که مرز باریک خیال و واقعیت را در هم می شکند. جایی که اسمش تجربه 
اســت و هر چه قدر که تجربه واقعی تری برای انسان مجازی قرن بیست و 

یکم بسازی، محبوب تری.

سونامیرسانهای 
با مرور تاریخ ســینما در میانه  قرن بیستم به نقل قول ها 
و مصاحبه هــای متعــددی از ســینماگرانی برمی خوریم 
کــه همگــی در نکوهــش تلویزیــون گفته اند و نســبت به 
خطراتــش هشــدار داده اند. از آلفرد هیچــکاک گرفته که 
تماشای تلویزیون را کاری عبث و ناتوان در تغییر عادات 
بیننــدگان توصیف می کرد، تا گروچــو مارکس که در نقل 
قول مشــهور و کنایه آمیــزی گفته بــود: »تلویزیون خیلی 
برایم آموزنده ست. هر وقت کسی در پشت صحنه آن را 
روشن می کند به اتاق دیگری می روم و شروع به خواندن 
یــک کتاب می کنــم.« حاا امــا بعد از گذشــت چند دهه 
و تحــوات عظیمی کــه تلویزیون تجربه کــرده و تأثیرات 
شــگرفی که بر نظام سرگرمی سازی گذاشــته، پناه بردن به این جور نقل قول ها 
برای توصیف کارکرد تلویزیون و برنامه ها و بخصوص سریال هایش بیش از حد 
ســاده انگارانه به نظر می رسد. در دورانی به سر می بریم که بیش از 15 درصد از 
ترافیک اینترنتی در سطح دنیا متعلق به نت فلیکس به عنوان اصلی ترین شبکه  
نمایش خانگی  و یکی از مهم ترین بســترها برای پخش سریال های پرمخاطب 
اســت؛ دورانی که ورود سینماگران برجسته به عرصه سریال سازی دیگر نه یک 
اتفاق جدید، بلکه یک عرف پذیرفته شــده اســت. و دورانی که سینمای جریان 
اصلی برای نباختن قافیه به رقبای قدرتمندش در شبکه های تلویزیونی، بیشتر 
از گذشــته برای اســتفاده از تکنولوژی های جدید در عرصه  نمایش هول می زند 
تا بلکه به لطف فیلم های سه بعدی و سالن های »آی مکس« بتواند از وفاداری 
مخاطبان به تلویزیون بکاهد. مهم تر اینکه در این مبارزه  قدیمی و در عین حال 
تازه از اینکه قواعد قصه گویی اش را با الگوهای داستان گویی در سریال ها سازگار 
کنــد هم ابایی ندارد و به همین دلیل بیشــتر از گذشــته از تجربه هــای دنباله دار 

سینمایی که اساساً ماهیتی سریال گونه دارند استقبال می کند.
ســریال های تلویزیونی به دلیل بازار شــدید رقابتی شــان بخصوص در سال های 
اخیر ناگزیر از به کارگیری ایده های فرمی و روایی بدیع و غافلگیرکننده  بوده اند. 
مکانیسم رابطه  بیننده با تلویزیون به گونه ای تنظیم شده که سریال ها بدون این 
ایده ها خیلی زود شکست می خورند و جای خود را به آلترناتیوهایی می دهند که 
بی رحمانه جایگزین برنامه های کم مخاطب می شوند. همین عامل باعث شده 
سریال ها ریسک پذیری بیشتری از خود نشان بدهند و بتوانند با نمونه های موفقی 
مثــل »بازی تــاج و تخــت«، »خانه  پوشــالی« و »تئوری بیگ بنــگ« مخاطبانی 
از نســل های مختلف به دســت بیاورند و در سرگرمی  سازی و سلیقه سازی برای 
آنهــا تا حد زیادی موفق عمل کنند. ســریال های موفق ایــن دوره و زمانه چنان 
به فرهنگ عامه رســوخ می کنند که گاهی حتی بیشتر از سینما در قالب عاملی 
هویت ساز ظاهر می شوند و می توانند بر رفتارهای طیف وسیعی از بینندگان خود 
تأثیر بگذارند. از طرف دیگر سریال ها به دلیل بستر مناسبی که برای تجربه ورزی 
دارند به ســازندگان خود امکان اســتفاده از نوآوری هایی می دهند که می توانند 
پیشــگام زمان خود باشــند و موج ها و جریان های فراگیر ایجاد کنند. نمونه اش 
امکان تماشای اینتراکتیو و تعاملی که سازندگان سریال »بلک میرر« اخیراً ایجاد 
کردند و با الگوبرداری از ساختار تعاملی بازی های رایانه ای شاید بتواند در آینده 

نزدیک به شکل گیری یک گونه هیبریدی یا تلفیقی پرطرفدار تبدیل شود.
ســریال های تلویزیونی مثــل هر پدیده  پرطرفــدار و پرنفوذ دیگــری در معرض 
نقد هــای منفــی و نگاه هــای آسیب شناســانه زیــادی قــرار دارنــد. خصوصــاً که 
تأثیرگذاری آنها به دلیل قالب پخش مستمر می تواند در برخی مواقع از سینما، 
ادبیــات یــا بازی های رایانه ای فراتر برود و گســتره  وســیع تری از مخاطبان را هم 
هــدف بگیــرد و جهان بینی و تعامات فردی و جمعی آنهــا را متأثر کند. طبعاً 
ســریال ها و بــه طور کلی هــر برنامه  تلویزیونی ای می تواند کیفیــت باا یا پایینی 
داشــته باشد اما دسترس پذیر بودن آنها برای هر مخاطبی و هزینه نسبتاً پایین 
این دسترســی باعث شــده با پدیده ای مواجه باشــیم که دامنه رسوخش از بین 
مخاطبــان عادی محصوات سرگرمی ســاز فراتر رفته و به دیگــر اجزای جوامع 
ســرایت کرده اســت. تا جایی که، مشــابه اتفاقی که چند وقت پیش افتاد، گاهی 
سیاستمداران هم برای فرستادن پیام های منفی یا مثبت خود ترجیح می دهند 
از نشانه های آشنای سریال ها بهره ببرند. احتمااً اگر خود این سیاستمداران هم 
ندانند مشاوران شان به گوش آنها رسانده اند که فراگیری سریال های تلویزیونی 
در دنیــای امــروز بــه شــکل گیری یک جــور ســونامی سرگرمی/رســانه ای منجر 
شــده  و ضریــب نفوذش از قالب تلویزیون ها و ســقف اتــاق خانه های بینندگان 
بســیار فراتر رفته است. ســریال ها حاا در کنار همه کارکرد های جذاب، فریبنده 
و چند بعدی شــان نوعــی زبــان ارتباطی جدید هم خلــق کرده انــد. زبانی که در 
ســایه نوآوری هــای تکنیکی و ابداعات روایی هر روز بیشــتر از گذشــته موقعیت  
رقبــای قدیمی اش را در معرض خطر قرار می دهد و ایه های معنایی خودش 
را پیچیده تــر می کنــد. شــاید به همیــن دلیــل ســریال را باید اصلی ترین رســانه 
سرگرمی ساز قرن بیست و یکم دانست و سرفصل های مطالعات رسانه  ای را با 

توجه به کارکرد ها و قابلیت های آن بازتعریف کرد.

ترجمه

پدیدهایبهنامبینجواچینگ
یاازجایتتکاننخور!

فرهنگ تماشای پشت سر هم تلویزیون یا همان بینج واچینگ 
)binge-watching( اصطاحــی اســت که در میان ما به همان 
»خوره ســریال« جا افتاده اســت. می گویند نتفلیکس به عنوان 
یکی از جریان ســاز ترین کانال های تماشــای تلویزیون در قالب 
اســتریمینگ، باعــث و بانــی اصلی ایــن رفتار اســت.امروزه در 
حــدود 75 درصد بیننــدگان تلویزیون تأیید می کنند که پشــت 
ســرهم تلویزیون تماشــا می کنند و حتی می دانند در فهرســت 
تماشایشان، گزینه بعدی چیســت. مطالعه دیگری هم نشان 
داده اســت که این آیین یعنی تماشای پشت سر هم تلویزیون 
یــک »هنجار جدید« اســت، به طــوری که 61 درصد مشــترکان 
نتفلیکــس اقــرار کرده انــد کــه به طور منظم ســریال می بیننــد. بعید نیســت که این 
اتفاقات حاکی از این باشــد که ما به مردمی گوشــه گیر تبدیل شده باشیم که فوبیای 
جامعه دارد اما نباید فراموش کنیم که تماشای پشت سر هم تلویزیون اثر عظیمی 
بر صنعت تلویزیون نیز داشــته اســت- نه تنها بر اینکه ما چگونه برنامه ها را تماشــا 
می کنیم مؤثر است بلکه بر اینکه چه چیزهایی می بینیم و چطور آنها ساخته شده اند 
نیز تأثیر دارد. این چهار مورد، چهار تغییر بزرگ دنیای تلویزیون هستند:1-ما بیشتر 
سریال می بینیم یعنی تقاضا برای محتوای جدید بیشتر از هر زمان دیگری است.2-

سریال ها متفاوت از هم ساخته می شوند.3-کل این صنعت پیرامون بینج واچینگ 
به مثابه یک رفتار یا فرهنگ، شکل گرفته است.4-درخانه ماندن و به تنهایی سریال 

دیدن دیگر پذیرفته شده است.
شما یک بینج واچر هستید؛ وقتی که:

-عبارت »فقط یک قسمت دیگر« را بیشتر از هرچیز دیگر در روز تکرار کنید.
-خواب سریالی را می بینید که درحال حاضر تماشا می کنید.

- نام دوستان و اعضای خانواده را فراموش می کنید اما در عوض تمام شخصیت های 
داستان را از بر هستید.

- تمام ســاعت ها و روزها و هفته ها بدون اینکه متوجه باشــید اشتباه حرف می زنید. 
-پــس از مــدت زمــان طوانی نشســتن، دیگر چیــزی در نشــیمنگاه خود احســاس 

نمی کنید.
 -وقتی ســریال تمام می شود احســاس از دست دادن می کنید اما این تنها سه ثانیه 

طول می کشد چون قسمت بعدی آغاز می شود.
 -دوستان و اعضای خانواده به شما یک نوشیدنی سم زدا توصیه می کنند.

- از اینکه به خاموش کردن تلویزیون یا لپ تاپ تان فکر کنید بدنتان به لرزه می افتد.
 *منبع:  تلگراف

یحیی نطنزی
  روزنامه نگار و
 منتقد فیلم

تمنا منصوری
 مترجم
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نگاهی به بزرگترین صنعت هنری قرن اخیر در گفت وگو با  دکتر ناصرالدین علی 
تقویان استادیار پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی

سریالها،مردمجهانراهمافقکردهاند

جریان سریال در ادامه علم مدرن، هنر مدرن، سینمای 
کاسیک، سینمای قرن بیستم و همچنین در کنار 

علم مدرن، فلسفه مدرن و اخاق مدرن است. رگه 
پیونددهنده ای که کلیت تمام اینها را توضیح دهد، 

همان  »گوهر روشنگری« و عقانیت است

می گویند که سریال ها دنیا را تکان داده اند؛ تکان هایی که مرزهای معرفت 
بصری، شــناخت هنری و جهان بینی بیننده هایشــان را جا بــه جا کرده 
است. سریال های سال های اخیر به لحاظ عمق روایت، غنی تر، از جهت 
جلوه تصویر، جذاب تر و بیش از همیشه محلی برای بازی دادن مخاطب 
و به عبارتی تعامل با او شــده اند. شــاید بتوان گفت ایــن همه فضا برای 
مخاطب منفعل سال های گذشته که فیلم بزرگ روی پرده بزرگ سینما 
در خشونتی نمادین قرار بود او را تحقیر، توبیخ و مسحور کند، به مثابه یک 
انقاب بزرگ و به منزله برگشت شکوهمند اراده و فاعلیت به اوست. سریال ها آمده اند تا جهانی 
دیگر از فرم ها، قصه ها، روایت ها، شخصیت ها و اسطوره ها بسازند و ما را هم همراه با خود دیگرگون 
کنند. ما دیگر آنجا، بیرون از فیلم، روی صندلی شــق و رق سینما ننشسته ایم؛ ما به درون سریال ها 
راه یافته ایم و خودمان بخشی از آن هستیم. البته حواسمان  باشد که دوپامینی که بعد از دیدن هر 
قسمت از سریال محبوب مان دریافت می کنیم، کم از مخدرهای سنگین ندارد و سریال ها خوب 
می توانند ما را معتاد خودشان کنند؛ باید آنها را به قاعده و آگاهانه، به قدر سرخوشی مایم جاری 
ابه ای روزمرگی فرســاینده، مصرف کنیم. برای اینکه بخشــی از کارکردهای فرهنگی سریال  و نیز 
مال هایی را که ایجاد می کند  بیشتر بشناسیم، گفت وگویی کرده ایم با دکتر ناصرالدین علی تقویان، 
اســتادیار پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و استاد گروه 
مطالعات فرهنگی دانشگاه علم و فرهنگ. او که چند کتاب با محور نسبت سینما و فلسفه به فارسی 
ترجمه کرده است در این گفت وگو از ویژگی های مثبت سریال های جدید می گوید و اعتقاد دارد که 

پی رنگ و نخ تسبیح روایت سریال های متأخر، همان جوهره  روشنگری است.

میترا فردوسی  
 پژوهشگر
 مطالعات فرهنگی

ë  ســریال ها امــروز تبدیل بــه یکــی از مهم ترین 
عاقه مندی هــای جهانــی شــده اند و صنعــت 
سریال سازی به قدری رونق گرفته که بزودی گوی 
ســبقت را از خیلــی از ژانرهای هنــری دیگر مثل 
فیلم هــا و شــوهای تلویزیونــی می گیــرد. چطور 

سریال ها اینقدر ترند شدند و محبوب مردم؟
ســؤال خیلــی مهمــی اســت. شــخصاً فیلــم 
ســینمایی زیاد می دیدم و در این حوزه کارهای 
تئوریــک و ترجمه هایی هــم کــرده ام؛ بویژه در 
مورد نســبت بین سینما و فلسفه! فیلم دیدن، 
نــه تنهــا یکــی از عایــق و تفریح های مــن بود، 
بلکــه برایم نقش آموزشــی داشــت. از گنجینه 
سینما، جهان معنایی خود و طیف ارتباطاتم را 
با دیگران گسترش و ارتقا می دادم. اما اآن 4 یا 
5 ســال می شود که عماً دیگر نمی توانم فیلم 
ببینم، فقط مخاطب سریال هستم چون فیلم، 
دیگر مرا سرشار و راضی نمی کند و سریال جهان 

معنایی بزرگتر و بهتری برایم می سازد.
ë  ســریال چه ویژگی هایی نســبت به فیلم های

ســینمایی دارد که توانســته این جهان را برایتان 
بسازد؟

بخشــی از پاســخ به ساختار ســریال برمی گردد 
کــه نســبت بــه ســینما و فیلــم ســینمایی در 
معنــای کاســیک آن خیلــی متفــاوت اســت. 
ســریال می تواند به صورت اپیزودیک و فصلی 
فصل هــای  یعنــی  شــود  ســاخته  )ســیزنال( 
متعدد داشــته باشــد و در عین حــال، اپیزودها 
خیلی کوتاه تر از فیلم سینمایی هستند. سریال 
می توانــد بــه صــورت هفتگــی پخش شــود. با 
گسترش اینترنت، امکان دانلود نیز پیش می آید 
و آدم هــا می توانند کل مجموعه را یکجا دانلود 
کنند و ببینند. عاوه بر ســاختار متفاوت، جهان 
معنایــی که محتوای ســریال برای ما می ســازد 
تفاوت هایــی نســبت بــه ســینما و فیلم هــای 
سینمایی به معنای کاســیک آن دارد. از دیگر 
ویژگی های ســریال این است که می توانید آن را 
در خانه تماشا کنید. سریال اساساً برای صفحه 
تلویزیون ســاخته شده، نه پرده عریض سینما! 
عاوه بر این ها برخاف فیلم های سینمایی که 
معمواً دو ساعت هستند هر اپیزود سریال بین 

45 دقیقه تا 1 ساعت است.
ë  »اشاره به »فرم« کردید. لطفاً راجع به »روایت

هم بگوییــد. فکر می کنم مثاً ســریال »بازی تاج 

و تخــت« بــرای هــر اپیزود یــک نویســنده دارد. 
مجموعه ای از نویســنده ها، یــک »مگاروایت« 
را می ســازند کــه متفــاوت بــا مــدل کاســیک 
فیلم هاست که یک نویسنده و خالق باید روایت 
را بسازد.این تفاوت، چه تأثیری بر فرهنگ بصری 
می گــذارد و چــه نوع جهانــی را بــرای مخاطب 

می سازد؟
کامــاً درســت اســت. مــن حتــی فراتــر از آن 
مــی روم. نه تنها در خلق یک اثر ســریالی یا اثر 
اپیزودیک، دیگر به ندرت می توان یک نویسنده 
واحــد پیدا کــرد بلکه ســوژه های متعــددی در 
شــکل دادن بــه داســتان و کارگردانــی و فضای 
برنامــه نقــش دارند و عــاوه بــر آن هم نوعی 
تعامل با مخاطب در خلق اثر صورت می گیرد. 
همین ســریال »بــازی تــاج و تخت« کــه مثال 
زدیــد، فکر می کنــم بعــد از ســیزن اول بود که 
چــون ســریال گل کــرد و مخاطب هــای زیادی 
گرفت و رتبه آن در وب سایت IMDB باا رفت، 
ســازندگان ســریال در شــبکه اچ.بــی.او متوجه 
شدند که یک منبع عظیم از معناها و نمادها در 
گفت و گوهایی به وجود آمده که در فن پیج های 
ســریال وجــود دارد. آنهــا شــروع بــه تحلیــل 
گفت و گوها و کامنت های مردم در مورد سریال، 
شخصیت های آن و یا گاف هایی که در هر اپیزود 
وجود داشــت، کردنــد. آنها به دقت پیش بینی 
روند داستان از دید مردم را آنالیز کردند و با این 
کار متوجه شدند که کدام هنرپیشه و شخصیت 
و صحنه جذابیت بیشــتری داشــته! بر اســاس 
مجموعه تحلیل نظرات مخاطبان در نتیجه، 
خط داســتان را عوض می کردنــد. اینجا بود که 
مخاطــب وارد داســتان می شــد و تأثیــر خود را 
می گذاشــت. تأثیرگــذاری بدین شــکل بود که 
ناگهان شــخصیتی کــه خیلی محبوب بــود در 
ابتدای ســیزن بعدی کشته شــد در حالی که از 
خط داستان چنین برداشتی شکل نمی گرفت. 
بدین ترتیب ناگهان زیست جهان مخاطبان در 

موقعیت مسأله انگیز جدیدی قرار گرفت.
ë  آیا می توان گفت که برخاف رسانه های دیگر

که ناتوان از مشــارکت دهی مخاطبان هستند و 
تقریباً هیچ کدام تعاملی نیســتند! اآن می توان 

مخاطب سریال را مخاطب جدیدی نامید؟
و  را پرورانــد  ایــن ســؤال شــما  بلــه، می تــوان 
تئوری های جدیدی در مورد مخاطبان ســریال 

گزاره
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نگاهی به پیامدهای کاهش شــاخص های همبستگی و شادی اجتماعی 

 وقتی کسی مواظب 
دیگری نیست!

شـــادی اجتماعـــی یکـــی از جملـــه مقواتی اســـت که همیشـــه مـــورد توجه 
آسیب شناســـان بحران های اجتماعی قرار داشـــته اســـت. به باور مجموعه 
پژوهش های روانشناســـی و جامعه شناسی، موضوع شـــادی اجتماعی رابطه 
معکوس با جرایم اجتماعی دارد. به این ترتیب که هر چه شـــادی اجتماعی در 
بین شهروندان بیشتر شود و آنها با آینده ای امیدوارانه تر و فضایی نزدیک تر به 

یکدیگر روبه رو باشند، جرایم اجتماعی کاهش می یابد.
در سوی مقابل جامعه ای که از شادابی اجتماعی کمتری برخوردار است بیشتر 
به سمت مرتکب شدن جرم اجتماعی سوق پیدا می کند. در همین زمینه باید 
توجه داشت که کارشناسان نسبت به کاهش شاخص های شادی اجتماعی در 

جامعه ایرانی در چندین سال گذشته هشدارهای پیاپی می دهند.

رضافرخی
روزنامهنگار

پرستورفیعی
خبرنگار

 فرزندان ایرانی برخاف بسیاری از کشورها از همان 
دوران حضور در مقطع دبستان از سوی والدین دعوت به 

خودخواهی و عدم کمک به همکاسی می شوند و به نوعی 
از سوی خانواده این مسأله به آنها تلقین می شود که کمک 

به دیگران برایش دردسر ایجاد می کند، پس بهتر است از 
این مسأله دوری کند. وقتی چنین موضوعی از کودکی در 

ذهن کودک ایرانی بتدریج نهادینه می شود دیگر نمی توان 
انتظار داشت که او در جوانی عزم جدی برای کمک به 
دیگران در هنگام بروز مشکات و بحران ها داشته باشد

پای درد دل خانواده های بیماران بستری در محک که می نشینی 
خوب می فهمی که نه تنها هیچ یک از آنها آرزوی خواب رفتن 
ساعت و ایستادن دقایق را ندارند بلکه با نبض ساعت منتظر 
روزهای روشن سامتی هستند و این همه امیدواری را مدیون 

خیرین و نیکوکاران هستند. سخت نیست از لحن صادقانه مادران 
دلشکسته بفهمی که محک تکه ای از بهشت خداست که انگار 

فرشتگان با وسواس آن را از بهشت جدا کرده روی زمین نهاده اند

ë از سرنوشت مشترک تا اهمیت یک ادراک
برهمیـــن اســـاس یکـــی از مســـائلی کـــه 
می تواند در رشـــد شـــادی اجتماعی اهمیت 
ویژه داشـــته باشـــد میـــزان حمایت عمومی 
شـــهروندان از یکدیگـــر اســـت؛ حمایتـــی که 
خود را در امورات روزمره شـــهروندان و بویژه 
هنـــگام بروز مشـــکات نشـــان می دهـــد. به 
طور مشـــخص حمایت عمومـــی را می توان 
در چند نمـــاد تفکیک کـــرد؛ نمادهایی که با 
ســـنجش میزان برجســـتگی آنها در جامعه 
قطعاً فضای کلی وضعیت شادی اجتماعی 
در اختیار کارشناسان قرار می گیرد. اول مهم 
بودن سرنوشـــت شـــهروندان برای یکدیگر، 
دوم میزان تاش شـــهروندان برای کمک به 
یکدیگر در هنگام بروز مشـــکات آنی و سوم 
میـــزان ادراک شـــهروندان از به هم پیوســـته 

بودن سرنوشت عمومی.
ë سرنوشت تو برای من مهم نیست

بـــا نگاهی به ایـــن روزهای جامعـــه ایران 
می توان متوجه شد که در همه این شاخص ها 
با مشکات جدی روبه رو هستیم. در موضوع 
اول در چند ســـال اخیر همه کارشناســـان به 
اتفاق بر این مســـأله تأکیـــد دارند که جامعه 
ایرانی دچار نوعی گسست در سرنوشت شده 
اســـت. یعنی بســـیاری از شـــهروندان نسبت 
به آینده عمـــوم جامعه بی تفاوت هســـتند. 
نمونه بارز این مســـأله را می تـــوان در به هدر 
دادن انـــرژی و آب از ســـوی شـــهروندان دید. 
مسأله ای که در جوامع توسعه یافته در راستای 
ساخت آینده بهتر مورد توجه نسل امروز این 
جوامع است. بر همین اساس می توان گفت 
وقتی سرنوشـــت اجتماعی برای شهروندان 
جامعه از اهمیت چندانی برخوردار نباشـــد 
آنها به ســـمت نوعـــی تفکر روزمـــره گرایش 
پیدا می کنند که این مســـأله یکـــی از عوامل 
افسردگی اجتماعی است. به باور کارشناسان 
روزمرگی رفتار اجتماعـــی گام اول مکانیکی 

شدن جامعه و دور شدن جامعه از وضعیتی 
خواهد بود که درآن تـــاش برای ایجاد وفاق 
به چشـــم می خورد. به ایـــن ترتیب اعضای 
جامعه تنها در آن به این دلیل زیســـت دارند 
که نیازهای خود را برطرف ســـازند. در چنین 
فضایی ضرب المثـــل معروف »کاه خودت 
سفت بچســـب، باد نبره« حرف اول و آخر را 

می زند.
ë تماشای مشکات دیگری با تم تنهایی

نماد دومی که باید به آن توجه کرد کاهش 
تمایل شـــهروندان بـــه کمک بـــه یکدیگر در 
هنگام مشکات و بحران های عمومی است. 
این مسأله نیاز به اشاره ندارد که در چند سال 
اخیر فیلم گرفتن به جای کمک در لحظات 
بحرانـــی به یکی از عادات منفی شـــهروندی 
در جامعه ایران مبدل شده است! موضوعی 
که از ســـوی کارشناسان نشـــانه آشکار کاهش 
همکاری شهروندی برای مواظبت از همدیگر 
در عموم جامعه محســـوب می شود. همین 
مســـأله تبعات روانی هـــم برای بســـیاری از 
شـــهروندان به دنبال داشته است. آنچنان که 
شهروندان به این مسأله باور پیدا کردند که در 
زمان به وجود آمدن بحران و مشکل، کسی از 
عموم جامعه به آنها کمک نخواهد کرد. این 
وضعیت ســـبب ایجاد حس تنهایی در بین 
شهروندان و در کنج عزلت خزیدن آنها شده 
است و قطعاً شکل گیری این فرآیند منفی در 
روحیه عمومی بسیار تأثیرگذار است. چرا که 
هر شـــهروندی با وجود چنین فضایی هر روز 
با یک نوع احساس تنهایی گام در خیابان ها 
می گـــذارد و دائماً این مســـأله را با خود تکرار 
می کند که باید در مواظبـــت خود حد اعای 
وسواس اجتماعی را نشان دهد چرا که کسی 

به او در زمان بحران کمک نخواهد کرد.
این در حالی اســـت که در بسیاری جوامع 
توســـعه یافته و به طورمثـــال ماک های یک 
جامعه سالم، شـــهروندان با حس کمک به 

یکدیگر یـــا اینکه حمایت می شـــوند قدم در 
خیابان های شـــهر می گذارند. با مقایسه این 
وضعیـــت با وضعیـــت باا می تـــوان تفاوت 
جـــدی و محسوســـی را دریافـــت. در جامعه 
اول شـــهروندان هـــم اجتماعان یـــا بهترین 
همشهری های خود را از جنس خود نمی دانند 
و دائماً ســـعی می کنند که به یکدیگر نزدیک 
نشـــوند. امـــا در وضعیـــت دوم شـــهروندان 
بـــه همدیگر به چشـــم یک همراه و دوســـت 
می نگرنـــد کـــه در صـــورت بروز هرمشـــکلی 
به یاری یکدیگر می شـــتابند و با این شـــرایط 
شـــهروندان جامعه اول هر روز با مشـــکات 
روانی بیشتری که ناشی از حس بی اعتمادی  
است روبه رو می شوند که در نهایت افسردگی 

فراگیر اجتماعی را در پی دارد.
ë  درکی کـــه نیســـت، زنجیره کار خـــودش را

می کند
نمادســـومی که در باا به آن اشـــاره شـــد 
سرنوشـــت  از  شـــهروندان  ادراک  موضـــوع 
عمومی اســـت. به این معنی که شـــهروندان 
چه توصیفی از تأثیر رفتار خود در سرنوشـــت 
عمومی دارند. درباره این موضوع باید نگاهی 
به  این مســـأله داشـــت که در چند وقت اخیر 
تجمل گرایـــی و بـــه رخ کشـــیدن دارایی های 
مالی به یک موضوع اصلی در فضای مجازی 
مبدل شده اســـت. این مســـأله حتی در بین 
حســـاس ترین بخش های جامعه همچون 
سیاســـتمداران و ســـلبریتی ها دیده می شود.
به ایـــن معنی کـــه حتی آنها هم نســـبت به 
تبعات نمایش عریان تجمع گرایی در روحیه 
دیگر شـــهروندان بی تفاوت هســـتند. قشری 
که طبیعتاً باید شـــاخک هایش رو این مسأله 
نسبت به دیگر اقشار حســـاس تر باشد درک 
درســـتی از تأثیر زنجیره وار در جامعه ندارد. 
به عقیده کارشناســـان یکـــی از پیش نیازهای 
یـــک جامعه با نشـــاط دقیقاً همین مســـأله 
اســـت که اقشـــار فرهیخته یا برجســـته آن به 
ایـــن درک از سرنوشـــت اجتماعـــی دســـت 
یابند؛ درکی کـــه بیانگر یک تصویر جمعی از 
کلیت افراد یک جامعه اســـت. وقتی ادراک 
شهروندان از سرنوشت جمعی به این برسد 
که هر گونه موج روانی منفی و انرژی منفی در 
جامعه می تواند روی همه تأثیر بگذارد آنگاه 
همه بـــه این فکر می کنند که چگونه باید این 
امواج منفی را اصاح کننـــد. به عنوان نمونه 
از نمایش هایی که قشـــر پایین جامعه را آزار 
می دهـــد خـــودداری می کند. یا اینکـــه این را 
می پذیرد که با دروغ گفتن به یکدیگر یا فریب 
هـــم در موضوعات مختلـــف به دلیل اتصال 

زنجیره ای خودش آســـیب خواهـــد دید. اگر 
چنین اتفاقی رخ دهد آن جامعه خواه ناخواه 
به ســـمت نشـــاط اجتماعـــی خواهـــد رفت. 
چـــرا که شـــهروندان در یک تصمیم جمعی 
می خواهند که در مقابل هر گونه انرژی منفی 
بایستند و در این امر بشدت از رفتارهای تشنج 
زا خـــودداری می کنند. چرا کـــه ادراک آنها از 
سرنوشت جمعی به آنها دائماً گوشزد می کند 
که هر گونه ناراحتی دیگر می تواند روی هم اثر 
بگذارد. دور نیست سال هایی که کارشناسان 
تأکیـــد می کردند که جمع شـــدن عقده های 
روانـــی در افـــراد جامعه می توانـــد دامن کل 
جامعه چه اقشار پایین دست و چه باادست 
را بگیرد و امروز به شکل آشکار و عریانی شاهد 
این موضوع هستیم، یعنی حوادث و مسائل 
منفی تأثیر خود را با زنجیره اجتماعی به تمام 

آن منتقل می کند.
ë والدین مشق دوری می زنند

باید توجه داشـــت که وقتـــی بخواهیم به 
ریشه های مختلف این موضوع مراجعه کنیم 
باید به درون خانواده ایرانی رجوع کرد. جایی 
که یک پدر و مادر همیشه از دوران کودکی این 

مسأله را به فرزندان خود گوشزد می کنند که 
همیشـــه باید ســـرگرم زندگی خودش باشد 
تا بتواند بـــه اصطاح آنها گلیمـــش را از آب 
بیرون بکشد. فرزندان ایرانی برخاف بسیاری 
از کشـــورها از همـــان دوران حضور در مقطع 
دبستان از سوی والدین دعوت به خودخواهی 
و عـــدم کمک به همکاســـی می شـــوند و به 
نوعی از ســـوی خانـــواده این مســـأله به آنها 
تلقین می شـــود که کمک به دیگران برایش 
دردســـر ایجاد می کند، پس بهتر است از این 
مســـأله دوری کند. وقتی چنیـــن موضوعی از 
کودکی در ذهن کودک ایرانی بتدریج نهادینه 
می شود دیگر نمی توان انتظار داشت که او در 
جوانی عزم جدی بـــرای کمک به دیگران در 

هنگام بروز مشکات و بحران ها داشته باشد.
ë این محورهای خطرناک

کارشناســـان درایـــن زمینـــه توصیف های 
گوناگونی از آموزش کـــودکان در خانواده های 
ایران بیان می کنند که مجموع آنها را می توان 

در چند موضوع دسته بندی کرد.
اول اینکـــه از همان بچگی این مســـأله به 
فرزندانشـــان آموزش می دهد که تا می تواند 

خودش را از مشـــکات دیگران دور کند و تنها 
به فکر حل مشکات خودش باشد.

دوم اگر کســـی را دچار مشکل دید خیلی 
زود یا با او قطـــع رابطه کند یا کاً ارتباطش را 

کم رنگ کند.
ســـوم حتماً نیازی به حضور در بازی های 
گروهی نیست بلکه می توان به صورت فردی 
بازی کرد و حتی در هر بازی باید سعی کند که 

خودش به تنهایی پیروز شود.
ë کودکی که برای جامعه اش تربیت نمی شود

مجموع این محورهـــا را وقتی در کنار هم 
قـــرار می دهیم متوجه می شـــویم که کودکان 
ایرانی برای حضور فعـــال در عرصه جامعه 
و کمک به همدیگر تربیت نمی شـــود. بلکه 
بـــا این محورها او یک فـــرد فرصت طلب بار 
می آید و تنها ماهی گرفتـــن از آب گل آلود را 
بلد است نه یاری رساندن به ماهی هایی که در 
آب گل آلود گیر کرده اند. از منظر روانشناسان 
این اتفاق خشونت را در وجود کودکان پرورش 
می دهد. یعنی حتی والدینی که نمی خواهند 
فرزندی خشن داشته باشند با گفتن این گونه 
جمات او را به ســـمت نوعـــی برتری جویی 
ســـوق می دهند. برتری جویی که گاهی با رها 
کردن دیگران در مشکاتشان به وجود می آید. 
به شـــکلی که ایـــن افراد در جوانی احســـاس 
می کنند اگر به کسی که در بحرانی اسیر شده 
کمک نکنند می توانند از آن فرد سبقت گرفته 
و از موقعیت های ناشی از محرومیت آن فرد 
برای پیشرفت خود استفاده کنند. این یعنی 
یک جامعه خشـــن که بشدت فرصت طلب 
اســـت و اگـــر از راه صحیح هم فرصـــت را به 
دســـت نیاورد قطعاً ســـعی می کنـــد از طرق 
نادرســـت ایـــن فرصت ها را حتـــی به قیمت 

محروم کردن دیگر ان به دست می آورد.
جامعـــه شناســـان برایـــن مســـأله تأکید 
دارنـــد که تزریق حـــس انزواطلبی و به نوعی 
خودداری از کمک به دیگران توســـط والدین 

بـــه کودکان تبعات جدی برای کلیت جامعه 
دارد.

1-همان کودکی که امروز تمایلی به کمک 
نـــدارد، دیگر درآینده نمی توانـــد در بزنگاه ها 
انتظـــار کمک به خود را از ســـوی افـــراد دیگر 

جامعه داشته باشد.
2-چنین جامعه ای قطعاً از سطح پایین 
وفاق عمومـــی رنج خواهد برد. چـــرا که این 
نســـل برای در کنـــار هم بودن تربیت نشـــده 

است.
3-حس هموطنی، همشهری، شهروندی 
بتدریج در میـــان چنین شـــهروندانی از بین 
خواهد رفت و این مســـأله یعنی زیست کنار 
هم بـــا نمادهای پـــر از غریبگی بـــا یکدیگر و 
سرشار از بی تفاوتی هایی که به تک تک افراد 
جامعـــه لطمه می زنـــد.در مجمـــوع به نظر 
می رســـد که جامعـــه ایرانی ایـــن روزها برای 
بازیافتـــن نشـــاط خـــود در کنار حل مســـائل 
اقتصادی و معیشتی نیاز به یک بازتعریف از 
حس همنوع دوســـتی، کمک به یکدیگر و در 
معنای بهتر حمایت از همدیگر را دارد؛ حسی 
که این روزها به شکل چشمگیری در جامعه 
ایرانی کاهش یافته است و برای همین هیچ 
کس احســـاس شـــادی از میان جمع دیگران 
بـــودن نمی کند. آدم هـــا نمی توانند از طریق 
ارتبـــاط با یکدیگر به هم انرژی مثبت منتقل 
کنند و ایـــن دقیقاً به دلیل آن حـــس دوری و 
غریبگی اســـت؛ موضوعی که هر روز بیش از 
گذشته تبعاتش را به کل جامعه اعم از فقیر 
و غنی نشان می دهد. آن وقت است که دیگر 
دیر شـــده و  نمی توان چنین افـــرادی را که در 
مجاورت هم به جبر روزگار قرار گرفته اند یک 
جامعه نامید و به این ترتیب باید فکری برای 
درمان ایـــن بیماری بزرگ کـــرد که می تواند 
به یک آلزایمر اجتماعی ابدی تبدیل شـــود؛ 
آلزایمری که درآن افـــراد جامعه همدیگر را 

فراموش می کنند.

مادر بـــودن می تواند انگیزه ای باشـــد برای 
مهربان تر بـــودن، انـــگار کافی اســـت مادر 
باشی تا بتوانی بی قید و شرط فداکاری کنی، 
مهربان باشـــی وقوی  تر در برابر مشـــکات 
ایســـتادگی کنـــی. انـــگار مـــادر کـــه باشـــی 
می توانـــی در برابر طوفان حـــوادث زندگی 
بایستی، صدای شکســـته شدنت را بشنوی 
امـــا همچنان پابرجا، ســـتونی باشـــی برای 
ســـرپاماندن خانواده ات بی آنکه آب از آب 

تکان بخورد.
همیـــن  جنـــس  از  احســـان  مـــادر 
مادرهاســـت. زنی سرســـخت که پـــا  به  پای 
فرزندش جنگید تا زندگی و سامتی را برای 
فرزنـــدش بـــه چنـــگ آورد. »در دنیایی که 
هیچ چیز ارزش جنگیـــدن ندارد وقتی پای 
سامتی فرزندت در میان باشد دل که جای 
خـــود دارد، دار و ندارت را بـــه دریا می زنی 
تـــا مهلـــت و فرصتی دوبـــاره بـــرای نفس 
کشـــیدنش به دســـت آوری« اینهـــا را مادر 
احســـان می گوید، پســـربچه ای که توانسته 

غول سرطان را به زانو در بیاورد.
»همه چیز از یک ســـردرد شـــروع شـــد. 
ســـردردی کـــه روزهـــای اول همـــه گمـــان 
می کردنـــد با مســـکنی ســـاده که در بیشـــتر 
خانه ها یافت می شـــود بهبود خواهد یافت. 
اما چند روز بیشـــتر طول نکشید تا احسان با 
دردهای شـــدید در ناحیه سر و حالت تهوع 
روی تخت بیمارســـتان خوابیـــد. جراحی و 
خارج کردن تومور از ســـرش هـــم پایان راه 
نبـــود، چرا کـــه نتیجه پاتولـــوژی از حقیقتی 
تلخ خبر می داد« به اینجا که می رسد نفس 

عمیقی می کشـــد تاش می کند بغضش را 
پنهان کند اما قطرات زال اشـــک انگار ســـر 
ناسازگاری دارند و بی محابا راه گونه هایش را 
در پیش می گیرند تا دست دلش را رو کنند.

کمی مکث می کند، اشک هایش را پاک 
می کند ؛ »هنوز هم یادآوری آن روزها برایم 
دردناک است. حالم خیلی بد بود ترسیده 
بودم نگـــران بـــودم راه درمـــان فرزندم به 
محک ختم می شـــد. نمی دانســـتم محک 
چـــه جـــور جایـــی اســـت. هربـــار تلویزیون 
تبلیغی از محک را نشـــان می داد شـــبکه را 
عوض می کردم دل نداشـــتم کودکان را در 
آن شـــرایط ببینم اما دســـت تقدیـــر مرا به 

سمت محک روانه کرد.
زانوهایـــم  شـــدیم  کـــه  محـــک  وارد 
می لرزید، پسرم بی قراری می کرد و با گریه 
می خواست به خانه برگردیم، اما در چشم 
برهم زدنـــی مددکاران محک بـــه کنارمان 
آمدند و از هیچ تاشی برای کاهش نگرانی 
ما کوتاهـــی نکردنـــد. صحبت هـــای آنها و 
روانکاوی هایـــی که در همان ســـاعات اولیه 
انجام دادند آرام مان کرد. احسان با دیدن 
آن همـــه مهربانـــی و البته اتاق هـــای بازی 

راضی شد چند روزی در محک بماند.«
و  اشـــک ها  از  تلخـــی می زنـــد،  لبخنـــد 
ناله های پنهانی اش می گوید از روزهایی که 
حال احســـان بد بود. روزهایـــی که ناله های 
فرزنـــدش جهـــان را در مقابـــل دیدگانش 
تیـــره و تار می کرد و او تنهـــا با توکل به خدا، 
کمک مـــددکاران و امید بـــه روزهای خوب 
برای جگرگوشه اش توانســـته بود این همه 
سختی را پشت سر بگذارد. روزهایی که قدر 
دقایق و حتی ثانیه ها را می دانست و تاش 
می کرد بهترین هـــا را برای فرزندش فراهم 

کند. در زندگی همه انسان ها روزهایی وجود 
دارد که طعم تلخ و گس شـــده اش به هیچ 
مذاقی خوش نمی آید. حقیقت این اســـت 
که نمی توان از این تلخی ها فرار کرد، شاید 
تنها راه رهایی تکه قندی باشـــد که با وجود 
اینکه نمی تواند مذاق مان را شیرین کند اما 
تلخی ناکامی را کم رنگ می کند. »محک« 
اما همـــان قندی اســـت که تـــاش می کند 
تلخی و گس بودن ســـرطان را قابل تحمل 
کند با ایـــن تفاوت که در بســـیاری از مواقع 
هم شـــیرینی لذت بخش سامتی را با خود 

به همراه می آورد.
بیمـــاران  خانواده هـــای  دل  درد  پـــای 
بســـتری در محـــک کـــه می نشـــینی خوب 
می فهمـــی کـــه نـــه تنها هیـــچ یـــک از آنها 
آرزوی خـــواب رفتـــن ســـاعت و ایســـتادن 
دقایق را ندارند بلکه با نبض ساعت منتظر 
روزهای روشن ســـامتی هستند و این همه 
امیـــدواری را مدیـــون خیریـــن و نیکوکاران 
هســـتند. ســـخت نیســـت از لحن صادقانه 
مادران دلشکسته بفهمی که محک تکه ای 
از بهشـــت خداســـت که انگار فرشـــتگان با 
وســـواس آن را از بهشـــت جـــدا کـــرده روی 
زمین نهاده اند. تکه ای از بهشـــت که در آن 
کودکانی که کم از فرشـــتگان ندارند کودکی 

می کنند و بهبود می یابند.
تا پایان ســـال گذشـــته بیـــش از 30 هزار 
کـــودک مبتـــا به ســـرطان قـــدم در محک 
گذاشـــته اند و از خدمات حمایتی و درمانی 
ایـــن مرکـــز اســـتفاده کرده انـــد. آمارهـــا و 
گزارش ها نشـــان می دهد با همراهی مردم 
ایران بیـــش از 6 هزار بیمار این مرکز بهبود 
یافته انـــد و ایـــن ثمـــره نیکوکاری و انســـان 
بودن مردمی اســـت که همواره نشـــان ایثار 

نگذاریم حال گل های باغچه انسانیت بد شود

و ازخودگذشتگی را همراه دارند. حدود 18 
هزار نفر از این بیماران نیز در مرحله درمان 
قرار گرفته اند که آماری قابل توجه اســـت. 
آنچه در کنار تـــاش متخصصان این مرکز 

برای بهبود بیماران چشـــم هر بیننده ای را 
خیره می کند فضای امنی است که توانسته 
آرامش را در بخش های آنکولوژی این مرکز 
به همراه بیاورد. این فضا در ســـایه تاش و 

مدیریت مسئوان، مددکاران و روانشناسان 
فراهم شده اســـت. بر کسی پوشیده نیست 
که شـــیمی درمانی به عنوان یکی از راه های 
درمانـــی عوارضـــی همچـــون ریـــزش مو و 
واکنش هایـــی ماننـــد خشـــم و عصبانیت، 
پرخاشگری و حتی افســـردگی برای کودک 
به همراه دارد و این عوارض ســـخت تنها با 
همراهی داوطلبان ارتبـــاط با کودک، بازی 

درمانی و هنر درمانی بهبود می یابد.
در این میان اما بســـیارند خانواده هایی 
که به دلیل بروز بیماری و مشـــکات ناشی 
از آن در آســـتانه فروپاشـــی قرار می گیرند. 
پدرانی کـــه بیـــکار می شـــوند و مادرانی که 
خســـته و خواهر و برادری کـــه آرزو می کنند 
بیمار باشـــند تـــا در معرض توجـــه والدین 
قـــرار گیرنـــد. محـــک در چنیـــن مواقعی با 

حمایت هـــای روحـــی و خدمـــات مشـــاوره 
و روانـــکاوی بـــرای اعضای خانـــواده بیمار 
تـــاش می کنـــد آنهـــا را از اندوه بن بســـت 
نجـــات داده به زندگی طبیعـــی بازگرداند. 
پرداخـــت حـــدود 95 درصـــد هزینه هـــای 
بیمـــاری و حتـــی در برخـــی مـــوارد همـــه 
هزینه ها، بســـته های حمایتی تغذیه ای که 
برای حفظ کرامت انسانی استفاده کننده ها 
هیـــچ نشـــانی از محک بـــه همراه نـــدارد، 
اقامتگاه هـــا و پرداخت هزینه ایاب و ذهاب 
بیماران و خانواده هایشان و حتی حمایت 
مقطـــع  تـــا  بهبودیافتـــگان  از  تحصیلـــی 
لیســـانس همگی امکاناتی است که محک 
بـــا حمایت نیکوکاران در اختیـــار بیماران و 

خانواده هایشان قرار می دهد.
اکرم مادر احســـان از کمیتـــه والدین نیز 
می گوید همان مادرانی که فرزندانشـــان را 
از دســـت داده اند یا بهبودی شـــان را جشن 
گرفته اند. این زنان از جنس آیینه اند، آنقدر 
خوبند که ســـختت می شـــود چرا که تاش 
می کنند تا بی تابی دل مادرانی را که بتازگی 
قدم در محک گذاشته اند ، کاهش دهند. او 
از ســـلبریتی هایی می گوید کـــه با حضور در 
محک توانســـته اند لبخند را بر لب کودکان 
خســـته از بیمـــاری بنشـــانند.محک امـــا با 
آرزوی ریشـــه کن شدن سرطان، تا آخر خط 
در کنـــار کودکانی که ماجرای کودکیشـــان با 
کودکان ســـالم متفاوت است باقی می ماند 
و تاش می کند آینده ای سرشـــار از سامتی 
برایشـــان به تصویر بکشد. همراه محک که 
باشی دیگر نیاز نیست از چیزی بترسی چرا 
که می توانـــی صادقانه خوب بودن را تجربه 
کنـــی فرقی نمی کنـــد حامی محک باشـــی 
یا عضـــو افتخاری، کافی اســـت بخواهی آن 
وقت با کمترین هزینه ها هم می توانی حال 
کودکانـــی را خوب کنی که از نبودشـــان حال 

گل های باغچه انسانیت بد می شود.
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تله وی

 فیلمی که دوســـت دارم در اینجا به خوانندگان پیشـــنهاد 
کنم، محاکمه، ســـاخته اورسون ولز اســـت. فیلمی که ولز 
آن را براساس رمان مشهور محاکمه نوشته فرانتس کافکا 
ساخته اســـت. اگرچه فیلم محصول ســـال ۱۹۶۲است اما 
ویژگی هایی دارد که هنوز از بسیاری جهات فیلمی دیدنی 
و تازه محســـوب می شـــود. فیلمی جســـور در ســـاختار که 
هنوز کم نظیر اســـت. این فیلم ۱۱8 دقیقه ای که محصول 
سه کشـــور فرانسه، ایتالیا و آلمان اســـت، جدای از ساختار 
کم نظیـــرش، به لحـــاظ محتوایی هم هنوز جذاب اســـت. 

همان طور که خود داستان محاکمه اثر فرانتس کافکا هنوز 
جذابیت دارد و خوانده می شـــود. در اوج نظام استودیویی 
و آثـــار قصه پرداز هالیوودی، ســـاختن فیلمی کابوس گون 
جرأتـــی می خواهد که افـــراد معدودی دارند و اورســـن ولز 
یکی از آن معدود افراد اســـت. قاب های کاماً نامتعارف، 
میزانســـن ها و ترکیب صحنه هـــای آن - بـــه گمانم حتی 
امـــروز، با این همه امکانات تکنولوژیک - اگر نگویم نایاب، 
قطعاً کم یاب اســـت. در این فیلم آنتونی پرکینز، ژن مورو، 
اورســـون ولز، رومی اشنایدر، آکیم تامیروف، السا مارتینلی 
و جس هان بازی می کنند. من تماشـــای فیلم »محاکمه« 
اورســـون ولز را به تمام فیلمسازان نوگرا پیشنهاد می کنم. 
گرچه شـــاید خیلی از آنها پیشـــتر این فیلم را دیده  باشند 
اما به نظرم دیـــدن دوباره این فیلم و البته هرازگاهی مرور 
آثار کاسیک و بررسی تجربه گرایی های نسل های پیشین، 
می توانـــد بـــه ایده هایی تازه بـــرای تجربه هـــای امروزمان 

بینجامد.
 برای کتاب »دروغ« اثر فلوریان زلر را پیشـــنهاد می کنم. 
درامی جذاب که طنزی در زیرمتن دارد. این نمایشنامه 
به  روابط دو زوج با هم از منظری جذاب می پردازد و تم 
مرکزی آن تخیل خیانت اســـت. این اثر با نگاهی مفرح 

بـــه موضـــوع پرداخته و ایـــن نگاه جذابش کرده اســـت. 
تقابـــل زوجین که این روزهـــا در فیلم های ما هم خیلی 
متداول شـــده، در این اثر هم هســـت و از این نظر عاوه 
بـــر کتابخوان ها، بـــرای عاقه منـــدان فیلم هـــای ایرانی 
هم می تواند پیشـــنهاد خوبی جهت مطالعه باشد. این 
کتاب با ترجمه محمود گودرزی از نشـــر علمی فرهنگی 
زیر نظر ســـاناز فاح فرد - مترجم فعال در ترجمه های 

ادبیات فرانسه- منتشر شده است.
تئاتـــری که اخیراً دیدم و نظـــرم را جلب کرد »مردی به  
نام اوه« اســـت. اجرایی جـــذاب، خوش ریتـــم و مفرح، 
پـــر از خیال انگیـــزی و شـــوخی بـــا بازی هـــای خـــوب که 
تماشـــاچی بدون خســـتگی تا پایان آن را دنبال می کند. 
گرچه اسامیر مروژک نمایشـــنامه نویِس مورِد عاقه ام 
نیســـت و اگر به بی خـــردی و درک پایین متهم نشـــوم، 
حتـــی می گویم آثارش اصًا خواندنی و جذاب نیســـت. 
در حالی که اجرای جذاِب گروه باعث می شود حتی فکر 
کنیم نمایشنامه مروژک چقدر بامزه است! و این به نظر 
مـــن بی تردید برآمده از اجراســـت و نه متن! »مردی به  
نام اوه« از آن تئاترهایی اســـت که پیشـــنهاد می کنم به 

دیدنش بروند.

گلن کلـــوز تا به حال 7 بـــار کاندیدای 
اســـکار شـــده اما در هیچ یـــک از این 
دفعات برنده آن نشـــده ولی بســـیار 
امیدوار اســـت امســـال به ایـــن جایزه 

معتبر نائل شود.
 آنچـــه بـــر امیدهـــای این هنرپیشـــه 
زن 7۲ ســـاله متولـــد شـــهر گرینویـــچ 
در  امریـــکا  کانه تیـــکات  ایالـــت  در 
ایـــن زمینـــه می افزاید این اســـت که 
او صبـــح دوشـــنبه ایـــن هفتـــه جایزه 
زن  هنرپیشـــه  بهتریـــن  گلدن گلـــوب 
نقش اول دراماتیک را به خاطر بازی 
حرفـــه ای خویش در فیلم »همســـر« 
در مراســـم اهدای هفتاد و ششـــمین 
دوره این جوایز در برورلی هیلز ایالت 

کالیفرنیای امریکا تصاحب کرد.
گلوب همیشه پیش درآمدی بر اسکار 
و کپـــی این جوایز به شـــمار آمده و در 
اکثر شـــاخه ها در بیـــش از 70 درصد 
موارد فـــرد فاتح گلـــوب در هفته ها و 
ماه هـــای بعدی به جایزه اســـکار هم 

دست یافته است.
کلوز کـــه خود به حساســـیت موضوع 
بـــرای  و  اســـت  واقـــف  کامـــًا  فـــوق 
تصاحب گلدن گلوب امســـال رقبای 
کیدمـــن  نیکـــول  مثـــل  قدرتمنـــدی 
اســـترالیایی و ملیســـا مـــک کارتـــی و 
روزاموند پایـــک امریکایـــی را کنار زد 
پـــس از دریافـــت گلـــوب امســـال در 
یکی از احساســـی ترین نطق های این 
مراسم گفت: اسم این فیلم را همسر 
گذاشـــته اند و ابـــد به همین ســـبب 
اســـت که ســـاخت و تکوین و ارائه آن 

۱4 سال طول کشید. 
مگر می شـــود یـــک همســـر در مدتی 
کوتاه تـــر از این به یک همســـر واقعی 
برای شوهر خود تبدیل شود؟ کلوز که 
قطرات اشک به وضوح در چشمانش 
می دویـــد و در حالـــی کـــه حضـــار به 
احترام او و کسوتش و پیشینه ای که از 
۱۹87 به بعد با بازی او در فیلم هایی 
چـــون »جذابیـــت مرگبار« سرشـــار از 

تبلورموسیقیایران
پیروز ارجمند،آهنگساز و پژوهشگر موسیقی از  شـــنیدنی های بدیع و زیبا می گوید و چند آلبوم را پیشنهاد می دهد

موسیقا
آلبوم »افشـــاری مرکب« نام کنسرت گروه عارف در ایران و 
اروپا به آهنگسازی و سرپرستی پرویز مشکاتیان و آواز ایرج 
بسطامی اســـت که زمستان سال ۱۳۶8 به عنوان نخستین 
آلبوم موســـیقی سنتی ایرج بسطامی منتشـــر شده است. 
»افشاری مرکب« ســـاخته زنده یاد پرویز مشکاتیان فصل 
جدیدی درموســـیقی ایران بود آن هـــم به دلیل همکاری 
مشکاتیان با خواننده ای که اگرچه صدایی ناشناخته داشت 
اما صدایی بدیع و اتفاقی جدید در موسیقی ایران بود؛ ایرج 

بسطامی.
درواقع بعد از آلبوم »صبح مشتاقان« به خوانندگی علی 
جهاندار این آلبوم دومین تجربه پرویز مشـــکاتیان بعد از 
همکاری با اســـتاد شجریان بود. کنســـرت آلبوم »افشاری 
مرکب« پیش از انتشـــار آن با حضور اســـتاد شـــجریان در 
آلمان و چند کشور اروپایی اجرا شد اما بعد از قطع همکاری 
این دواســـتاد )مشکاتیان و شـــجریان( کنسرت بعدی این 
آلبوم با خوانندگی زنده یاد ایرج بسطامی روی صحنه رفت 
و همچنین با صدای این هنرمند آلبوم »افشـــاری مرکب« 
تولید و منتشـــر شد. درواقع تقریباً بعد از بیش از ۲0 سال از 
حضور خوانندگانی چون استاد شجریان و علیرضا افتخاری 
خواننـــده دیگری هم ســـطح و هـــم ردیف بـــه جمع آنها 
پیوســـته بود که صدای بدیعی داشت. نام این آلبوم وزین 
و شـــنیدنی »افشاری مرکب« گذاشته شـــد به این دلیل که 
مرکب خوانی با اشعاری از حافظ و سعدی دراین اثر انجام 

گرفته است. 
نکته قابل توجه دیگر این است که گروه »عارف« این آلبوم 
را اجرا کرده اســـت، گروهی که تقریباً همـــه اعضای آن در 

مرتبه استادی بودند و هستند، هنرمندانی چون محمدعلی 
کیانی نژاد نوازنده نی، ارســـان کامکارنوازنده بربط، بیژن 
کامکارنوازنده رباب و دف، اردشـــیر کامکارنوازنده کمانچه 
وقیچک، ارژنگ کامکارنوازنده تنبک، کیوان ساکت نوازنده 
تار که اولین تجربه اش در این گروه بود و همچنین سیامک 
نعمت ناصر و بهرام ساعد نوازنده تار از اعضای این گروه 
بودند. طرح جلد کار برعهده پیروز کانتری اســـت که ابتدا 

از سوی نشـــر ماهور منتشر شـــد و بعد آن انتشارات دیگر. 
آلبوم »افشـــاری مرکب« نمونه بســـیار خـــوب از فرم های 
موســـیقی ایرانی اســـت. دراین کار تصنیف، آواز، قطعات 
ضربی و... گنجانده شده بویژه تصنیف معروف »اا یا ایها 
الساقی« درواقع تصانیف به گونه ای غالب شده و به سمت 

ترانه حرکت نکرده و در آن ســـال ها تحول بسیار خوبی در 
تصنیف سازی بود.

»ای مجلسیان« از دیگر تصانیف این آلبوم و کاری پر طرب 
با شـــعری از ســـعدی که بعد از »جان جهـــان دوش کجا 

بوده ای« از کارهای سرزنده استاد مشکاتیان است.
از دیگـــر کارهـــای بـــه یادماندنی ایـــن آلبـــوم آواز ایرج 
بســـطامی بر شـــعر باباطاهر در مقام دشتی است. ایرج 
بســـطامی اصالتـــًا اهل بـــم بـــود و از َشـــروه خوانی آن 
منطقه تأثیر بســـیاری گرفته بود، شروه خوانی هایی که 
در منطقه کرمان بـــوده و در بم و جیرفت به  نام گودی 
خوانی یا بیابانی خوانی معروف اســـت. این آواز بعد از 
»آذرستون« استادان شجریان و دادبه یکی از نمونه های 
ناب آواز خوانی در دشـــتی است که براساس مقام های 
محلی ایران خوانده شـــده است، چرا که عموماً کسانی 
که آواز دشـــتی می خوانند تکیه بر آوازهای دســـتگاهی 
دارند همه این اتفاقات ســـبب شـــد این آلبوم که همه 

استادان درآن حضور دارند ماندگار بماند.
 در سال های اخیر حدوداً)سه سال گذشته( بعد از ممنوع 
الفعالیتی استاد شجریان اثرجدیدی از ایشان منتشر شد 
کـــه برخی از تصانیف این آلبوم در ایـــن کار وجود دارد که 
مقایسه بســـیار خوبی بین اســـتاد و شاگرد اســـت )استاد 
شـــجریان و ایرج بســـطامی(. البته نکته جالـــب توجه این 
است که آقای بسطامی به دلیل وسعت صدایی که داشتند 
بخش هایی از آوازهـــا را در قســـمت اوج خوانده بودند که 
استاد شـــجریان در صدای پایین خوانده بودند که شاید به 

نوعی یک هماوردی زیبا بین استاد و شاگرد است.

زندگی شگفت انگیز یک بازیگر حرفه ایافشین هاشمی،  بازیگر سینما و تلویزیون  پیشنهادهایی برای فیلم، تئاتر و کتاب دارد

گلنکلوزدرخطمحمدعلیکلی محاکمه،دروغومردیبهناماِوه

عزیزاه حاجی مشهدی
 منتقد فیلم 

و مدرس سینما

پیشنهاد

وصال روحانی
مترجم

هفتهچهره 

راستش را بخواهید، با توجه به سردی هوا و بارش های پراکنده 
بـــاران و برف و خطر ســـرماخوردگی و گرفتارشـــدن به برخی 
ناخوشـــی های نوظهور ویروسی، شـــاید بهترین توصیه برای 
واپســـین روز یک هفتـــه کار و تاش، نشســـتن درخانه و بودن 
درکنار اهل خانه و خویشـــاوندان اســـت و صد البته پیداکردن 
فرصتی مناســـب برای تماشـــای یک فیلم دلخـــواه ایرانی یا 
خارجی که هفته هاست کنارگذاشـــته ای تا زمان مناسبی پیدا 
کنی برای دیدنش. خواندن کتاب یا بازنویسی و تکمیل کارهای 

ناتمام نوشتاری هم می تواند برای 
خود من شـــیرین ترین کار یک روز 
پایان هفته باشد، اما از آنجا که قرار 
است برای خوانندگان عزیز»ایران 
جمعه« )ویژه نامه روزنامه ایران( 
پیشنهادهایی داشـــته باشم، باید 
بـــه برخی فیلم هـــا و نمایش های 

دلخواهم اشاره نمایم.
نمایـــش دیگربـــاره فیلم بـــه یاد 
ماندنی »باشـــو، غریبـــه کوچک« 
)۱۳۶4 (ساخته »بهرام بیضایی« 
یکـــی از تولیدات شـــاخص کانون 
پرورش فکـــری کودکان ونوجوانان 
در دهـــه ۶0 که بتازگـــی در جریان 
و  منتقـــدان  از  نظرخواهـــی 

نویســـندگان ســـینمایی ایران به عنوان فیلم برگزیده 40 سال 
ســـینمای کودک ایران معرفی گردید،  نخستین پیشنهاد من 
است که در گروه سینمای هنر و تجربه می توان به تماشای این 

اثر به یادماندنی نشست.

درجستوجویروایتیخالیازقضاوتآدمها
حرف های آلفونسو کوارون، برنده بهترین کارگردانی گلدن گلوب درباره فیلم »رما«

نما

 
 ترجمه: 

فاطمه رحمانی

دیدنیهایپیشنهادیمن!

نقشازلیوابدی
چهره هایی که با  یک نقش معروف 

شده اند  و با همان نقش شناخته می شوند

یک منتقد سینما پیشنهادهایی دارد که بد نیست به آنها فکر کنید

حامد جیرودی 
خبرنگار

تعدادی از بازیگران هستند که تنها به واسطه ایفای یک نقش، 
شهره شـــده اند و باقی عمر هنری خود به همان نام یا لقبی که 
در آن یک کار داشـــته اند، شناخته می شوند. مهم نیست بعد 
از آن فیلم یا مجموعه چه کارهایی کرده باشـــند و چه نقشی را 
ایفا کرده باشند، نام و آوازه شان همواره و برای همیشه از آن کار 
نخستین می آید. در این مقال به برخی چهره ها پرداخته ایم که 
چنین پیشینه ای را به ثبت رســـانده اند و ما آنها را با همان نام 

می شناسیم. 
   هوشیار و بیدار

مجموعه تلویزیونی »هوشـــیار و بیدار« یکـــی از برنامه های 
بسیار موفق شبکه یک سیما بود که در دهه ۶0 با نویسندگی و 
کارگردانی محمد اَِوزی و صادق عبداللهی و با اجرای مهدی 
بهنـــام به مدت 4 ســـال هر جمعه بعد از ظهـــر از تلویزیون 
پخش می شد. »هوشیار و بیدار« در سال های ۱۳۶۳ و ۱۳۶4 
در ۳نوبـــت تولید و پخش شـــد که با ایام جنـــگ مقارن بود. 
محسن یوســـف بیک در نقش »هوشـــیار« همراه با علیرضا 
خمســـه در نقش »بیدار« اجرای مسابقه هوشـــیار و بیدار را 
برعهده داشتند که در زمان پخش خود، یکی از پربیننده ترین 
برنامه های ویژه کـــودکان و نوجوانان بود. زنده یاد محســـن 
یوســـف بیک در ۱۶ بهمن ۱۳8۹ در شـــهر کرج درگذشت اما 
خیلی ها هنوز او را با نقش »هوشـــیار« به یاد دارند و علیرضا 

خمسه در نقش »بیدار« به یاد ماندنی است.
   علی کوچولو

»علی کوچولو« نام سریالی بود که توسط مجید راستی نوشته 
شده و در دهه ۶0 از تلویزیون پخش می شد. شخصیت اصلی 
این مجموعه پســـرک خردسالی به اســـم علی با بازی امید 
آهنگر بود که پدرش به جبهه رفته بود و با مادرش که نقش 
آن را فرزانه کابلی ایفا می کرد، در یک خانه کوچک با حیاط 
نقلی زندگی می کرد. این ســـریال به شـــیوه »فتوانیمیشن« 
ســـاخته شـــده بود؛ یعنی از شـــخصیت های اصلی داستان 

ــــدن گلوب به  ــنواره گل ــ ــــن کارگردانی جش جایزه بهتری
ــید. فیلمسازی  ــ ــو کوارون برای فیلم »ُرما« رس ــ آلفونس
ــکار بهترین  ــ که پیش از این با فیلم »جاذبه« برنده اس
ــــن جایزه را در  ــاا فیلم تازه او همی ــ ــد. ح ــ کارگردانی ش
ــرده و از آن به عنوان یکی از  ــ ــــدن گلوب از آن خود ک گل
ــود. آنچه می خوانید  ــ ــکار نام برده می ش ــ بخت های اس
ــتی  ــ ــو کوارون در نشس ــ بخش هایی از حرف  های آلفونس
ــته پیرامون فیلم ُرما  ــ ــانه ای است که سپتامبر گذش ــ رس

برگزار شد.

ــــدون  ــــخصیت ها را ب ــردم ش ــ ــــعی ک ــــم س ــــن فیل در ای
ــه ای که پدر،  ــ ــــم. مثًا در صحن قضاوت به تصویر بکش
ــــاس کردم صحنه به اندازه  مادر را ترک می کند، احس
ــــت. حس خوفناکی داشتم. از گروه  کافی منسجم نیس
ــــم. رفتم و در  ــــی کار را متوقف کنی ــه دقایق ــ ــتم ک ــ خواس
ــــدم زدم. وقتی به انتهای  خیابان های دوران کودکی ق
ــر می کردم که  ــ ــودم فک ــ ــتم با خ ــ ــیدم، داش ــ خیابان رس
ــازی کردن زندگی خود چقدر فرصت  ــ مردم برای بازس
دارند؟ به خیابان نگاه کنید. طراح صحنه نمادهایی را 
در دو طرف خیابان تعبیه کرده تا همان طوری به نظر 

برسد که 50 سال پیش بود.
ــــاس خفگی  ــر یکی از صحنه ها آنجا که بازیگر احس ــ س
دارد و باید سوار ماشین شود، از بازیگرم پرسیدم آیا تا 
ــتگی احساس خفگی داشته ای؟ او  ــ به حال هنگام خس
ــــی بود که شخصیت مرد  گفت بله. منظور من احساس
حس مسیر رسیدن به ماشین دارد. در چنین شرایطی 
ــین می رسید،  ــ ــــاس خفگی به ماش ــما با احس ــ وقتی ش
ــین را روی  ــ ــــی ماش ــد. چون وقت ــ ــــی داری ــــاس خوب احس
ــــاس  دنده یک می گذارید و راه می افتید، در واقع احس

خفگی را پشت سر گذاشته اید و می توانید تنفس کنید. 
ــتیم اجرا کردیم  ــ ــا این صحنه را آن طور که می خواس ــ م
ــد. بعد  ــ ــاده درآم ــ ــر من فوق الع ــ ــه نظ ــ ــــل کار ب و حاص
ــــمتی می بردم که  ــــدم داشتم صحنه را به س متوجه ش
ــه پدرم را  ــ ــــدرم خانواده مان را ترک کرده بود. همیش پ
ــــاس  قضاوت می  کردم و در این صحنه ناگهان به احس
ــر او خودخواه یا هر  ــ ــــی این مرد فکر کردم. بله، اگ خفگ
ــــی داد اما آنچه  ــــری نبود، این کار را انجام نم چیز دیگ
احساس می کرد این خفگی بود و من هرگز از این زاویه 

به این موضوع فکر نکرده بودم.

ــردن به طرح  ــ ــه از چه وقت فکرک ــ ــــت نمی دانم ک درس
ــروع کردم. می دانم که در سال ۲00۶ در  ــ این فیلم را ش
بعضی از مصاحبه ها گفتم این فیلم بعدی من است. 
درگیر مسائلی شدم که نتوانستم در آن مقطع این کار 
ــــحالم. چون در آن  ــام بدهم و از این بابت خوش ــ را انج
زمان ابزار کافی برای این کار نداشتم. اگرچه من دارم 
ــرای پروژه حرف می زنم  ــ ــورد منابع ازم برای اج ــ در م
ــــم موضوع به همین  ــورد ابزارهای عاطفی ه ــ ــا در م ــ ام
ــال پیش که تصمیم گرفتم این  ــ صورت است. تا دو س

فیلم را بسازم.
ــرای من  ــ ــو )Cleo( ب ــ ــــخصیت کلئ ــــم ش ــــن فیل در ای
ــرا بر آن  ــ ــــن فیلم م ــادر بود. ای ــ ــور م ــ ــای حض ــ به معن
داشت تا او را به عنوان یک زن ببینم. زنی متعلق به 
ــروم. آن هم در جامعه ای  ــ ــــک طبقه اجتماعی مح ی
ــای اصلی   ــ ــول و نژاد ماک ه ــ ــه اجتماعی، پ ــ که طبق
ــیار دردناک بود.  ــ ــواردی بس ــ ــــگذاری اند و این م ارزش
ــــم یادآوری کنم که »ُرما« فیلمی  همچنین می خواه
ــــت. فیلم به  ــــت بلکه درباره کلئو اس درباره من نیس
ــــن فیلم با  ــــن می آید اما در ای ــوح از خاطرات م ــ وض
ــتن جنبه های اجتماعی به دنبال چیزی  ــ در نظر داش

فراتر بودم.
فیلمنامه »ُرما« بسیار دقیق است. حتی جزئی ترین 
ــده است. چالش این  ــ چیزها در فیلمنامه توصیف ش
ــــل فیلم باید توضیحات  ــه بازیگران و دیگر عوام ــ بود ک
ــه باید انجام  ــ ــرای کارهایی ک ــ ــرا در مورد حافظه ام ب ــ م
ــه در این بین  ــ ــیر می کردند و ابزاری ک ــ ــد، تفس ــ می دادن
ــــت، فقط فیلمنامه بود. تا چند هفته قبل از  وجود داش
فیلمبرداری هیچ کس فیلمنامه را در اختیار نداشت. 
ــای جدیدی را به لحاظ جزئیات وارد  ــ فیلمنامه، چیزه
ــروع کرد  ــ کار کرد. طراح لباس کار را بدون فیلمنامه ش
ــــتش رسید. فرآیند  و بعد از پنج هفته فیلمنامه به دس
کار دائم در حال تحول بود اما منبع و مرجع همه چیز 

فیلمنامه بود.

جواد گلپایگانی  ) آ تقی(

آلفونسو کوارون در پشت صحنهنمایی از فیلم »رما«
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چرا کاسیک ها مهم هستند

امروز
و دیروز

قاب

گار
لم ن

  فی
س :

عک

ماوا
ا:  ن

س  ه
عک

سنا
س : ای

عک

کند
ت س

 لس
س : 

عک

id
b
س : 

عک

نقـــاط اوج و مهارت هـــا حرفـــه بازیگری 
بوده بپا خاسته و برای وی کف می زدند، 
ادامـــه داد:  ایـــن فیلم مرا به یـــاد مادرم 
انداخت زیـــرا او هم مثـــل نقش من در 
فیلم همســـر تمام زندگی خـــود را وقف 
پدرم کرد و وقتی 80 سال سن را رد کرد، 
روزی بـــه من گفت احســـاس می کند به 
بســـیاری از خواســـته ها و نقاط اوج مورد 

نظر شخصی اش نرسیده است. 
از ما زنان فقـــط طلب همراهی و قدرت 

بخشـــیدن به شـــوهران مان می شود و از 
مـــا می خواهنـــد فرزندان خـــود را از آب 
و گل درآوریـــم و هـــر چند اینهـــا کارهای 
بایســـته ای اســـت امـــا تکلیـــف اهـــداف 

شخصی ما چه می شود؟
 مـــا بایـــد رؤیاهـــای خـــود را هـــم تحقق 
بخشـــیم و در این راه بکوشـــیم و دیگران 

نیز چنین اجازه ای را به ما بدهند. 
حـــال  و  حـــس  بـــودم  کـــودک  وقتـــی 
محمدعلی کلـــی را داشـــتم و هر چقدر 

که او می خواســـت برترین بوکسور جهان 
شـــود که البته شـــد من نیز می خواســـتم 
پیشرو هنر بازیگری باشم. اینک 45 سال 
اســـت که در این حرفه فعالیت می کنم 
و از همان روزهایی که فیلم های شیرین 
والت دیســـنی را دیدم، این احســـاس و 
رویکـــرد در من قدرت گرفت. پشـــیمان 
هـــم نیســـتم زیـــرا به رغـــم اســـکارهای 
نگرفته ام، یـــک زندگی شـــگفت انگیز را 

پشت سر نهاده ام.

کمتر کسی است که اثر لئوناردو داوینچی را ندیده و یا درباره اش نشنیده باشد

اثری برای همه دوران ها

خاطره انگیزترین زمستان های قرن
جهان سینمای  کریسمسی  کاسیک های  شاخص ترین 

پرده
ــال جدید میادی تازه از راه رسیده است.  ــ ایران:  س
ــاه ژانویه  ــ ــــمس در م ــه کریس ــ ــای مربوط ب ــ فیلم ه
ــّنت  ــ ــــک س ــــطه ی ــیاری دارد و بواس ــ ــداران بس ــ طرف
ــر دنیا در ژانویه  ــ ــاده میلیون ها نفر در سرتاس ــ جا افت
ــینند که مربوط به سال نو و  ــ پای فیلم هایی می نش
ــتند. اگر چه فیلم های زیادی با این  ــ کریسمس هس
ــــیک های پر  موضوع خاص وجود دارند که به کاس
ــال نو تبدیل شده اند اما  ــ تکرار دوران تعطیات س

در این میان برخی فیلم ها هستند که آثاری ماندگار 
به حساب می آیند و در این زمینه به کاسیک های 
درجه یک تاریخ تبدیل شده اند. بد ندیدیم به چند 
ــــی که تاکنون  ــورد از بهترین فیلم های کریسمس ــ م

ساخته شده، اشاره کنیم.

   یک زندگی شگفت انگیز
 It’s a(»ــــت ــز اس ــ انگی ــــگفت  ــــی ش ــــم »زندگ  فیل
ــرا  ــ ــــک کاپ ــــی فران ــه کارگردان ــ Wonderful Life( ب
ــال ۱۹4۶ ایاات متحده امریکا یکی از  ــ محصول س
ــــن و خاطره انگیزترین فیلم های  به یادماندنی تری
ــتان این فیلم در ایام کریسمس  ــ ــــت. داس سینماس
ــاق می افتد.  ــ ــــی اتف ــهر کوچک امریکای ــ ــــک ش در ی
ــــط بنیاد فیلم امریکا )بفا( به عنوان  این فیلم توس
ــده   ــ ــینما انتخاب ش ــ تأثیرگذارترین فیلم تاریخ س
است. قهرمان فیلم بعد از چند اتفاق ناخوشایند، 
ــــب سال نو ناامید از همه چیز و همه کس، به  در ش
ــه کاش اصاً به این دنیا نیامده  ــ این فکر می افتد ک
ــــت که اگر جورج  ــــخ به این سؤال اس بود. فیلم پاس
ــــت در روز  ــتوارت( که درس ــ بیلی )با بازی جیمز اس
ــــمس می  خواهد خودش را بکشد اگر به دنیا  کریس

نیامده بود، دنیا چه شکلی می بود؟
   سرود کریسمس

 The Muppet Christmas( سرود کریسمس ماپت
ــه اگرچه کمتر از  ــ ــــت ک Carol( فیلمی موزیکال اس
ــا به  ــ ــــذرد، ام ــــاخت آن)۱۹۹2( می گ ــال از س ــ 30 س
یکی از کاسیک ها بدل شده است. برایان هنسون 
ــــاس کتاب کاسیک چارلز دیکنز  این فیلم را براس
بازسازی کرده و مایکل کین نقش »اسکروچ« را در 
آن با گفتار سنگین شکسپیرگونه بازی می  کند. غیر 
ــــخصیت های فیلم همگی  از مایکل کین، دیگر ش

عروسک هستند.
   مرا در سنت لوییس ماقات کن

 Meet Me( ــــنت لوئیس ماقات کن فیلم مرا در س

in St Louis( از جمله محبوب ترین فیلم های تاریخ 
سینما و یکی از پرطرفدارترین موزیکال های شناخته 
شده است. فیلم محصول سال ۱۹44 است و آهنگ 
ــــی در میان  ــــم چنان محبوبیت ــــی این فیل کریسمس
ــیاری شب سال نو آن را  ــ خانواده ها پیدا کرده که بس
می خوانند و به قول معروف ورد زبان ها شده است.

   کریسمس سفید
مایکل کورتیز اگرچه بیشترین شهرت خود را مدیون 
فیلم کاسیک و بسیار معروف »کازابانکا« است 
ــــم در کارنامه اش دارد  ــا او یک فیلم موزیکال ه ــ ام
ــــیک تاریخ سینما  که به یکی از رمانتیک های کاس
ــفید این فیلم  ــ ــــت. کریسمس س ــده اس ــ تبدیل ش
موزیکال کاسیک که محصول ۱۹54 است به یک 
ــــم و هم برای  ــــخصیت های فیل اندازه هم برای ش
ــــات را فراهم  ــــی تعطی ــادی و خوش ــ بینندگان، ش
می کند و پر از موزیکال های قدیمی و شاد تعطیات 
است. فیلم تأکید می کند که »در کنار یکدیگر بودن« 

یکی از بزرگترین موهبت های دنیاست.
   معجزه در خیابان سی و چهارم

معجزه در خیابان سی و چهارم محصول سال ۱۹4۷ 
است. آدم هایی شکاک در شب سال نو در خانه ای 
ــاچی در طول فیلم پی  ــ ــوند و تماش ــ میهمان می ش
ــــت که  ــرد که هیچ چیز در دنیا بدتر از این نیس ــ می ب
ــال نو میهمان هایی  ــ ــــب عزیزی مثل شب س در ش
ناهمخوان داشته باشی و آدم  های شکاک، بدترین 
ــتند. جورج  ــ ــــمس هس ــــن کریس میهمان های جش
سیتون، نویسنده و کارگردان این فیلم، برنده دریافت 

جایزه اسکار بهترین فیلمنامه اقتباسی شد.

آذین آذرخش

دیدنی های پیشنهادی من!
از میان مجموعه فیلم های مســـتند گـــروه هنر و تجربه، 
تماشای یک مستند خوش ساخت و مناسب دیگر با نام 
»تاان« )به معنای تاراج و چپاول( ساخته یک مستندساز 
جوان خراســـانی به نام »محمد صادق دهقانی« را دارم 
که با نگاهی بی طرفانه به پدیده نگران کننده فرونشست 
زمین های کشاورزی به دلیل برداشـــت های بی رویه آب 
و حفر چاه های غیرمجاز در یک دهه گذشـــته، گریبانگیر 

بسیاری از دشت های ایران شده است.

در کنار این کارها، از میـــان دیگر فیلم های روی پرده، دو 
فیلم سینمایی قابل تأمل دیگر: »سرِو زیر آب« )ساخته 
محمدعلی باشه آهنگر( با موضوع شهدای گمنام اقلیت 
و همچنین فیلم ســـینمایی »تنگه ابوقریب« )ســـاخته 

بهرام توکلی( دو فیلم برنده جایزه در ســـی و ششـــمین 
جشنواره فیلم فجر که با نگاهی تازه ومتفاوت به موضوع 
جنگ تحمیلـــی پرداخته انـــد، می تواند پیشـــنهادهای 

تکمیلی من باشد.
در عرصـــه اجرای نمایش های صحنه )تئاتـــر( نیز اگر از 
زمان اجرای نمایش متفاوت و قابل اعتنای »نشانه ها« 
)به کارگردانی مانلی شجاعی فرد( نگذشته بود، تماشای 
ایـــن نمایش از توصیه های جدی من می بود، اما ازمیان 

نمایش های در حال اجرای این روزها، توصیه می کنم که 
دیدن نمایش »خانه برنارد آلبا« نوشته » فدریکو گارسیا 
لورکا« )شاعر و نویســـنده نامداراسپانیایی( با کارگردانی 

خاقانه و استادانه دکتر علی رفیعی را از دست ندهید.

مهم نیست اهل هنر باشید یا نباشید؛ برخی 
آثار شـــاخص هنری هســـتند که بـــا توجه به 
شهرت و معروفیت عامی که دارند و با توجه 
به تیراژ باایی که در اشـــکال پوستر یا کپی در 
دســـترس بوده اند، برای اکثر آدم ها در گوشه 
و کنار دنیا-و در کشـــور خودمان- بسیار آشنا 
باشـــند. آثاری که احیاناً پوسترشان را بر دیوار 
فـــان قهوه خانـــه دورافتاده بیـــن راهی یا بر 
دیـــوار یک بنـــگاه در یـــک شهرســـتان و یا به 
عنـــوان بافتـــه ای در قاب یک تابلـــو فرش در 
خانه خویشاوندی آنها را دیده باشید. ممکن 
اســـت تنها اسمی از این دســـت کارها شنیده 
باشـــید یا شاید حتی اســـمش را هم ندانید و 
اصوًا خبر نداشـــته باشـــید که خالـــق این اثر 

کیست و چه زمانی آفریده شده است.
»شـــام آخر« یکـــی از همین آثار اســـت. یکی 
از شـــاهکارهای هنری »لئونـــاردو داوینچی« 
نقاش ایتالیایی قرن پانزدهم. جالب اســـت 
بدانیـــد کـــه ایـــن نقاشـــی را نمی توانیـــد در 
هیـــچ یک از موزه های جهان پیـــدا کنید و اگر 
بخواهید این اثر را ببینید باید ســـری به شهر 

میـــان ایتالیـــا و کلیســـای »ســـانتا ماریا دل 
گراتزی« این شـــهر بزنید و این نقاشـــی را که 
بر دیوار ســـالن غذاخوری این کلیســـا کشیده 
شـــده اســـت، ببینید.در این نقاشی که عیسی 
مســـیح در کنـــار ۱2حواری خود قـــرار گرفته و 
داوینچی صحنه ای را به تصویر کشیده است 
که در آن مســـیح به مریدانش گفته است که 
یکـــی از آنها می خواهد بـــه او خیانت کند. در 
تصویر ۱2 نفر از مریدان عیســـی مســـیح دور 
این میز شـــام نشســـته اند. البته این نقاشـــی 
بواسطه گذشت بیش از 500 سال و به خاطر 
آسیب های طبیعی قدری دچار رنگ پریدگی 

شده است. امروزه از رنگ های نقاشی اصلی 
چیـــز زیادی باقی نمانده کـــه دلیل اصلی آن 
می توانـــد آســـیب های طبیعی و متـــد به کار 
رفته در طراحی آن باشد. البته بازسازی هایی 
روی این نقاشـــی دیواری صورت گرفته است 
کـــه آخرین بازســـازی به ســـال 2000 میادی 

برمی گردد.
گفتنی اســـت صدهـــا مقالـــه دربـــاره این اثر 
نوشته شده و بد نیست بدانید پس پشت این 
اثر محاســـبات ریاضـــی و مثلثاتی پیچیده ای 
وجـــود دارد کـــه از آن یک شـــاهکار بی بدیل 

می سازد.

به گمانـــم نه تنها بـــرای عاقه منـــدان جدی 
عرصـــه ادبیـــات، بلکه حتی بـــرای افرادی که 
به تازگـــی خواهان قدم نهادن بـــه این دنیای 
نامتناهی شده اند هم مطالعه شاهکارهای به 
جای مانده از ادبیات کاســـیک فارسی بسیار 

ضروری است. 
در میـــان شـــرح و تفســـیرهای متعـــددی که 
درخصوص آثار ادبی کاســـیک فارسی انجام 
شده، مطالعه تفسیر مثنوی استاد کریم زمانی 

را به جوانان پیشنهاد می دهم چرا که ایشان به 
سراغ بیت به بیت این اثر سترگ رفته و کاری 
ارزشمند در برابر عاقه مندان قرار داده است. 
بی هیـــچ اغراقی مثنوی موانا سرچشـــمه ای 
از تفکرات ناب بشـــری اســـت که بـــا مراجعه 
بـــه آن می تـــوان پاســـخ بســـیاری از ناگفته ها 
را یافـــت.  البتـــه این ویژگـــی تنها بـــه مثنوی 
محدود نمی شود، شما به سراغ دیوان حافظ 
و شاهنامه فردوســـی هم که بروید با مباحث 
و تفکراتی روبه رو می شـــوید که پاسخگوی نیاز 
امروز بشـــر و راهکاری دربرابر مشکات جهان 

خواهنـــد بـــود. در همین حوزه پیشـــنهادهای 
دیگـــری هم دارم، شـــرح اســـتاد حســـینعلی 
هـــروی از غزل هـــای حافظ و تصحیح اســـتاد 
جـــال خالقی مطلـــق از شـــاهنامه هم دیگر 
آثاری هســـتند که مطالعه آنها را به هر یک از 

عاقه مندان ادبیات توصیه می کنم. 
دربـــاره آثار مذکور نکته قابل توجه این اســـت 
کـــه مفاهیم نهفتـــه در آنها فراتـــر از مرزهای 
جغرافیای سیاسی و  زبانی ما کلیدی راهگشا 
دربرابر زندگی بشـــر امروز بـــا همه دغدغه ها 
و مشـــکاتش خواهد بود. ضـــرورت مراجعه 
به ادبیات از بابت تلنگری اســـت که به انسان 
برای دست یافتن به درک بهتر نسبت به خود 
و جهان هستی می زند، ادبیات چگونگی صلح 
دوســـتی، انسان دوســـتی و از سویی مهربان تر 
بـــودن با دیگران را به ما یـــاد می دهد. با تمام 
فوایدی که در ادبیات، بویژه در آثار کاســـیک 
وجود دارد نمی دانم چـــرا برخی اصرار دارند 
به مردم این گونه تلقین کنند که مطالعه آثار 
ادبی کاسیک تنها مناسب افرادی است که به 
طور تخصصی در این عرصه فعالیت می کنند 

و عامه مردم از درک آنها عاجز هستند! 
این در حالی اســـت که آثار مذکور زمانی خلق 
شـــده اند که اغلب مردم حتی از سطح پایین 
ســـواد بی بهـــره بوده اند، با این حـــال آنان در 
محل هایی چون قهوه خانه ها جمع می شـــده 
و بـــه حکایت هـــا و ماجراهای جـــای گرفته در 
این آثار گوش می دادند؛ اگر قرار بود تنها عده 
معدودی قـــادر به فهم این آثار باشـــند، پس 
بزرگان ما این شـــاهکارها را برای چه کســـانی 
خلـــق کرده اند و اصًا فایده شـــان چیســـت؟ 
ایـــن در حالی اســـت که گنجینه هـــای به جای 
مانده از بـــزرگان ادبی مان را می توان در حکم 
خوراک هایی فکری دانســـت که اگـــر با وجود 

تمام پیشرفت های علوم مختلف از آنها غافل 
شـــویم، با خأیی جـــدی در عرصـــه فرهنگ 
روبه رو خواهیم شـــد. فکر می کنید آســـیب ها 
و ناهنجاری هایـــی کـــه در بخش های مختلف 
اجتماعی با آنها روبه رو هستیم از کجا آمده؟ 
بی شـــک بخشـــی از آن نتیجه بی توجهی به 

داشته های ادبی مان است.
 از بحث ادبیات کاســـیک فارسی که بگذریم 
پیشنهاد دیگری هم برای عاقه مندان ادبیات 
دارم کـــه مطالعه آثار بزرگان ادبیات روســـیه 
بویژه در قرن نوزدهم است، همانقدر که تأکید 
دارم ورود بـــه دنیـــای ادبیات بـــدون مطالعه 
آثار کاســـیک ممکن نیســـت، ادامه پیشروی 
در آن هم بدون خواندن شاهکارهای بزرگانی 
همچون نیکای گوگول، فئودور داستایوسکی 
یـــا آنتوان چخوف ممکن نیســـت، البته از آثار 
خواندنـــی بـــزرگان ادبیات معاصـــر خودمان 
همچون صـــادق هدایت، بزرگ علوی و دیگر 
هم نباید غافل شـــد. این افراد، صاحب چنان 
آثار شـــاخصی هســـتند که قـــادر بـــه انتخاب 
از میـــان نوشـــته های آنـــان نیســـتم و ترجیح 
می دهـــم به جای اشـــاره به نام هیـــچ کدام از 
کتاب هایشـــان خوانندگان را به خواندن همه 
مخلوقات ادبـــی چهره های شـــاخص دوران 
معاصـــر دعوت کنم. مطالعـــه باید به جزئی 
جدایی ناپذیـــر از زندگی مان تبدیل شـــود، به 
کتـــاب خواندن هم بایـــد همچون نیـــازی که 
بـــه نوشـــیدن آب یا غـــذا خـــوردن داریم نگاه 
کنیـــم، همان طور که با فقـــدان طوانی مدت 
هریـــک از آنها جان مان به خطر خواهد افتاد، 
بـــا بی توجهی به مطالعه هم ســـامت روح و 
جامعه مان بـــه خطر می افتـــد، این حقیقتی 
اســـت که اگر آن را درک کنیـــم دیگر با چنین 

سطح پایینی از مطالعه روبه رو نخواهیم بود.

یک منتقد سینما پیشنهادهایی دارد که بد نیست به آنها فکر کنید

 امید آهنگر )علی کوچولو(

نمایی از فیلم » یک زندگی شگفت انگیز« باشو، غریبه کوچک

احمد مندوب  هاشمی )آقای اقتصاد(

عکس گرفتند و تمامی عکس ها را روی تصاویر پس زمینه 
که نقاشی هستند قرار داده اند. امید آهنگر با نقش علی 

کوچولو همچنان در اذهان باقی مانده است.
   ماجراهای آقای نیکی

شاید کمتر کسی باشد که در دهه ۷0 برنامه »ماجراهای 
آقای نیکی« را دنبال نکرده باشد و از شیوه اجرای طنزش 
نخندیده باشـــند. شـــخصیتی با بازی »امیـــر نیکیار« که 
یکـــی از پایه گذاران طنز نمایشـــی پس از انقاب اســـت. 
آقای نیکی شخصیتی بود که پشت چهره ساده اش پر از 
معنی و مفهوم بود و اکنون جایش در جعبه های جادویی 
خانگی به عقیده بسیاری کارشناسان احساس می شود. 
نیکیار دربـــاره آقای نیکـــی می گوید: »ایـــن نقش مانند 
بهلول بود و پشت هر خنده و حرفه آقا نیکی هزاران پند 
و اندرز و انتقاد نهفته بود و مردم با درک درست بخوبی 
می دانســـتند که طنزهای بنـــده تنها خنده صـــرف را به 

همراه نداشت بلکه تأمل و اندیشه چاشنی آن بود.«
   آقای اقتصاد

»سیمای اقتصاد ما« یک مجموعه تلویزیونی محصول 
ســـال ۱3۶۶ بـــه کارگردانی محمدرضا پاســـدار بود که از 
شـــبکه یک پخش شـــد. این برنامه اقتصادی ترکیبی از 

نقد، تحلیل و آیتم نمایش های طنز بود. دلیل محبوبیت 
برنامه در میان مخاطبان تلویزیون آن بود که هر کس به 
نوعی مسائل و مشکات اقتصادی خود را در آن می دید. 
اجرای این برنامه اقتصادی را »احمد مندوب  هاشمی« 
به عهده داشت که در میان مردم با نام »آقای اقتصاد« 
معروف بود. در آیتم های نمایشی محمد شیری، عباس 
محبوب، شاپور شهیدی و نیاز سلیمی به ایفای نقش های 
مختلف می پرداختند. احمد مندوب  هاشـــمی در سال 

۱3۷۹ در ۶۱سالگی درگذشت.
   علی و آتقی

»آینـــه عبرت« مجموعه ای تلویزیونی اســـت کـــه در دو 
سری ســـاخته شـــد. ســـری اول آن را )۱3۶8–۱3۶۷( در 
5قســـمت به کارگردانی »علی نقی لو« بود و ســـری دوم 
آن را )۱3۷0–۱3۶8( »محسن شاه محمدی« کارگردانی 
کرد و از شـــبکه یک ســـیما پخش شد. این ســـریال که در 
آن به مشـــکات مواد مخـــدر در خانـــواده می پرداخت 
شـــخصیت های معروف آن »علی« و »آتقی« بودند که 
این نقش ها را به ترتیب محمود دینی و جواد گلپایگانی 
ایفا کردند. با گذشت سال ها هنوز بسیاری این دو بازیگر را 

با این نقش ها می شناسند.

جواد گلپایگانی  ) آ تقی(

سرِو زیر آب
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داستان یک رویداد

تبدیل زباله به اندیشه
 صفورا غله زاری با پاکسازی محیط زيست 

به گردش فرهنگ در انزلی کمک می کند

ترانه بنی یعقوب
گزارش نویس

صفورا کاغذ باطله های شهر را جمع 
می کند و با پولش کتابخانه می سازد. 
ساخت هفت کتابخانه در یک سال و 

نیم حاصل کار اوست.
بازنشسته  معلم  غله زاری،  صفورا 
ــداران  ــ ــــن طرف ــــی را در انجم انزلی چ
نزدیک  بندرانزلی می بینم؛  ــــعه  توس
ــه  ــ ــــن نقط ــــی  و زیباتری ــکله تفریح ــ اس
ــــی  ــاحلی. حاا کمتر کس ــ ــهر س ــ این ش
ــــت که نداند آرزوی این زن داشتن  اس
ــــت. دوستان و  شهری بدون زباله اس
ــه یاد نمی آورند  ــ همراهانش تقریباً ب
ــند و  ــ ــهر رفته باش ــ ــه ای از ش ــ ــه نقط ــ ب
ــد و  ــ ــــن افتاده باش ــه ای روی زمی ــ زبال
ــــقدم نشده  ــتنش پیش ــ او برای برداش

باشد.
ــــش جمع آوری در  ــا پوی ــ کارش را ب
ــتیکی و خرید ویلچر  ــ قوطی های پاس
برای افراد دارای معلولیت آغاز کرد 
ــــهرش  ــد در ش ــ و بعد وقتی متوجه ش
ــــماند از مبدأ وجود ندارد  تفکیک پس
ــایر زباله ها  ــ ــه با س ــ ــای باطل ــ و کاغذه
ــــم گرفت  ــود، تصمی ــ ــــوط می ش مخل
جمع آوری  برای  ــتمی  ــ سیس خودش 
ــا  ــ ــد. ام ــ ــاد کن ــ ــه ایج ــ ــای باطل ــ کاغذه

امکانات محدود بود.
و  ــدارس  ــ م ــا  ــ ب ــــش  ارتباطات ــه  ــ ب  
ــنده کرد و از همه  ــ ــهر بس ــ معلمان ش
را  ــان  ــ باطله ش ــای  ــ کاغذه ــــت  خواس
ــرای انبار کردن  ــ ــد. مکانی ب ــ دور نریزن
ــا ازم بود آن را هم مدیر یکی  ــ کاغذه

ــهر برایش  ــ از مدارس غیرانتفاعی ش
ــد: »کار را  ــ ــرد و قصه آغاز ش ــ فراهم ک
ــتان  ــ ــردم و بعد با دوس ــ ــروع ک ــ تنها ش
ــــدم در  ــــدم و فهمی ــنا ش ــ ــــن آش انجم
ــکاری جمعی،  ــ ــــن و هم ــــب انجم قال
ــــی رود. اولین بار  ــــش م ــا بهتر پی ــ کاره
ــتیم یک تن کاغذ باطله جمع  ــ توانس
ــان طورکه برای  ــ ــــم. فکر کردم هم کنی
ــتیم  ــ ــــدف داش ــه ه ــ ــــری جامع در بط
دارای  ــراد  ــ اف ــرای  ــ ب ــــش  فروش ــا  ــ ب و 
ــر می خریدیم بهتر  ــ ــــت ویلچ معلولی
است هدف مشخصی داشته باشیم و 
ــــل از آن را هزینه کارهای  عواید حاص

مختلف نکنیم. 
ــر کتاب  ــ ــذ را در براب ــ ــــن کاغ بنابرای
ــاد کتابخانه های کوچک  ــ ــــدم و ایج دی
اان  ــا  ــ ت ــهر.  ــ ش ــــی  عموم ــــن  اماک در 
ــته ایم هفت کتابخانه در نقاط  ــ توانس
ــــم؛ از جمله  ــهر ایجاد کنی ــ مختلف ش
ــگاه های  ــ باش ــدان،  ــ زن ــتان،  ــ بیمارس
و  ــنوایان  ــ ناش ــــن  انجم ــــی،  ورزش

شهرداری انزلی.«
ــه تنهایی بار  ــ ــادی او ب ــ ــای زی ــ روزه
ــه و جابه جا  ــ ــذ باطل ــ ــع آوری کاغ ــ جم
ــید اما  ــ ــردن کتاب ها را به دوش کش ــ ک
ــرد: »گاهی  ــ ــه ای نک ــ ــــت گای هیچ وق
ــر کار  ــ ــــب درگی ــــح تا ش ــات از صب ــ اوق
ــرتا پا خاک آلود و خسته.  ــ می شوم، س
حتی گاهی نزدیک ترین آدم های دور 
ــــن کار چه فایده ای  و برم می گویند ای
ــاید اقدامات محیط زیستی  ــ دارد؟ ش
ــــم نیاید اما  آثارش خیلی زود به چش
در آینده همه اثرش را خواهند دید.«

ــذ  ــ کاغ ــــن  فروخت ــد  ــ نکنی ــور  ــ تص

ــــن  ای ــه  ــ ب ــه  ــ کتابخان ــــداث  اح و 
سادگی هاست، برای این کار صفورا و 
ــــدند  همکارانش در انجمن مجبور ش
ــئوان  ــ ــادی بگذارند و با مس ــ ــــت زی وق
ــو و چانه زنی  ــ ــهر گفت وگ ــ ــــف ش مختل
کنند: »گاهی احداث کتابخانه در این 
مکان ها با کلی مانع روبه رو بود. مثًا 
ــه کتاب هایی را که  ــ ــور بودیم هم ــ مجب
ــر کرده بودند،  ــ ــرهای مجاز منتش ــ نش
ــانیم.  ــ ــاد برس ــ ــد ارش ــ ــه تأیی ــ ــاره ب ــ دوب
ــا افتاد،  ــ ــتر ج ــ ــان بیش ــ ــه کارم ــ ــد ک ــ بع
ــراغ مان آمدند و  ــ ــان س ــ برخی خودش

درخواست ساخت کتابخانه کردند.
ــــی از بارهای  ــــهرداری یک ــًا ش ــ  مث
ــترش  ــ ــا داد که بیش ــ ــــذش را به م کاغ
ــــک  نزدی ــود،  ــ ب ادارای  ــای  ــ کاغذه
ــا همان موقع  ــ ــد و م ــ 500کیلو کاغذ ش
ــرای  ــ ب ــــش  فروش ــا  ــ ب ــم  ــ دادی ــده  ــ وع
ــــم و این کار را  ــــهرداری کتاب بخری ش

هم انجام دادیم.«
ــات  ــ مطالع ــال ها  ــ س ــورا  ــ صف
ــــق  ــرده و عاش ــ ــــس ک ــــی تدری اجتماع
محیط زیست است و به قول خودش 
ــــت تنها  ــات دس ــ ــه خیلی اوق ــ ــا اینک ــ ب
ــا آنقدر این  ــ ــا را می کند ام ــ همه کاره
فعالیت ها به او حس خوبی می دهد 
که حاضر است همه سختی هایش را 
بپذیرد: »دیدن زباله عذابم می دهد. 
ــروم، زباله ای  ــ ــرون ب ــ ــــت بی محال اس
ــــت به کار نشوم. از سویی  ببینم و دس
ــــی کتاب های  ــــدم کتابخانه انزل می دی
ــه برایم آرزو  ــ ــد کم دارد و همیش ــ جدی
بود چنین امکانی را برای شهروندان 

شهرم ایجاد کنم.«

ــــن  انجم در  ــــش  همراهان و  او 
ــــعه بندرانزلی اما این  طرفداران توس
ــر  ــ ــا ایده های بزرگتری هم در س ــ روزه
احداث  معتقدند  ــا  ــ آنه می پرورانند. 

کتابخانه های کوچک برای شهر کافی 
ــــت حاا کتابخانه ای  ــــت و بهتر اس اس
ــــیس کنند.  ــا ایده های نو تأس ــ بزرگ ب
ــه جریان  ــ ــه تنها ب ــ ــه ن ــ ــه ای ک ــ کتابخان

ــــک کند که  ــهر کم ــ ــادل کتاب در ش ــ تب
ــتر  ــ ــه کتابخوانی بیش ــ ــــهروندان را ب ش
دارم  ــــت  »دوس ــازد:  ــ س ــد  ــ عاقه من
کتاب ها به دست همه برسد. با خودم 

اولین بار توانستیم یک تن کاغذ باطله جمع کنیم. فکر کردم همانطورکه 
برای در بطری جامعه هدف داشتیم و با فروشش برای افراد دارای 

معلولیت ویلچر می خریدیم بهتر است هدف مشخصی داشته باشیم و 
عواید حاصل از آن را هزینه کارهای مختلف نکنیم. بنابراین کاغذ را در 

برابر کتاب دیدم و ایجاد کتابخانه های کوچک در اماکن عمومی شهر. تا 
اان توانسته ایم هفت کتابخانه در نقاط مختلف شهر ایجاد کنیم

فکر کردم شاید گذر برخی شهروندان 
ــگاه های ورزشی  ــ ــتان و باش ــ به بیمارس
ــد داریم این  ــ ــد. برای همین قص ــ نرس
بار با فروش کاغذ باطله یک کتابخانه 

بزرگ راه بیندازیم. 
ــــک کتابخانه برای  ــــی درواقع ی یعن
ــــن کار از ایده های  ــهر و برای ای ــ همه ش
ــتفاده می کنیم. افزایش  ــ کارشناسی اس
ــرانه مطالعه در شهر از دغدغه های  ــ س
ــــم برنامه ای برای  ــــت و می خواهی ماس
کتابخوان کردن شهروندان هم بدهیم. 
ــز امانت  ــ ــا بج ــ ــه م ــ ــــی کتابخان یعن
ــا را به  ــ ــه جوان ها، آنه ــ ــاب ب ــ دادن کت

کتابخوانی هم عاقه مند کند.«
ــهر انزلی  ــ ــه در ش ــ ــون 12 مدرس ــ اکن
ــا کاغذهای  ــ ــــام آمادگی کرده اند ت اع
و  ــد  ــ ــــل بگیرن را تحوی ــردم  ــ ــه م ــ باطل
ــــی  خوب ــکاری  ــ هم ــــم  ه ــــهروندان  ش
ــان را با مردم  ــ ــا ایده هایش ــ ــد. آنه ــ دارن
ــتراک  ــ اش به  ــازی  ــ ــبکه های مج ــ در ش
ــه  ــ همیش ــــم  ه ــردم  ــ م و  ــد  ــ می گذارن
ــا  ــ ــاا خیلی ه ــ ــد و ح ــ ــتقبال می کنن ــ اس
ــایی این کتابخانه با  ــ ــــم به بازگش چش

ایده های جدیدش دارند.
از  ــر  ــ دیگ ــــی  یک صافـــدل  آرمیـــن 
ــــعه  ــــن طرفداران توس ــای انجم ــ اعض
بندرانزلی هم برایم توضیح می دهد 
ــــت  مدیری ــه  ــ زمین در  ــان  ــ شهرش ــه  ــ ک
کار  ــــن  ای و  دارد  ــتی  ــ کاس ــــماند  پس
ــده.  ــ ــــط خانم غله زاری انجام ش توس
ــوًا دولت ها  ــ ــد معم ــ ــد می کن ــ تأکی او 
ــاب هدیه می دهند  ــ ــــهروندان کت به ش
ــــل کرده اند و به  ــا آنها برعکس عم ــ ام
ــان کتاب  ــ ــــف شهرش ــای مختل ــ نهاده
ــا در روز  ــ ــد ازجمله آنه ــ ــه داده ان ــ هدی
ــورای  ــ کتاب و کتابخوانی به اعضای ش

شهر کتاب هدیه داده اند.
با این همه تنها اقدام این انجمن 
ــهر،  ــ ــــی در ش ــــج کتابخوان ــرای تروی ــ ب
ــاد  ــ ایج ــه و  ــ ــای باطل ــ ــــروش کاغذه ف

کتابخانه های کوچک نبوده. 
ــتر توضیح  ــ او برایم در این باره بیش
ــــم مهم ترین  ــا فکر کردی ــ می دهد: »م
ــــهرمان پایین بودن آگاهی  ــــکل ش مش
ــانی  ــ ــــت. ما در حوزه های علوم انس اس
ــادی  ــ زی ــداد  ــ تع ــه  ــ اگرچ ــــم.  ضعیفی
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ــــم اما  ــهر داری ــ ــــوب در ش ــــدس خ مهن
جامعه شناس خوب، فیلسوف سیاسی 
ــا راه پر کردن  ــ و اجتماعی نداریم. تنه
این کاستی مطالعه است. ما تصمیم 
گرفتیم به گردش کتاب در شهر کمک 
ــــی مرجع در شهر  کنیم و اگر کتابفروش
نیست باید به شهروندان کمک کنیم 

تا کتاب تهیه کنند.«
ــــاخت   برای همین در کنار ایده س
ــارت صفورا انجام  ــ کتابخانه که با نظ
ــادل کتاب را در  ــ ــود آنها ایده تب ــ می ش
ــهر  ــ قالب طرح »تو هم بخوان« در ش
ــتیم برنامه  ــ ــرا کردند: »نمی خواس ــ اج
ــد  ــ ــــک باش تبادل کتاب برنامه ای خش
ــال جاذبه بودیم تا همه گروه ها  ــ و دنب
ــــرکت  ــنی در آن ش ــ ــات از هر س ــ و طبق

کنند.
ــزار  ــ ــالن برگ ــ ــه را در س ــ ــــن برنام  ای
ــای عمومی بردیم  ــ ــــم و به فض نکردی
ــا، فضاهای  ــ ــــن فضاه ــر ای ــ ــه بهت ــ و چ
ــــهری  ــــم ش ــــی مه ــــگری تاریخ گردش
ــــن اماکن  ــند و ضمن رفتن به ای ــ باش
ــته باشیم. مناره  ــ یک مطالبه هم داش
ــاعت اولین جایی بود  ــ انزلی یا برج س
ــزار کردیم.  ــ ــده را در آن برگ ــ که این ای
ــــک جیگا )جایگاه  ــد از آن در موزی ــ بع
ــــم. مناره  ــــن کار را کردی ــیقی( ای ــ موس
ــود و در کنار برنامه  ــ درحال تخریب ب
تبادل کتاب درخواست مرمت مناره 
ــــت مان به  ــــم که درخواس را هم دادی

نتیجه هم رسید. 
ــاره احیا و  ــ ــگا هم دوب ــ ــــک جی موزی
ــیقی  ــ ــهر موس ــ ــا در ش ــ ــد از مدت ه ــ بع
ــا از دیگر  ــ ــــن روزه ــد. ای ــ ــده اجرا ش ــ زن
ــــفت و  ــــان از ش ــتان گی ــ ــــهرهای اس ش
ــــرکت در این برنامه به  رشت برای ش
ــوع برای  ــ ــد و این موض ــ ــــی می آین انزل
ــــی دارد.« برنامه تبادل  همه مان تازگ
ــه و طرحی  ــ ــــداث کتابخان ــاب، اح ــ کت
ــودکان و نوجوانان به  ــ ــویق ک ــ برای تش
این  ــر برنامه های  ــ از دیگ ــــی  کتابخوان

انجمن است.
ــان دادند  ــ ــا در این انجمن نش ــ  آنه
می توانند برای آینده شهرشان نگران 
ــان  ــ ــرای شهرش ــ ب ــــچ،  ــند و از هی ــ باش

کتابخانه بسازند.
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معبــد برود. او گفت حتــی دانش آموزان من 
هم با من همراه هستند.

برخــاف او کانــاکادورگا برای رســیدن به 
این نقطه و تاریخ ســاز شــدن، راه دشوارتری 
را پیموده اســت. خانــواده او مخالف حرکتی 
که انجــام داد، بودند. آنها مانند خود او مرید 
»لــرد آپیاپــا«، خــدای هندی همیشــه مجرد 
که معبدش در ســاباریماا اســت، هستند. او 
می گوید: خانواده ام از برنامه من برای ورود به 
معبد حمایت نمی کردند اما من حس کردم 
کــه بایــد ایــن کار را انجام دهــم زیرا مطمئن 
بــودم که در آخــر آنها هم با مــن هم عقیده 
خواهند شــد و باور خواهند کرد، می توان هم 
مریــد لرد آپیاپا بود و هم از برابری حقوق زن 
و مرد دفاع کرد. به همین دلیل نگران نیستم. 
می دانــم خانــواده ام ســرانجام مــرا خواهند 

پذیرفت.
بینــدو آمینــی دربــاره نحوه آشــنایی اش 
بــا کانــاکادورگا گفت، بافاصله پــس از اینکه 
دیوان عالی حکــم آزادی ورود زنان به معبد 
ســاباریماا را صــادر کــرد تصمیــم گرفتم به 
ســاباریماا بروم. یــک روز در تجمــع آناین 
حامیــان حکــم دادگاه کــه در مــاه ســپتامبر 
برگــزار شــده بود، با کاناکادورگا آشــنا شــدم و 
هــر دو تصمیــم گرفتیم اولین زنانی باشــیم 
که پا به این معبد می گذارند. اولین بار صبح 
24 دســامبر بــود که آنهــا بخت خــود را برای 
ورود بــه معبــد آزمودند. آنها بــه راه افتادند. 
قــدم به قــدم خــود را بــه معبــد نزدیک تر و 
نزدیک تر احساس می کردند اما ناگهان یک 
دیوار انسانی عبوس را پیش روی خود دیدند. 
بینــدو آمینی به یاد می آورد کــه بیش از 1000 
نفر آنجا بودند. پلیس که نگران امنیت دو زن 
بود، آنها را هدایت کرد تا به سامت از منطقه 
خارج شــوند. او می گوید: پلیس به همســرم 
زنــگ زد و از او خواســت بیایــد و مــرا بــا خود 
ببرد. اما همسرم به آنها گفت، من حق دارم 
خودم تصمیم بگیرم به کجا بروم. می خواهد 
ســاباریماا باشد یا هر جای دیگری. نه بیندو 
آمینــی و نــه کانــاکادورگا حاضــر نبودنــد بــه 
خانه هایشان برگردند. پلیس به اجبار آنها را 
به زیارتگاهی دیگر برد. بیندو پلیس را تهدید 
کرد و گفت، دست به اعتصاب غذا می زند. از 
آن پس تماس های تلفنی خشمگینانه آغاز 
شــد تا اینکه وعده دوبــاره مقامات که گفتند 
اجــازه می دهند ایــن دو زن یکبــار دیگر برای 

ورود به معبد تاش کننــد، عزم خود را برای 
دومیــن بار جزم کردند تا وارد معبد ممنوعه 

شوند.
تاش دوم آنها هر چند منجر به ورود آنان 
به معبد شد اما تقریباً با شکست مواجه شد. 
بامداد دوم ژانویه در حالی که هوا هنوز تاریک 
بود، بیندو آمینــی و کاناکادورگا در حالی که از 
دو طرف توسط افسران پلیس لباس شخصی 
و حامیان آناین مجمع حمایت می شدند، 
به کمپی نزدیکی معبد برده شدند. این سفر 
ســخت دو ســاعت طول کشــید. اکثر کسانی 
کــه بــه ســمت معبــد می رفتنــد، اصــاً زنی 
نمی دیدنــد کــه بخواهند از حضــورش آزرده 

خاطر شوند.
اما ناگهان یــک مرد متوجه حضور دو زن 
شــد و کوشــید زنگ خطــر را به صــدا درآورد. 
به گفته بیندو حوالی ســاعت 2 بامداد بود که 
مــرد صدایش را بلند کرد و فریاد زد، اینها آن 
زن ها هستند اینها آن زن ها هستند. او به یک 
نفر زنگ زد تــا به بقیه مخالفان حضور زنان 
در معبد خبر بدهد جمع شوند و اجازه ندهند 
این دو زن اقــدام خود را عملی کنند. اما یک 
پلیس لباس شــخصی متوجه شد و دنبالش 
دوید تا دستگیرش کند، مرد پا به فرار گذاشت 

و رفت.
دو زن، حامیــان شــان و پلیس های لباس 
شخصی مجبور شدند راه خود را تغییر دهند 
و از مســیری که برای عموم تردد آزاد نیست 
به ســمت معبد بروند. این تنها چیزی است 
که بیندو افسوســش را می خورد زیرا آنها تنها 
18 پله تا ورود به صحن داخلی معبد فاصله 
داشــتند. او می گوید: من کامًا راضی نشــدم 
)ما مجبور شدیم 18 پله مانده را طی نکنیم(.

تابــو شــکنی بینــدو و کانــاکادورگا تبعات 

سیاســی هــم داشــته اســت. تنها چند مــاه تا 
انتخابات سراســری هنــد باقی مانــده و حاا 
اقدام این دو زن تبدیل به بخشی از منازعات 
هــم  دادگاه  جنــگ  اســت.  شــده  سیاســی 
همچنان ادامه دارد. اواخر ماه جاری میادی 
در 22 ژانویــه دیــوان عالــی دادخواســت های 
مربوط بــه بازنگری در رأی ماه ســپتامبر این 

دیوان را بررسی خواهند کرد.
سیاســتمداران محلــی کمونیســت که در 
ایالــت کــراا حکومــت می کننــد از رأی مــاه 
ســپتامبر دیــوان عالــی حمایــت می کننــد و 
طرفدار دفاع از حقوق این دو زن هســتند. اما 
فشــار آوردن بر این مسأله که زنان و دختران 
در هر سنی که هستند وارد معبد شوند از سوی 
رهبران ملی طیف های سیاسی هم در کنگره 
و هم در داخل حزب ملی گرای بهاراتیا جاناتا 
مخالفانــی دارد. حتــی خــود نارنــدرا مودی، 
نخســت وزیر هنــد هم بــا این مســأله موافق 
نیســت. مودی در یک مصاحبه با خبرگزاری 
هنــدی  ای ان ای از رأی دیــوان عالــی در مــاه 
ســپتامبر انتقاد کرد و گفــت: برخی معبدها 
هســتند که ســنت های خود را دارنــد و مردها 
نمی تواننــد وارد آن معبدهــا شــوند. او با این 
حرف موضع خود را مشخص کرد و نشان داد 

با رأی دیوان عالی مخالف است.
خانم کاناکادورگا که از دوم ژانویه تا به بعد 
نتوانسته بود با دو پسر دوقلوی خود صحبت 
کند، می گوید، سیاســتمداران باید اظهارنظر 
در ایــن بــاره را متوقــف کننــد. کار آنهــا پایان 
دادن بــه تبعیض هاســت. خانــم بینــدو هم 
صریح تر صحبت می کند و می گوید: پیام من 
به زن های هند این اســت که لطفاً سیســتم و 

رسوم شیطانی را بشکنید.
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این دو زن
داستان دو زن هندی که تابوها را شکستند تا وارد معبدی ممنوعه شوند

ندا آکیش
خبرنگار

C
N
N

دو زن معمولــی 39 و 40 ســاله دوم ژانویه در 
جنــوب ایالت کراا هند دســت بــه اعتراضی 
غیرمعمــول زدنــد و بــا ورود بــه معبــدی که 
قرن هــا ورود زنــان به آن ممنوع بــود، اتفاقی 
را رقم زدند که حتی خودشــان هم تصورش 
را نمی کردنــد. آنهــا تاریــخ ســاز شــدند زیــرا 
اولیــن زنانی هســتند کــه وارد معبــد هندوی 
ســاباریماا که بــرای ورود دختــران و زنان در 
ســنین باروری ممنوع است، شــدند و پس از 
آن تظاهرات هایی در ایالت کراا در گرفت که 
دســت کم یک نفر در ایــن تظاهرات ها جان 

خود را از دست داد.
»بینودو آمینی«، کارشناس حقوق 40ساله 
و »کاناکادورگا«، کارمند دولتی 39ساله ادامه 
دهنــده راه زنانی بودند که پیش از این تاش 

کــرده بودنــد وارد معبــد هندوی ســاباریماا 
شوند اما هر بار با چهره عبوس مردمی مواجه 
شده بودند که راه را بر آنها سد کرده بودند. اما 
حکم ماه ســپتامبر 2018 دیوان عالی که رأی 
به قانونی بودن ورود زنان به این معبد داد، به 

این دو زن جسارت ورود به این معبد را داد.
هنگامــی که خبر ورود ایــن دو زن همه جا 
پخش شــد، در سراســر ایالت کراا تظاهرات 
مرگبــار بــه راه افتــاد، یــک مــرد کشــته شــد و 
صدهــا نفــر دســتگیر شــدند. بینــدو آمینی و 
کاناکادورگا از سوی معترضان افراطی تهدید 
و مجبور شــدند مخفی شــوند. کاناکادورگا در 
یــک مصاحبه بــا ســی ان ان از داخــل یکی از 
خانه های امنی که فعاً در آن به ســر می برد، 
گفت: اصاً فکر چنین خشونتی وکشته شدن 
یــک نفــر را نمی کردم. نــه هرگز انتظــار آن را 

نداشتم.
از  گروهــی  کمــک  بــا  فعــاً  زن  دو  ایــن 

داوطلبان مرد و زن که از حکم دادگاه حمایت 
می کنند، از یک جای امن به جای امن دیگری 
می رونــد تا ببیننــد در آینده چه سرنوشــتی را 
برایشــان رقــم می زند. یکــی از کســانی که به 
آنهــا کمــک می کند تــا از خشــم تندروهــا در 
امــان بمانند، می گوید، آنها تمام تاش خود 
را می کننــد تــا امنیت این دو زن تأمین شــود. 
خبرنــگار ســی ان ان برنامه ریزی کــرده بود تا 
بــا دو زن تاریــخ ســاز در مکانی مخفــی دیدار 
کنــد اما به محــض اینکه به این مکان رســید 
خودرویــی کــه حامــل ایــن دو زن بود مســیر 
خود را تغییر داد و ناپدید شــد. به زن ها گفته 
شده بود به محل دیگری بروند. چند ساعت 
بعــد  یــک داوطلب دیگــر زن ها را ســوار کرد 
و بــه ســمت محل مخفی دوم حرکــت کرد و 
سپس محل مخفی سوم. در این نقطه بود که 
خبرنگار سی ان ان موفق شد زن ها را ماقات 

کند.

آنهــا اکنــون بیش از یک هفته اســت که از 
خانــه، خانــواده، فرزنــد و محل کارشــان دور 
هستند و معلوم نیست چه زمانی بتوانند به 
زندگی عادی برگردند. با این حال می گویند، 
مترصد فرصتی هســتند تــا یک بــار دیگر به 
معبــد برونــد. بینــدو آمینــی کــه بــا حمایت 
خانــواده در ایــن راه پــا گذاشــته، می گوید: اگر 
همــه این ســختی ها را به جــان خریــدم و به 
زیارت معبد رفتم نه فقط به خاطر اعتقادات 
مذهبی ام که به خاطر حمایت از حکم دیوان 
عالی بــوده اســت. امنیت من مهم نیســت. 
مهم امنیت جامعه است. آدم های زیادی در 
خیابان ها دارند می جنگند و من خیلی نگران 

این مسأله هستم.
او که قباً هم فعالیت های سیاسی داشته 
است، می گوید، با قوت قلب خانواده، همسر 
و دختر 12 ســاله اش اســت که جان می گیرد. 
همان کســانی کــه او را تشــویق می کردند، به 

تابو شکنی بیندو و کاناکادورگا تبعات سیاسی 
هم داشته است. تنها چند ماه تا انتخابات 

سراسری هند باقی مانده و حاا اقدام این دو زن 
تبدیل به بخشی از منازعات سیاسی شده است. 
سیاستمداران محلی کمونیست طرفدار دفاع از 

حقوق این دو زن هستند. اما حزب ملی  گرای 
بهاراتیا جاناتا و حتی خود نارندرا مودی، 

نخست وزیر هند هم مخالف هستند
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ë  پیش تــر کار با مــواد کار مختلــف و متنوع 
را تجربــه کــرده بودیــد؛ پیش تر به یــاد ندارم 
کــه آیــا نقاشــی پشت شیشــه را تجربــه کرده 
بودیــد یا نه. مــواد کار مختلف چــه کمکی به 
شــما می کنند؟ در مورد شیشــه آیا شــفافیتی 
که شیشــه بــه کار منتقل می کنــد، جذب تان 
می کند یا به دلیل دیگری به ســراغ این شیوه 

کار رفته اید؟
من درســت 10 ســال پیش، سال 1387 
در  پشت شیشــه  نقاشــی  نمایشــگاه  یــک 
هنــوز  بــودم.  کــرده  برگــزار  آبتیــن  گالــری 
نمی دانــم که چرا در دورانی پشــت شیشــه 
نقاشــی کرده اند. اما نقاشــی پشــت شیشــه 
اول از همــه یــک جذابیــت شــیطنت آمیز 
یعنــی  کنــی؛  کار  وارونــه  بایــد  چــون  دارد 
ایــن  از  ابتــدا می گــذاری.  را  نهایــی  پاســاژ 
در  کــه  اســت  اتفاقــی  همــان  شــبیه  نظــر 
کار بــا نمــد هــم می افتد. خــود ایــن ماجرا 
یــک آزمــون دوست داشــتنی اســت. اما در 
عین حــال واژه شــفافیت کــه بــه کار بــردی 
نکتــه ای اســت کــه نمی تــوان به ســادگی از 
کنــارش گذشــت. مثًا اگــر همیــن طرح ها 
یــا نقش هــا را روی بوم یا کاغذ اجــرا کنی و 
بعد روی آن را شیشه بگذاری منجر به این 
جلوه نمی شــود. دانســتن ایــن حقیقت که 
فاصله ای بین شیشه و اثر نیست درخشش 
و جذابیت خاصی به وجود می آورد. شــاید 
همیــن جلــوه و درخشــش باعث شــده که 
در روزگاری کســانی پشــت شیشــه کار کنند. 
می دانید که نقاشــی پشت شیشه با ویترای 
تفــاوت می کنــد؛ نور از ویترای رد می شــود، 
ولی در نقاشــی پشت شیشــه، نور از شیشــه 
عبور نمی کند و یک ایه رنگ پشــت شیشه 
را می پوشــاند. در نقاشــی پشت شیشــه نور 
ویــژه ای هســت. فکــر می کنــم وقتــی یــک 
شیشه بر روی یک پرده نقاشی می گذاریم، 
مانع تماس مستقیم چشــم با اثر می شود 

مثل تفاوت یک نمونه چاپی با اثر اصلی.
ë  در آثــار نقاشــی تان بــه نظــر می رســد کــه

شــفافیت رنگ برای تــان اهمیــت دارد؛ در 
آثار نقاشــی تان بر روی بوم، رنگ ها همیشه 
بعضــی  در  حتــی  دارنــد.  جلــوه  و  شــفافند 
نمونه ها که بــا ورق طا کردیــد، این جلوه و 
جا عیان تر به چشــم می آمد. انــگار که این 
شــفافیت و درخشــش رنگ هــا شــما را بــه 

نقاشی جذب می کند؟
در نقاشــی رنــگ  و  روغن، نــور را بعدتر 
بــه کار اضافه می کنیــد؛ در واقع نور آخرین 

پاســاژ کار اســت. من نور را از زیر کار، یعنی 
از بوم ســفید می گیرم. در نتیجه در کارهای 
من، رنــگ بیش تر احســاس نــور را منتقل 
می کنــد تــا جرم رنــگ را. شــاید بــه همین 
دلیل باشــد کــه نــور در کار من معنــی پیدا 
می کند، چون نور از خود کار نشأت می گیرد 
و من نور را به کار اضافه نمی کنم. نور برای 
مــن خیلی مهم اســت؛ بخصوص در طول 
ســال هایی که با آکریلیک کار کرده ام، رنگ 
و روغــن این قابلیــت را ندارد، هــر چند که 
حــدود ده، بیســت ســال از دوره هــای اول 
کاری ام، یعنــی حدوداً از ســال 51 – 1350 
تــا حــدود ســال های 65 - 1364 را با رنگ 
و روغــن کار کردم. ولی بعدتر، وقتی ســراغ 
آکریلیک رفتم، متوجه شدم که این امکان 
برای من فراهم می شود که با نور اتفاقی تر، 

جذاب تر و بهتر بازی کنم.
ë  پیش تر دیده بودم که در گفت وگوهایی به

ماتیس اشاره کرده بودید؛ آیا این جلوه هایی 
حاصل تأثیرات ماتیس است؟

بر اســاس مطالعــات ام و صحبت هایی 
که پیش تــر کرده ام، این موضوع را گفته ام، 
اما انگار هنوز بخوبی جا نیفتاده که ماتیس 
ایــن جلوه هــا را از نقاشــی ایــران گرفتــه؛ و 
ایــن چیــزی اســت کــه خــودش می گویــد. 
چنــد وقت پیش کتابی به دســتم رســید که 
مقایســه ای بــود مابیــن ماتیــس و پیکاســو 
کــه به بهانه نمایشــگاه بزرگــی در نیویورک 
چاپ شــده بــود. کتاب را که بــاز می کردید، 
یک صفحه اش پیکاســو بــود و آفریقا و یک 
ماتیــس و مینیاتــور ایرانــی. ماتیــس در کار 
بــا مینیاتــور ایرانی ســراغ مکتــب اصفهان 
نرفــت، بلکه به ســراغ مکتب شــیراز رفت. 
و  جزئی نگــری   بــا  شــیراز  مکتــب  تکنیــک 
ریزه کاری هایــی کــه در مکتــب اصفهــان و 
تبریز می بینیــد تفاوت دارد؛ رنگ ها خیس 
هستند و گاه می بینیم که رنگ ها از خطوط 
کناره  نما بیرون زده. درســت همان ویژگی 
که در کارهای ماتیس هم می بینید. بعدتر 
بــه گزارشــی برخوردم که در دهــه اول قرن 
بیست، دو نمایشگاه مهم در پاریس برگزار 
شــد؛ یکی آفریقا که پیکاســو و براک دیدند 
و یکــی مینیاتورهــای شــیراز کــه ماتیس به 
تماشــایش می رود. ماتیس به این موضوع 
او  از  جملــه ای  ترجمــه  و  می کنــد  اشــاره 
در کتــاب آمــده بــود که چــه چیز بــه اندازه 
مینیاتــور ایــران بــه مــن امکانــات بی پایان 
بصــری می دهد. نکته ای کــه حتی در ایران 

هم درســت توضیح داده نشــد. شاید چون 
بــرای  ازم  ســواد  دانشــگاه ها  و  معلم هــا 
آموزشــش را ندارند که اگر در نقاشی ایران 
پرســپکتیو نقطه ای نیســت، بــه این معنی 
اســت که نقاش ایرانی این نوع از پرسپکتیو 
را بلــد نبوده. بافاصله این ســؤال به ذهن 
من می آید که در گنبد شگفت انگیز مسجد 
پیچیده تریــن  از  یکــی  کــه  شــیخ لطف اه 
ممکــن  چطــور  دارد،  را  فرمــی  اجراهــای 
اســت درکی از پرســپکتیو نداشــته باشــی؟ 
پاســخش را در اینجــا یافتــم کــه دو دیدگاه 
در  کــه  اســت  نگاهــی  یکــی  دارد؛  وجــود 
پرســپکتیو دوره رنسانس شروع می شود که 
مبتنــی بر این نگاه اســت که هــر چه از نگاه 
ما دورتر اســت، کوچک می شود تا اینکه به 
صفر برســد، حاا اگر جــای نقاش را عوض 
کنیــم، یعنی به جای نقاش مینیاتوریســت 
ایرانی بنشــانیم، او در نقطه صفر نشسته و 
هر چه از دیدش دورتر می شود، گسترده تر 
شــگفت انگیز  امــکان  یــک  ایــن  می شــود. 
اســت که دســت نقاش را بــاز می گــذارد تا 
آنچــه را کــه دلــش می خواهــد، بیــان کند. 
مثــًا بخشــی از ایــن تأثیــر را در نمونه های 
بنیادیــن هنــر مــدرن، مثــل آثــار ســزان یــا 
بعضــی از امپرسیونیســت ها می بینید. این 
حقیقــت حاصل یــک نگاه شــگفت انگیز و 
شــعور اســت و نــه محصــول محدودیت یا 
نادانی. مثــًا در مینیاتــور ایرانی، معماری 
را می توان مدرن دانســت؛ چند سال پیش، 
بــرای  سفارشــی  معمــار  شــیردل  بهــرام 
طراحی مجدد ســینما فرهنــگ گرفته بود. 
بــا من صحبت کــرد -در مورد این مســائل 
اغلــب با هــم صحبت می کنیم- پیشــنهاد 
کردم که به ســراغ مینیاتور برویم. مینیاتور 
می توانــی  چــون  اســت،  فوتورمــان  مثــل 
روایت هــای مختلــف را کنــار هــم تعریــف 
کنی. پیشــنهاد کردم که به سراغ برگه هایی 
از مینیاتــور برونــد کــه در آنها یــک عمارت 
نقاشــی شــده. همــه تزئینــات و نقــوش را 
حــذف و طرح باقی مانــده را به خط تبدیل 
کننــد. نتیجــه این بود که به بنایی رســیدیم 
که شبیه به نقاشــی های کوبیستی باز شده. 
تأثیر این نگاه را می توان در نقاشــان مدرن 
دید. نکته دیگر حذف پرســپکتیو اســت که 
باعث شــد موضوع پرســپکتیو بــه  تبع نگاه 
رنسانســی بــرای نقاشــان بعــد از پیکاســو 
دیگر مسأله نباشد. این دوره مهمی است، 
بیــن آن چیزی که ما هنر مــدرن می گوییم 
و فــرض می کنیم که از پایــان قرن نوزدهم 
بــا  می شــود  شــروع  امپرسیونیســت ها  بــا 
تمام هنرمندان غیراروپایی. مثل بســیاری 
از آثــار ون گــوگ کــه قلم گذاری ها، نقاشــی 
ژاپنــی را بــه یاد مــی آورد. مــن اخیــراً چند 
نقاشــی ژاپنی دیدم و با خــودم فکر کردم، 
چقدر شــبیه بــه آثــار ماتیس هســتند، ولی 
در واقــع این ماتیس اســت که شــبیه به آن 
نقاشــی های ژاپنی اســت. به من می گویند 
کــه طراحی  هایــم شــبیه به ماتیس اســت، 
آن  از  شــکل ها  ایــن  ولــی  اســت،  درســت 
خــود مــن بــوده و ماتیس بــوده کــه از آنها 
برداشــته اســت. درک این موضــوع خیلی 

تعیین کننــده اســت کــه مفهوم مــدرن را از 
غــرب آموختیــم، امــا در فهمــش بــه خطا 
رفتیــم، زمانــی که فکــر کردیم، مدرنیســم 
یــک میــراث اروپایی اســت و من بیــرون از 
دایــره اش ایســتاده ام. فکر دیگر این اســت 
کــه ایده مدرن اروپایی اســت، اما خود ایده 
از چین و ژاپن، ایران، آفریقا و آزتک تغذیه 
کــرده و مــدرن شــده. در ایــران ایــن قبیــل 
مقایســه ها انجــام نشــده. مــن در پاریــس 
نمایشــگاهی دیدم کــه کارهای هنــری مور 
با مجســمه های آزتک ها مقایسه شده بود. 
بــه نظــرم درک ایــن حقیقــت در 70 – 60 
ســال گذشــته برای ما خیلی مهــم بوده که 
متأسفانه انجام نشده. همیشه مثال زده ام 
که نیما ســاختار شــعر نو را از شــعر فرانسه 
گرفــت، اما موقع خواندن نیما، بوی دریای 
خــزر و کوه های یــوش را هم حس می کنی. 
این خیلی مهم اســت که فرض نکنی چون 
مدرن هســتم، پــس دیگر نه تاریــخ دارم و 
نــه هویت، به نیویورک نگاه کنم و هر کاری 

آنها می کنند، من هم همان کار را بکنم.
ë  یوســف اسحاق پور در رســاله ای که درباره

در  کــه  می کنــد  اشــاره  نوشــته،  نگارگــری 
نگارگری ایرانی بخصوص در دوره تیموری، 
رنــگ انــگار سرمنشــأ نور هــم می شــود. به 
نظر می رســد که کار شــما هم انگار تاشی در 
همین راستاســت، یعنــی که خــود رنگ ها 
سرمنشــأ نور باشــند؛ ایــن گفته در مــورد کار 

شما درست است؟
کامــًا. چنانکــه در ابتــدای گفت وگو هم 
گفتم که نور را از خود رنگ می گیرم اشــاره 
بــه همیــن معنایی اســت کــه شــما گفتید. 
نکتــه ای کــه در مســیر 50 ســال فعالیــت 
بــه وجــود  تغییــر  مــن  دنیــای  در  هنــری، 
آورد، یکی آشــنایی با دکتر خســرو خسروی 
وقتــی  روز،  یــک  کــه  بــود  جامعه شــناس 
کارهــای من را دید پیشــنهاد کــرد که متون 
کهــن را بخوانم و کتاب »یشــت ها« را برای 
مــن آورد. از این طریق من را به افســانه ها 
و اســطوره های ایــران نزدیک کــرد و بعدتر 
و  شــاگرد  اســماعیل پور،  ابوالقاســم  دکتــر 
همــکار دکتــر مهــرداد بهــار، نزد مــن آمد. 
قصد داشتند کتاب ارژنگ مانی را بازسازی 
کننــد و از مــن خواســتند که چنــد تصویر به 

آنها بدهم.

ë این اتفاق چه سالی رخ داد؟
ســال 1366 یا 1367 یا حتی شاید اوایل 
دهــه 1370. بــه یــاد نوجوانــی ام افتــادم، 
زمانــی کــه 14 – 13 ســاله بودم و در شــیراز 
زندگی می کردم و با اســم مانی آشــنا شده 
بــودم، به عنوان یــک پیغمبر نقــاش و این 
کشــف برایــم جــذاب بــود، چــون از همان 
ســنین خودم را نقــاش می دانســتم. گفتم 
اول بایــد آییــن را بفهمم تا کتــاب را از اول 
بســازم، یعنــی از جلــد تــا انتخــاب کاغذ و 
همــه جزئیــات. در نتیجه یک ســالی وقت 
گذاشــتم تــا بفهمــم مانویــت یعنــی چــه. 
آیینــی اســت بی نهایــت پیچیــده و ترکیبی 
است از اســطوره های مختلفی که در فات 
ایــران وجــود داشــته اند و بــه آیینــی تبدیل 
شــد که از چین تا روم هواخواهانی داشــت. 
در آن مطالعــات خیلــی چیزهــا بــرای من 
معلوم شــد که یکی از مهم ترین های شان، 
مفهوم نــور بود. چون بنیــان نگرش مانی، 
جهــان نور اســت و جهان تاریکــی، پیش از 

خلقــت، زمانــی کــه هنــوز موجــودی خلق 
ایــن دو  از طریــق  نشــده؛ شــناخت مانــی 

عنصر آغاز می شود.
ë  چه در نقاشی ایرانی و چه در سنت نقاشی

اروپایی، هرگاه ســراغ شیشــه می روند، انگار 
تکنیــک و اجرا بــر یک یــاور مذهبی دالت 
چــه  یــا  کلیســاها  در  ویترای هــا  چــه  دارد، 
صحنه های مذهبی در ســنت نقاشی پشت  

شیشه ایران.
کامــًا همین طور اســت. اآن کــه گفتی، 
تــازه نمونه هــای تــازه ای بــه نظــر مــن هم 
می آید. شاید همین اآن هم اگر به خیابان 
نمونه هــای  از  آنچــه  برویــد،  منوچهــری 
صحنــه  می بینیــد،  شیشــه  پشــت   نقاشــی 
حادثه کربا باشــد ولی نقاشــی های پشــت  
شیشه با این مضمون با ویترای هایی که در 
کلیساهای اروپایی می بینید، تفاوت دارند؛ 
در آن شــکل کار، ویتــرای طــوری ســاخته 
می شود که نور را رد کند، اینجا در خانه های 
هــم  کاشــان  و  اصفهــان  مثــل  شــهرهایی 
شیشه های رنگی را می بینید که نور رنگی را 
به داخل خانه می آورند، ولی این شیشه ها 
نقاشــی نمی شــوند. امــا در ایــران نقاشــی 
پشت شیشه انجام می شود. انگار شفافیت 
در نقاشی پشت شیشه با مضامین مذهبی 
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گفت وگو با بهرام دبیری به بهانه نمایشگاه آثار نقاشی پشت شیشه در گالری گلستان

بازسازی تاریخ زیبایی شناسی ایران
  بیــن انجام این گفت وگو و انتشــارش فاصلــه افتاد. در این مدت و بعد از نمایشــگاه 
آثار پشت شیشــه  که در آبان ماه در گلستان برگزار شد، شــاهد برگزاری یک نمایشگاه 
انفرادی دیگر هم از این هنرمند بودیم؛ نمایشگاه »پنجاه سال نقاشی با بهرام دبیری« 
در نگارخانه ســهراب که 23 آذر ماه افتتاح و بهانه ای شد برای برگزاری جشن تولد 68 
سالگی این هنرمند پرکار که عاوه بر هنرش، وجه روشنفکرانه او نیز همواره مورد توجه 
بوده اســت. همان وجهی که بخش عمده گفت وگوهــای او را اختصاص می دهد با 
مروری بر تاریخ و زیبایی شناســی و تحلیل هایــی درباره فرهنگ و هنر ایــران و غرب و 
مســائل مربوط به آن. چنان کــه در گفت وگویی که می خوانید هم هــر مثال دبیری با 
اشــاره ای به تاریخ هنر و معمواً تاریخ هنر ایران همراه اســت. بهرام دبیری در آستانه 
70 سالگی میراثی از خود به جا گذاشته که عاوه بر آثار متعدد هنری اش از نقاشی روی 
بوم و سفال گرفته تا نمد و نقاشی پشت شیشه و... انبوهی از گفت وگوها را هم شامل 

می شود که او در آ نها کوشیده تا تاریخ کهن سرزمینش را واکاوی کند.

در ارتباط است.
ë  ،وقتــی بــا مــواد کار مختلف، مثل شیشــه

نمــد، کاســه لعابــی و... کار می کنیــد، چقدر 
هنرمنــد  از  قدیمی تــر  تعریــف  بــا  کارتــان 
به عنوان صنعتگر )Artisan( نســبت پیوند 

می خورد؟
بایــد مــرز میان ایــن دو، یعنــی هنرمند 
)Artist( و صنعتگر )Artisan( را مشخص 
کنیم؛ من باور دارم کســی کــه یک فرش را 
طراحــی می کند هنرمنــد )Artist( اســت، 
بعــد از طراحی اوســت که فرش به یک کار 
تولیدی تبدیل می شــود. کســی که سفال ها 
یــا گنبدها را طراحی می کند هنرمند اســت 
ولــی آن مرزی که شــاید در اروپا مابین این 
دو تعریف می شــود، در ایران نیست، چون 
در ایــران هنر را به شــکلی دیگر می دیدند. 
فرهنــگ  اســت.  مطــرح  تاریــخ  موضــوع 
ســرزمینی کــه مــا در آن زندگــی می کنیــم 
بــا آنچه در اروپاســت فــرق می کنــد. آنچه 
به عنــوان هنر کاربردی شــناخته می شــود و 
به صنعتگران منتسب می شود در فرهنگ 
ما نیســت، برای واژه آرتیزان ما در فارســی 
معــادل نداریم، چــون یک نفر یــا هنرمند 
اســت یا نــه، اینکه چــه چیز تولیــد می کند، 
موضــوع بحــث دیگــری اســت. در نتیجــه 
بســیاری از آثــار مــا از اینجــا تــا چیــن، مثل 
هنرمنــدان  کار  دســت  پارچه هــا  پرده هــا، 
بســیار چیره دســتی اســت. کار آنها که روی 
روی  کــه  کســی  کار  از  می کننــد  کار  کاشــی 
بــوم نقاشــی می کنــد تفکیــک نمی شــود. 
ایــن یــک بحــث کلــی اســت امــا در تجربه 
شــخصی، من در خانه ای در شــیراز به دنیا 
آمــدم کــه خانه هــا، باغ هــا، ظرف هایی که 
در آن غــذا می خوردیــم و حتــی قندان هــا 
واجد چیزی بود که به من ســلیقه شــیراز را 
نشــان می داد. مثًا ما سه مکتب نقره کاری 
داریم؛ تبریز، اصفهان و شیراز؛ تبریز خیلی 
هندســی اســت. اصفهان هنوز میراث خوار 
ســلیقه صفویــه اســت. در شــیراز امــا گل و 
مرغ هــای  و  گل  ایــن  و  می کننــد  کار  مــرغ 
روی قندان هــای نقــره دلربایــی دارنــد در 
حد شــعر حافــظ. ایــن ســلیقه را در خیلی 
چیزهــای دیگر در شــیراز هــم می بینید؛ در 
آرایــش باغ هــا، در کاشــی کاری های کــف یا 
معمــاری. می دانیــد که معماری شــیرازی 
اســت که تاج محل را می ســازد. شــیراز یک 
ســلیقه ویژه داشــت. مثًا به یاد دارم که به 
ایــل قشــقایی می رفتیم نمدهایــی که کف 
چادرهــا بودنــد برایــم خیلــی جــذاب بود؛ 
آن بــزی که با رنگ های خام و پریمیتیو کار 
شــده بود. این خاطرات کودکــی از دوره ای 
برای من مهم شــد تا به ســراغ کار با فرش 
و نمــد و ســفال بــروم. هنر فقط بــه معنی 
نقاشــی روی بــوم نیســت، بلکــه قطعه ای 
اســت کــه هنرمندانه باشــد و واجــد همان 
ارزش هاســت، ولــی وقتــی تبدیــل بــه یک 
پاییــن  شــیء مصرفــی می شــود قیمتــش 
می آیــد. مــن اگــر روی کاغــذ طراحــی کنم 
یــک قیمت دارد ولی اگر همان را در کارگاه 

سفال  کار کنم، قیمتش تغییر می کند.
ë  مســأله تک نســخه بودن در طراحی روی

کاغذ هم مطرح است.

آثــار دیگر هم تک نســخه هســتند. مثًا 
نمدها هیچگاه قابل تکرار نیستند، یا کاری 
کــه مــن دســتی روی بشــقاب کار می کنــم، 

تکرار شدنی نیست.
ë  این قبیــل تجربیات را در کارهای پیکاســو

هــم می بینیــم که بــا مــواد کار مختلــف کار 
کــرد؛ انگار کــه از کار با دســت به هر شــکلی 
لذت می برد. آیا کار با دســت بــا هر مواد کار 

مختلف جذبتان می کند؟
کامــًا همیــن طور اســت. منتها مســأله 
این اســت که تو چیزی را به مخاطب نشان 
می دهــی کــه برایش تــازه و بی همتاســت. 
حــاا چــه فرمــان و زیــن دوچرخــه در کار 
پیکاســو باشــد یا چوبی کــه می گیری و روی 
ســاحل دریــا طراحــی می کنــی یــا کــوزه ای 
کــه می چرخانــی و بــه شــیء دیگــر تبدیــل 
می کنی. در واقع همه این ها اشاره به خلق 
چیزی اســت کــه قبًا ندیــده بــودی. اتفاقاً 
در ایــن ســی چهل ســال گاهی بــه طعنه و 
طنــز به من پیکاســوی ایــران می گفتند، اما 
نفهمیدند که نقاشی من شباهت زیادی به 
پیکاســو ندارد، بلکه روش من شبیه است. 
چــون او هــم همین گونه بود، دســتش باید 
دائم کاری می کرد حاا با هر چه که هست. 
من گمــان می کنــم کاری در جهــان ارزش 

ندارد مگر اینکه با دست انجام شده باشد؛ 
چه جراحی که مغــز را باز می کند، چه یک 
قالیباف، چه یک ســفالگر، چه یک نقاش. 
کارهایــی کــه با دســت انجــام نمی شــوند، 
مشــاغل باطلنــد. بایــد بتوانــی بــا دســتت 
چیزی بســازی. تمــام موضــوع آدمیزاد به 
نظــرم موضــوع دســت اســت. دســتی کــه 
دائمــاً در پی این اســت که شــکلی را ایجاد 

کند یا چیزی را که نبوده بسازد.
ë  آیــا کار با شیشــه یا نقاشــی پشت شیشــه

بــه شــما امــکان می دهــد تا تألــو نــور را به 
نهایت درجه اش برســانیم؟ یعنی رسیدن 
به نهایت درخشــش نور با شیشه به بهترین 
شــکل محقق می شــود؟ آیــا ایــن تکنیک و 
شــیوه این بخش را ارضا می کند و شفافیت 

فقط با این ماده کار به دست می آید؟
با ایــن قطعیت نه. چــون من روی بوم 
هــم بــه همیــن کیفیتی کــه می خواهــم از 
نور می رســم ولــی تازگی ها کشــف کرده ام 
کــه مــن یــک نقــاش مــدرن نیســتم. دلم 
مــورد  در  را  اصطــاح  ایــن  می خواهــد 
کارهایــم بــه کار ببــرم؛ نئوکاســیک. مــن 
دارم ســعی می کنم تاریخ زیبایی شناســی 
کشــورم را دوباره بــا زبان امــروز بیان کنم. 
خط هایی که من به این ســادگی می کشــم 
و ممکــن اســت بعضی هــا را یــاد ماتیــس 
بینــدازد می توانــد یــاد قلم گیری های رضا 
عباســی هم بیندازد. خطــی که براحتی راه 
می افتد، بی خطا و انگار که شعری در خود 
دارد. مــن یــک بــار گفتم که شــعر خطوط 
نقاشــی ایرانی را کــه ماتیس بــه اروپا برده 
بــود به ایــران برگرداندم. در نتیجه بیشــتر 
می پســندم که بگویم، من دارم این تاریخ 
زیبایی شناســی را دوباره می سازم تا اینکه 
بخواهم خــودم را مدرن بدانم. بخصوص 

که این لغت هر روز بی معناتر می شود.
ë  این نگاه به خودی خود مدرن محســوب

می شود؛ نگاه خودآگاه به تاریخ و به خود.
آنچــه که بــه آن هنــر مــدرن می گوییم 
کــه از اروپــا می آیــد باززایــی یــک ســلیقه 
تاریخــی ســرزمین های غیراروپایی اســت. 
خیلــی مهــم اســت کــه ایــن را بفهمیــم. 
من ســریال پیکاســو کــه نشــنال جئوگرافی 
ســاخته و کار بسیار درخشانی را دیدم. یک 
نکتــه  خیلــی برایم روشــن شــد کــه عذابی 
کــه آدم هایــی مثل پیکاســو یــا نقاش های 
مــدرن آن روز می کشــیدند، جنــگ بــا یک 
کــه  اســت  رنســانس  شــده  قابــی  روش 
پیــدا  غیرضــروری  دوام  ســال  چهارصــد 
کرد، که مــا در ایران به آن نقاشــی خیابان 
منوچهــری می گوییم. آن هایی که به اســم 
کاســیک در اروپــا کار می کردنــد میکل آنژ 
نبودنــد بلکــه ادای او را درمی آوردند. من 
در ایــران آن ســابقه را ندارم تــا بخواهم با 
کاسیزیســم بجنگم. مــن در واقع باید آن 
کاسیزیسم را دوباره بسازم، چون یا از بین 
رفته، یا آتشــش زده اند یــا پاکش کرده اند، 
نابــودش کرده اند یا بــد فهمید ه اندش. در 
دوره کاســیک ایــران چــه می بینیــم؟ زن 
ابــرو پیوســته و خال لــب و چیزهایی از این 
دســت. در واقــع ادای تاریــخ را درآوردنــد 
ولــی تاریــخ دو قــدم قبــل از خودشــان را، 

مثــًا تاریخ قاجاریــه، بعضی هــا هم ادای 
صفویــه را درمی آوردنــد ولی من به شــش 
هــزار ســال تاریخ نگاه کــردم. خروس های 
من که اشــخاص دوست شــان دارند و مثًا 
بــا دو خط کار شــده اند، از روی ســفال های 
ســیلک الهــام گرفتــه شــده اند. در نتیجــه 
جهانــی که من به عنوان یک نقاش در این 
ســرزمین باید بســازم ویژگی های خودش 
را دارد.  گذار پیکاســو به یک کلیسا می افتد 
و مجســمه های ایبریایــی را بــا پلک هــای 
اســت.  ایــن  می گویــد  و  می بینــد  کلفــت 
بــا آن پلک هــای  و گرتــرود ســتاین را کــه 
برمی گــردد  بــاز  یعنــی  می کشــد؛  کلفــت 
بــه یــک ســرزمین اســپانیایی. هنــر مدرن 
جست و جوی ریشه های کهن است؛ چیزی 
کــه در ایــران هرگز حرفــش را نزدیم و فکر 
کردیم که خلق الساعه است. تمام ادبیات 
اول قــرن مثــل ژان ژنــه را کــه می خوانــی 

می بینی رفته سراغ اسطوره های رومی.
ë  ایــن اتفــاق گویــا ماحصل گسســت های

تاریخی متعدد در ایران است؟
اول  از  بایــد  را  چیــز  همــه  مــا  دقیقــًا. 
توضیــح بدهیم و کشــف کنیم. چون مدام 
شمشیری آمده و همه چیز را بریده و قطع 

کرده.
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روزنامه نگار
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تازگی ها کشف کرده ام که من یک نقاش مدرن نیستم. 
دلم می خواهد این اصطاح را در مورد کارهایم به 

کار ببرم؛ نئوکاسیک. من دارم سعی می کنم تاریخ 
زیبایی شناسی کشورم را دوباره با زبان امروز بیان کنم. 

خط هایی که من به این سادگی می کشم و ممکن است 
بعضی ها را یاد ماتیس بیندازد می تواند یاد قلم گیری های 

رضا عباسی هم بیندازد

هنر



ایران کشــوری باستانی با تاریخی کهن 
و مملو از آثار باســتانی و تاریخی است. 
تفکــر غالب این بود که بــرای بازدید از 
آثار باســتانی و تاریخــی، عاقه مندان 
بایســتی شــهرها را تــرک کــرده و بــه 
ســفر  ایــران  دورافتــاده  گوشــه های 
کننــد، اما چندی اســت که در رویدادی میمــون و مبارک 
شــهرهای ایران نیز گذشــتۀ باســتانی و تاریخی خود را به 
روی ما گشــوده و به معرض نمایش گذاشته اند. البته بر 
آگاهان پوشــیده نبود که حتی بســیاری از شهرهای ایران 
نیز ســابقه ای بــس دیرینــه دارند که نمادهای شــاخص 
آنهــا کماکان برپا هســتند و توجه پژوهشــگران را به خود 
جلب می کنند، اما متأســفانه مدرنگرایی لجام گسیختۀ 
عصر ما بخش عمده ای از آثار باســتانی شــهرهای ایران 
را یــا پوشــانده یــا تخریب کرده اســت. ســوای شــهرهای 
بــس باســتانی، چــون شــوش، کــه ســابقۀ زندگــی مردم 
در آن بــه بیش از شــش هزار ســال می رســد، شــهرهایی 
چون اصفهان، شــیراز، تبریز، کرمــان و... در پی عملیات 
غیرکارشناسی و سودجویانۀ به اصطاح بازپیرایی »بافت 
فرسودۀ شــهری« بخش قابل توجهی از میراث باستانی 
و تاریخــی و از ایــن رهگــذر هویــت تاریخی، خــود را برای 

همیشه از دست دادند.
تهران، پایتخت امروزی کشــورمان، که در میان شهرهای 
کهن ایران کودکی نوباوه محسوب می شد و مرکزیت آن را 
از ابتدای دورۀ قاجار و بنیان آن را به دورۀ صفوی نسبت 
می دادند، اخیراً با دو کشــف باســتان شناختی همگان را 
شگفت زده کرد: اول کشف جسدی متعلق به دورۀ مس 
ســنگی در حوالی خیابان مولوی در ســال 1394 که اکنون 
بــا عنــوان »بانوی هفــت هزارســاله« در موزۀ مّلــی ایران 
آرمیــده اســت و دوم کشــف اخیر آثــار و بقایایــی در بازار 
حضرتــی در همان حوالــی خیابان مولوی کــه عجالتاً به 
دورۀ تیموری نســبت داده شده است. این دو کشف برای 
باستان شناسان سرنخ هایی هستند گرانبها که می گویند 
در حوالی خیابان مولوی خبرهایی هست و نیاز به کنکاش 
باستان شناســان دارد. دو، دیگر اینکه به مدارک تاریخی 
ذهنیــت گرایانــه اعتماد چندانی نیســت، بلکــه مدارک 
باستان شناسی را باید ُجست و یافت که تصویری عینیت 

گرایانه در معرض دید ما می نهد.
اینک به عینیت و براساس مدارک متقن باستان شناختی 
می دانیــم کــه تهــران قدیمــی تــر از آن اســت کــه منابع 
تاریخی به ما می گفتند. چقدر قدیمی تر و با چه ماهیتی؟ 

پرســش اساســی اســت که برنامه ای جامع و فراگیر را در 
زمینۀ باستان شناسی شهری در تهران می طلبد.

 )Urban Archaeology( شــهری  شناســی  باســتان 
از شــاخه های نســبتاً جدیــد باســتان شناســی اســت کــه 
کارشناسان آن در مغرب زمین سال ها است با گمانه زنی 
و کاوش در بافت هــای شــهری به اطاعات پرارزشــی در 
زمینۀ قدمت شهرهای اروپایی و امریکایی پی برده اند؛ از 
کشف و کاوش مهرابه ای میترایی از زمان رومیان )مربوط 
بــه ســدۀ ســوم میــادی( در قلــب لندن بــه ســال 1954 
میادی تا کشــف و کاوش نمایشــخانۀ گل سرخ )مربوط 
بــه اواخــر ســدۀ شــانزدهم میــادی( بــه ســال 1989در 
محلۀ ایست اند لندن که بســیاری از نمایش های ویلیام 
شکسپیر، اول بار در آن به روی صحنه رفته اند. از 1976 تا 
1981 نیز از رهگذر کاوش های باستان شناختی مشخص 
شــد که شــهر یــورک در مرکز انگلســتان روی اطــراق گاه 
وایکینگها )مربوط به ســدۀ دهم میادی( احداث شــده 
اســت. اینکه بخش قدیمی شــهر پاریــس )همان محلۀ 
مولوی آنان( روی یکی از بزرگترین گورســتان های جهان 
مربوط به سده های شانزدهم تا نوزدهم میادی بنا شده 
هیچ گاه بر کســی پوشــیده نبود، اما پــس از پژوهش های 
باستان شناختی در دهه های 1970 تا 1990 بود که به سال 
2013 این محوطۀ باســتانی به روی عموم گشــوده شــد و 
اینک یکــی از چهارده موزۀ بزرگ پاریس اســت و پس از 

لوور بیشترین بازدیدکننده را به خود جلب می کند.
پاییــن  در  نیویــورک،  شــهر  قلــب  در  جدیــد،  ارض  در 
دســت منهتــن – کــه به دلیل قرارگیــری در قلــب اداری، 
اقتصــادی نیویورک زمیــن قیمتی سرســام آور دارد – به 
ســال 1992 باســتان شناســان موفق به کشــف گورستانی 
متعلــق بــه بــردگان سیاهپوســت مربــوط به ســده های 
هفدهم و هجدهم میادی شــدند که پس از کاوش های 
باستان شناختی و پژوهش های انسان شناختی، به سال 
1993 ثبــت آثــار مّلــی امریــکا و بــه ســال 2006 در محل 
آن یادمانــی بنــا کردنــد تا هــرگاه آب هــا از آســیاب افتاد 
ســودجویان سراســیمه در آن به ســاخت و ســاز مشغول 
شوند. در مکزیکوسیتی، پایتخت مکزیک، به سال 1976 
کارگــران ادارۀ برق حین حفاری در یکی از میادین اصلی 

شهر به لوحی سنگی برخوردند.
 باســتان شناســان بــه محــل فراخوانــده شــدند و طــی 
فعالیت هــای گســترده ای از 1976 تــا 1982 کــه بخــش 
وســیعی از محات اطراف محل کشــف طی آن تملک و 
کاوش شدند، باستان شناسان موفق شدند بخش بزرگی 

از معبــد بــزرگ آزتکهــا، آخرین حکومــت فرامنطقه ای 
امریــکای مرکزی پیش از ورود اســپانیایی ها را که قدمت 
آن به ســدۀ شانزدهم میادی باز می گشت کاوش و آزاد 
کنند. این معبد عظیم به ســال 1987 ثبت فهرست آثار 
جهانی یونسکو شد و هر ساله میلیون ها نفر از آن بازدید 

می کنند.
خاصۀ کام اینکه ما ایرانیان به میراث باستانی خود، چه 
درون شهرها و چه برون آنها کم توجه هستیم. بخصوص 
در شــهرها، به دلیل ســودجویی لجام گســیختۀ زمانۀ ما، 
بی محابا آثار باستانی را نابود و بر بقایای آنها آپارتمان و 

پاساژ می سازیم.
ضــرورت برنامۀ ریــزی جامع در زمینۀ باســتان شناســی 
شــهری در ایران تنها راه اصولی کشــف، احیا و نگاهداری 
آثار تاریخی ایران اســت. بر ســازمان میراث فرهنگی، در 
مقام پاســدار و متولی آثار باستانی کشور واجب است که 
در وظیفۀ خود جدیت و توجه بیشــتری به خرج دهد. بر 
پژوهشــکدۀ باســتان شناسی نیز ازم اســت که با تشکیل 
سریع کارگروهی در زمینۀ باستان شناسی شهری، پیش از 
آن که کشــفیات اتفاقی آثاری را هویدا سازد، بر شناسایی 
و پاسداشــت آثــار باســتانی مدفون زیــر شــهرهای ایران 
همت گمارد. شــهرهایی چون کرمان و شــیراز و اصفهان 
که به دلیل اهمال ما بیشــتر آثار باستانی خود را از دست 
دادنــد، حداقل تاش کنیم تــا آثار باســتانی باقی ماندۀ 
شــهری، بخصوص پایتخت نوباوه مان را بــرای آیندگان 

حفظ کنیم.

یکــی از گذرهای کمتر شــناخته شــده 
شهر تهران، کوچه وستاهل در خیابان 
امیریــه )بخشــی از خیابــان ولیعصــر 
کنونی( کمی پایین تر از میدان منیریه 
اســت. اگرچه امروزه هیچ نشان کهنه 
و قدیمــی در این کوچه نســبتاً باریک 
نمی تــوان یافــت، امــا نــام ایــن گــذر 
کماکان از دست تطاول روزگار در امان 
مانده و بخشی از تاریخ ایران را در نام 
خود زنده نگاه داشته است؛ هر چند که این اسم ممکن 
است با زبان شیوای فارسی همخوان و هم آهنگ نباشد 
و تلفظ این نام برای اهالی محل یا عابران کمی دشــوار 
باشــد  یــا احتمااً از وجه تســمیه آن بی خبر باشــند. اما 
اینکه چرا این کوچه به وســتاهل معروف شد، بی تردید 
با نام رئیس تشــکیات نظمیه یعنی موسیو وستداهل 
ارتبــاط دارد. با این توضیح که در اواخر حکومت قاجار، 
دولــت برای برخــی اصاحــات و ســامان دادن به امور 
نظمیه چند افســر سوئدی را به اســتخدام اداره نظمیه 
درآورد و وســتداهل به عنــوان رئیس تشــکیات نظمیه 
جدیــد معرفــی شــد. بنابراین اســم کوچه مــورد بحث 
بی شــک از نام رئیس ســوئدی تشکیات نظمیه گرفته 

شده است.
 امــا اینکه چــرا نام این کوچه و در این قســمت از شــهر 
به اســم وســتاهل معروف شــد به احتمال زیاد با منزل 
وســتداهل و محل اقامــت او در تهران ارتبــاط دارد زیرا 
ساختمان نظمیه در زمان حضور سوئدی ها، در میدان 
توپخانه قرار داشت و خیلی بعید به نظر می رسد که نام 
این کوچه با ســاختمان اداراتی که زیر دســت وستداهل 
اداره می شــد ارتباط داشــته باشد. نگارنده تنها گواه این 
ادعا را که همزمان با شــخص وســتداهل می زیســته در 
خاطرات عبداه بهرامی )که سال ها پیش منتشر شده( 
یافته اســت کــه خود مدت هــا از مترجمــان و کارمندان 
تشــکیات نظمیه در زمان وســتداهل و سوئدی ها بود. 

بهرامــی در بخشــی از خاطــرات خــود نشــانی منــزل و 
محل اســکان وســتداهل را به ما می دهد که می تواند با 
کوچه مــورد بحث تطبیق پیدا کنــد: »... به خانه رئیس 
در  اســت(که  وســتداهل  نظمیه)مقصــود  تشــکیات 
خیابان امیریــه نزدیک منزل خودمان بود روان شــدم. 
رئیــس تشــکیات نظمیــه بــا دو نفــر دیگــر از مأموران 
ســوئدی در خانــه ای کــه متعلــق بــه مقتدرالملک بود 
سکونت داشتند«. بنابراین روایت می توان حدس زد که 
منــزل و محل اقامت وســتداهل در امیریه همان کوچه 
وســتاهل امــروز در امیریه اســت، اگرچــه بی تردید این 
خانه بعدها خراب شــده اســت، چنانچه امروز خانه ای 

به قدمت دوره قاجار را نمی توان در این کوچه یافت.
امــا یکی دیگر از منابعــی که وجود منزل وســتداهل در 
ایــن کوچــه را تأییــد می کنــد، خاطــرات مرحوم اســتاد 
احسان یارشاطر است؛ با توجه به اینکه یارشاطر بخشی 
از کودکــی خــود را در ایــن محله گذرانده و با ســال های 
حضور وســتداهل در ایران فاصله زمانی زیادی نداشته 
است، روایت او می تواند مورد توجه قرار گیرد، ولو اینکه 
یارشــاطر این اطاعات از منزل وســتداهل را از دیگران 
شــنیده باشد؛ ایشان در بخشی از کتاب گفت و گوی خود 
بــا ماندانا زندیــان و در بیان قســمتی از خاطرات دوران 
کودکی خاطرنشــان می کند: »کودکی مــن در تهران، در 
یکــی از کوچه هــای فرعی خیابــان امیریه به نــام کوچه 
وســتاهل طــی شــد. وســتاهل اســمی ســوئدی اســت. 
ژاندارمــری ایــران در دوران احمدشــاه تعــدادی افســر 
سوئدی برای برقراری امنیت و نظم در تهران استخدام 
کرده بود. وستداهل افسری بوده که در آن کوچه زندگی 
می کرده و بنیاد نخســتین نظمیه تهران را آنچه بعدها 
شــهربانی نامیده شد گذاشته اســت. اسمش را گذاشته 
بودند روی آن کوچه و این اسم همچنان بر کوچه مانده 
بــود. خانواده ما و پیش از آن یکــی از دو دایی من در آن 
کوچه زندگی می کردند«. بنابراین منابع می توان محل 
زندگــی وســتداهل در ایامی که در تهران اقامت داشــته 

اســت را همین کوچه مذکور در خیابان امیریه دانســت 
کــه احتمــااً برای راحت تر شــدن تلفــظ آن »د« میانی 
واژه »وستداهل« برداشته شد و نام کوچه به »وستاهل« 

نامور و معروف گردید.
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آنچه بود
آنچه ماند

مجید بجنوردی
روزنامه نگار

کامیار عبدی
باستان شناس

به مناسبت کشف »بانوی هفت هزارساله« و آثار دوره تیموری

میرزا تقی خان فراهانی امیر نظام مشهور به امیرکبیر )متولد 1223 هجری قمری - 1185 هجری شمسی در روستای 
هزاوه اراک – مرگ 1268 هجری قمری - 1320 هجری شمسی در کاشان( که در روز پنجشنبه 19 محرم سال 1268 
هجری قمری با توطئۀ درباریان از جمله مهدعلیا مادر ناصرالدین شاه، از صدارت عزل و روز بیست و پنج محرم 
همان ســال به کاشــان تبعید شده بود، در روز شــنبه 17 ربیع ااول 1268 هجری قمری - 20 دی سال 1230 پس از 
سال ها خدمت به ملک و ملت، به دستور شاه و به دست حاج علی خان، فراش باشی دربار در حمام فین کاشان با 

بریدن رگ دستانش به قتل رسید.
روزنامه »وقایع اتفاقیه« یک هفته پس از قتل امیرکبیر در تاریخ 23 ربیع ااول 1268 خبر از بیماری وی داد و سرانجام روز 
پنجشنبه هفتم ربیع الثانی 1268 در روزنامه ای که خود آن را بنیان گذارده بود، مرگ او به اطاع خوانندگان رسید: »میرزا 
تقی خان که سابقاً امیر نظام و شخص اول این دولت بود، شب شنبه هیجدهم ماه ربیع ااول در کاشان وفات یافته است.«

نوزدهــم،  قــرن  شــروع  بــا 
همجــواری ایــران بــا حــوزۀ 
تحــت نفــوذ کمپانــی هنــد 
را  بریتانیــا  دولــت  شــرقی 
متوجــه اهمیــت سیاســی و 
اســتراتژیک ایــن کشــور بــه 
لحــاظ حفــظ منافــع خــود 
بــه  افغانهــا  تعــرض  کــرد. 
هندوســتان و خطــر یــورش 
ناپلئــون مهم تریــن تهدیدهــا بــرای دولــت بریتانیا 
بشــمار می آمد. بنابراین اولین معاهدات سیاسی و 

تجاری خود را با ایران منعقد کردند.
از سوی دیگر روس ها با عبور از آسیای مرکزی و قفقاز، 
سواره نظام قبیله ای را که به تحقیر اراذل خطابشان 
می کردنــد براحتــی شکســت داده و معاهده هــای 
ننگین ترکمانچای و گلستان را به فتحعلیشاه تحمیل 
کردنــد. کســب امتیــازات دیپلماتیــک، امتیازهــای 
تجــاری را به دنبــال آورد و امتیازات تجــاری راههای 
نفوذ اقتصادی را برایشــان هموار ساخت و در نتیجه 
آشفتگی های اجتماعی شــدیدی پدید آمد. در برابر 
ایــن مشــکات پادشــاهان قاجــار در نیمه اول ســده 
تــاش کردنــد بــا انجــام اصاحــات فراگیــر، برنامه 
دفاعــی گســترده ای را اجرا کنند، نبود توفیــق در این 
برنامــه ســبب شــد کــه در نیمــه دوم ســده فقــط به 

اصاحات تدریجی و جزئی بپردازند.
نخستین برنامه نوســازی و بازســازی را عباس میرزا 
آغاز کرد و به تقلید از ســلطان ســلیم ســوم به ایجاد 
نظــام جدیــد در آذربایجــان مبــادرت کــرد. دومین 
اقدام در راســتای نوســازی را میــرزا محمد تقی خان 
فراهانی مشــهور به امیرکبیــر آغاز نمــود. امیر چون 
مدتی به عنوان لشــکر نویــس نظام و بعــد با عنوان 
مستوفی نظام در لشکر آذربایجان خدمت کرده بود 
و همچنیــن نزدیک به دو ســال را در مقام فرســتاده 

ویژه سیاسی برای حل اختاف مرزی ایران با عثمانی 
در ارزنــه الروم بســر برده بود.)کنفرانــس ارزنه الروم 
نخســتین مجمع بین المللــی بود کــه اختاف های 
دیرینه ایران و عثمانی، با شــرکت مأموران میانجی 
انگلیــس و روس مــورد گفت و گــو قــرار گرفــت( امیر 
می دانســت که برای تجهیــز و افزایش تــوان دفاعی 
ارتــش بــه ســاح روز، کارشــناس و متخصــص نیــاز 
اســت. از ایــن رو اقدام بــه احداث مدرســه دارالفنون 
کــرد و بــرای علوم وفنــون مختلف، خصوصــاً علوم 
نظامی از کشور اتریش و پروس استاد استخدام کرد. 
رشــته های اصلی تعلیمات دارالفنون عبارت بودند 
از: پیــاده نظــام و فرماندهی، توپخانه، ســواره نظام، 
مهندســی، ریاضیات، نقشه کشــی، معدن شناسی، 
فیزیک وکیمیای فرنگی و داروسازی، طب و تشریح 
و جراحــی، تاریــخ و جغرافیــا و زبان هــای خارجــی. 
همچنیــن بــه تأســیس بیــش از 1۵ کارخانــه نظیــر 
کارخانجات توپ ریزی، اسلحه سازی و پارچه بافی... 
مبــادرت کــرد. امیر بــرای تأمین هزینه ایــن طرح ها 
و اقدامــات، مخــارج دربار را کاهــش داد و با افزایش 
عوارض گمرکی واردات و نظارت دقیق بر کار مأموران 
مالیاتی و وضع مالیات های جدید درآمدهای دولتی 
را افزایــش داد. امیرکبیر با وضع نظام بنیچه ســعی 
داشــت برای تنظیم امور لشــکری که تا پیــش از این 
بــه طــرز چریــک تهیــه می شــد و در موقــع لــزوم به 
ایاتی که در اطراف مملکت پراکنده و دارای اسلحه 
و تجهیزاتی بودند اخطار می شــد کــه در فان نقطه 
تمرکز یافته و با نظریات اولیــای امور و اوامر خوانین 
خود که به منزله فرماندهان بودند شروع به عملیات 
کنند. بنیچه به معنی اساسنامه و در اصطاح مالیه 
ســابق عبارت از صورت تقسیم مالیات هر ده بر آب 
و خــاک آن ده اســت کــه ســهم هــر جریــب زمین با 
ساعت آب یعنی واحد مالیاتی را معین و بدهی هر 
ملک را از کل مبلغ مالیات مشخص کند. برای اینکه 

قشــونگیری هم مثل مالیات بر پایه اساســی مستقر 
شــود بنیچه مالیاتــی را مأخذ دادن ســرباز هم مقرر 
داشتند. خرج سفر سرباز تا محل اردوگاه و فرستادن 
کمک خرج برای سرباز و خانواده او در مدت بودن او 
در سر خدمت برعهده صاحب بنیچه )ملک( بود و 
ســربازی که از طریق بنیچه به خدمت اعزام می شد 
از هر خانواری در آن ده کمک جنســی و پولی به طور 

مساوی اخذ و به خانواده سرباز داده می شد.
امیــر بــرای حفــظ امنیــت شــهر تهــران دســتور داد 
چنــد قراولخانــه در کوچه هــا و خیابانهــا بنــا کننــد. 
عنوان »نظمیه« نخســتین بار در زمــان او به کار برده 
شــد.همچنین به جهت آگاهــی از روابــط درباریان و 
روحانیون و عمال سفارتخانه ها تشکیات خبر رسانی 
و خفیه نویسی وسیع و منظمی به نام منهیان بوجود 
آورد به طــوری که مردم او را عالم بر اســرار مملکت 
می دانســتند و حتــی عــوام نســبت کرامــت بــه وی 

می دادند.
منابع:

1- فریدون آدمیت، امیرکبیر و ایران، خوارزمی سال 13۵۴
2- یرواند آبراهامیان، ایران بین دو انقاب، نشر نی139۴

جمعیــت فدائیــان اســام را 
نمی توان یک گروه تروریستی 
خوانــد. واژه تــرور در انقــاب 
کبیــر فرانســه خلــق شــد و به 
در  وحشــت  ایجــاد  معنــای 
جامعه و میان توده های مردم 
بــود. فدائیان اســام هیچگاه 
در بیــن تــوده مــردم رعــب و 
وحشت ایجاد نکردند، هدف و 
کارکرد این گروه دفاع از منافع 
ایــران و مردم مســلمان آن بود. مفهــوم دفاع هم این 
بود کــه وقتی حکومــت و دولتمــردان آن حرکت های 
برنامه ریزی شده جهت دین زدایی و مذهب داشتند، 
اعضــای برجســته ایــن گــروه به عنــوان دفــاع از دین و 
مذهــب با اجازه مراجع، مرحله به مرحله وارد میدان 
می شدند. حذف فیزیکی اولین گام نبود بلکه پیش از 
آن بیان موضوع در محافل مذهبی و سیاسی و هشدار 
بــرای اصــاح امور بــود، اقدام نظامــی آخرین حرکت 
بود، زمانی که ارشــاد و هشــدار با عامل یا عاملین یک 
حرکت غیرمذهبی به بن بست می رسید. در ترور گاهی 
خود تروریست شناخته نمی شود در حالی که اعضای 
جمعیت فدائیان اسام در محل برخی از عملیات ها 
تکبیــر می گوینــد و شــهادتین می خواننــد و بــه قــول 
خودشان، به میدان شــهادت می روند. احمد کسروی 
مــروج بی دینــی و کفر و الحاد بود، نــواب در عراق پس 
از مطالعه آثار کســروی با اجازه  علمای نجف به ایران 
آمد و کوشــش کرد با گفت و گو، نظر او را تغییر دهد اما 
او و همفکــران او فعالیت های ضد دینی خود را دنبال 
کردنــد و به همین دلیل نواب صفوی براســاس قانون 
اسام عمل کرد. در انتخابات دوره شانزدهم مجلس 

عبدالحســین هژیــر وزیــر دربار تــاش کــرد تــا از ورود 
نمایندگان پیشــنهادی آیت اه کاشانی مانند محمد 
مصــدق، مظفــر بقایی، علــی شــایگان، حائــری زاده، 
نریمان، حسین مکی و عبدالقدیر آزاد و … جلوگیری 
کند، فدائیان اسام در درجه اول تظاهراتی برپا کردند 
و در شــال ســبزی قــرآن بزرگی را پیچیدنــد و به طرف 
میدان بهارســتان حرکــت کردنــد. انتخابات مجلس 
برگــزار شــد و افراد مــورد نظر دربــار با تقلــب در آرا به 
مجلس شــانزدهم راه یافتند. بنابراین فدائیان اسام 
بــا حذف هژیر انتخابات تهــران را ابطال کــرد و پس از 
برگزاری دوباره انتخابات نمایندگان حقیقی مردم به 
مجلــس راه پیدا کردند. فدائیان اســام با از بین بردن 
نخست وزیر حاج علی رزم آرا، روند ملی شدن صنعت 
نفــت را هموار کرد. بــه نظرمن محبوب تــر از آیت اه 
محمود طالقانی کسی را در بین اعضای نهضت آزادی 
و ملــی گراهــا نداریم. به طــوری که حضرت امــام)ره( 
می فرمــود: »او ابــوذر زمــان اســت.« وی در چهاردهم 
اسفندماه ســال 1357 بر ســر قبر مصدق با صراحت 
گفت: »آنها )فدائیان اسام( یک اقدام انقابی کردند 
هژیــر را زدند وکای مردم به مجلس رفتنــد، رزم آرا را 
زدند نفت ملی شد.«این ایجاد وحشت در بین مردم 
نبــوده اســت که اســم آن را تــرور بگذاریم بلکــه دفاع 
از حقــوق یــک ملــت بــود... رزم آرا در مقابل نهضت 
ملی شــدن صنعت نفت و مبارزات ضد اســتعماری 
مردم ایســتاده بــود. لذا من به عنوان کســی که مدافع 
شــهید نواب صفوی و مدافع فدائیان اسام هستم، با 
صراحت می گویم اقدام انقابی فدائیان اسام باعث 
شد در بیست و چهارم اسفند 1329 همان نمایندگانی 
که به رزم آرا رأی اعتماد داده بودند به اتفاق آرا به ملی 
شدن نفت ایران رأی دهند. اگر خوب به تاریخ مراجعه 

و بی طرفانه به آن نگاه کنید، می بینید مبارزان فدائیان 
اســام برای اســتقال ملی این کار را کردند.چرا نواب 
صفوی را اعــدام کردند چــون مخالف پیمان نظامی 
ســنتو بود. ســنتو پیمانی بود که پیمان ناتو که متعلق 
بــه اروپــا و ســیتو که متعلق به آســیای جنوب شــرقی 
بــود را بــه هم ملحق می کــرد. این پیمان، کشــورهای 
منطقه از جمله ایران را به عنوان سپر امنیتی و نظامی 
امریکا و انگلستان در برابر شوروی درمی آورد. فدائیان 
اســام به عنوان مخالفت با این قرارداد، حســین عاء 
نخســت وزیر وقت را در آستانه ســفر به بغداد جهت 
شــرکت در اجاس این پیمان مورد حمله قرار دادند 
کــه متأســفانه نــاکام ماند.برای نمونــه من خــودم از 
دهان آیت اه سیدصدرالدین صدر شنیدم که گفتند: 
»تاکنــون آنچــه را که نواب صفــوی انجام داده اســت 
مطابق شرع انور بوده است.« برای اینکه پیمان سنتو 
امضا نشــود از آیت اه عراقی اجازه گرفته شده است. 
فدائیان اسام فرزند اسام بودند، مجوز برخی مراجع 
را داشتند و چون مجوز داشتند، به حکم دفاع از اسام 
ومسلمین، کسروی، هژیر، رزم آرا، عاء و... را در دادگاه 

دینی محکوم به مرگ کردند.
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اقدامات و تحوات نظامی در دوران صدارت امیرکبیر

نواب صفوی مدافع دین بود نه تروریست

1230  20 دی 

سیدمجتبی میرلوحی )نواب صفوی- متولد1303 خانی آباد تهران( پس 
از ترور ناموفق احمد کسروی نویسنده و تاریخ نگار ایرانی در روز دوشنبه 
24 اردیبهشــت ســال 1324 به جرم ارتداد، این بار پس از قتل کســروی 
و منشــی او محمدتقی حدادپور در مورخه دوشــنبه 20 اســفند1324 به 
اتفاق سیدحسین امامی و سید علی  محمد امامی، موجودیت جمعیت 
فداییــان اســام را بــا پیوســتن برخــی از اعضای تشــکیات »جمعیت 
هواداران تشــیع«، »جمعیت مبارزه با بی دینی« و همراهی سید جعفر 
امامی، جواد مظفری، علی فدایی و... با صدور اعامیه موسوم به »دین و 
انتقام« اعام کرد.در کارنامه عملیاتی این گروه، ترور عبدالحسین هژیر 
وزیــر دربار در مورخه 13 آبان 1328 هنگام برگزاری مجلس عزاداری و 
روضه خوانی دربار در مسجد سپهساار تهران به دست حسین امامی، 
قتل ســپهبد حاج علی رزم آرا، نخست وزیر وقت روز 1۶ اسفند 1329 در 
مجلس ختم آیت اه فیض قمی در مســجد شاه تهران توسط خلیل 
طهماســبی، ســوءقصد به جان حســین فاطمی نماینده مردم تهران 
حیــن ســخنرانی بر مــزار محمد مســعود مدیــر روزنامه مرد امــروز در 
2۵ بهمن 1330 از ســوی محمدمهدی عبدخدایی وجــود دارد. اما در 
تاریخ پنجشــنبه 2۵ آبان 133۴ با ترور ناکام حســین عاء نخست وزیر، 
توســط مظفرعلی ذوالقدر در مجلس ختم مصطفی کاشــانی )فرزند 

آیت اه ابوالقاسم کاشانی( دستگیری ضارب و به دنبال آن دستگیری 
نواب صفوی و محمد واحدی در روز چهارشــنبه اول آذر، عبدالحسین 
واحدی رهبر دوم گروه روز پنجشــنبه دوم آذر در اهواز، بازداشت خلیل 
طهماسبی در شامگاه دوشنبه ششم آذر همان سال و... محاکمه هشت 
نفر از اعضای این گروه از صبح شنبه یازدهم دی1334 در دادگاه نظامی 
شعبه یک به ریاست سرتیپ حسین قطبی آغاز و بعداز ظهر چهارشنبه 
ســیزدهم دی رأی دادگاه صادر شد. با تشکیل دادگاه تجدید نظر از روز 
دوشــنبه بیســت و پنج دی ماه همان ســال و تأیید حکم دادگاه بدوی: 
نواب صفوی، خلیل طهماســبی، محمد واحدی و مظفر علی ذوالقدر 
)اعــدام( هادی میرلوحــی، برادر نواب بــا دو درجه تخفیف محکوم به 
6 سال حبس با کار، اصغر عمری با دو درجه تخفیف محکوم به 5 سال 
حبس با کار، احمد تهرانی با دو درجه تخفیف محکوم به 4 سال حبس 
با کار و علی بهاری محکوم به 3 سال حبس با کار، حکم دادگاه مبنی بر 
اعدام چهار نفر از رهبران جمعیت فداییان اسام، ساعت شش بامداد 

27 دی 133۴ در میدان تیر لشکر 2 زرهی به مرحله اجرا درآمد.

اعدام رهبران جمعیت فداییان اسام
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تابلویی بی نظیر به نام ماســـوله روســـتای پلکانی، بهشت کوچک و نگین سبز گیان القابی اســـت که برای ماسوله می نویسند و تابلویی به نام »ماسوله«
می گویند اما هیچ کدام از آنها این روســـتا را آنچنان که هســـت تعریف و توصیف نمی کند. بام های ماســـوله شاید بخشی از این 
روستا و زیبایی هایش باشد اما در کنار این بام ها کوچه های باریکی که در سرباایی و سرازیری از کنار این خانه و بام ها می گذرد، 
بازارچه دوســـت داشـــتنی و صمیمانه اش، لباس های زنان ماســـوله و عروســـک هـــای کوچک و رنگارنگـــش تصویری بی نظیر 

می سازد که شبیه هیچ جایی از این جهان نیست. مثل یک تابلوی بزرگ که هیچ چیز جز زیبایی در آن نمی بینید.
سجادصفری
عــکاسایران
iipa.ir
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 بسته های مشکوک پشت درهای 

9 دفتر دیپلماتیک در استرالیا

بسته هایی که به چند سفارتخانه و کنسولگری در دو شهر ملبورن و کانبرای استرالیا 
ارســال شــده اســت، تبدیل به مهم ترین پرونده امنیتی این روزهای این کشور شده 
اســت و پلیس اســترالیا با بازداشــت چند مظنون ســعی بر پیدا کردن متهمان این 
پرونده دارد. به  گزارش گاردین، این بسته ها که هنوز ماهیت و جزئیاتشان مشخص 
نشده و تعداد آنها بین 12 تا 14 عدد اعام شده است، به کنسولگری های ایتالیا، یونان، 
کره جنوبی، پاکســتان، مصر، امریکا، انگلیس، سوئیس و آلمان ارسال شدند و پس 
از آن، دســتگاه اطاعاتی استرالیا با حضور در محل، فوراً کنسولگری ها در ملبورن را 
تخلیه کرد. در بیانیه کوتاهی که دیروز پلیس این کشــور منتشــر کرد، نوشــته شده که 
این بسته ها را نیروهای خدمات اضطراری بررسی کرده اند. شبکه ای بی سی استرالیا 
گزارش داد که کارکنان خدمات اضطراری در مقابل کنسولگری های هند، کره جنوبی، 
نیوزیلند، یونان و ایتالیا دیده شده اند. پلیس نیز اعام کرد: »تمام نشانه ها و اوضاع 
اطراف کنسولگری بررسی شده اند« اما جزئیات دیگری را در رابطه با این اتفاق فاش 
نکرد. کنسولگری های امریکا و انگلیس هم ارسال بسته های مشکوک به دفاترشان 
در استرالیا را تأیید کردند اما تا لحظه نگارش این گزارش، خبری از انگیزه و عامان 
آن منتشــر نشده اســت. پلیس فدرال اســترالیا دریافت بسته های مشــابه در اماکن 
دیپلماتیک خارجی در کانبرا پایتخت استرالیا را نیز تأیید کرد. به گزارش ایرنا، پلیس 
فدرال این کشــور اگرچه فهرست نمایندگی های سیاسی ای را که رسانه های استرالیا 
اعام کرده بودند، تأیید نکرد اما گزارش داد، در سراسر ملبورن وضعیت فوق العاده 
اعام شــده و بررســی در مورد بســته های مشــکوک ارســالی به نمایندگی سیاســی 

کشورهای مختلف در این شهر در دست بررسی قرار گرفته است.
ســخنگوی کمیســیون عالی بریتانیا نیز تأیید کرد که دفترش در ملبورن این بســته 
مشــکوک را دریافــت کــرده اســت. او در این بــاره گفت: »مــا با خبرگزاری فرانســه و 
مقام هــای محلــی و امنیتــی در ارتباطــی تنگاتنگ هســتیم. تمــام کارمنــدان ما در 
صحت و سامت هستند و اوضاع در دفترمان مساعد است. با این حال از مقام های 
امنیتی اســترالیا خواهش می کنم هرچــه زودتر عامان بــه راه انداختن این ترس را 
شناسایی کنند.« به گزارش رویترز، کنسولگری سوئیس در ملبورن نیز جعبه کوچکی 
که روی آن نوشــته شده بود »پنبه نســوز« دریافت کرد. پیتر ارب همسر مانوئا ارب، 
کنســول افتخاری سوئیس در ملبورن، گفت: »ما فوراً این بسته را در کیفی گذاشتیم 
و بــه خدمات اضطراری تلفــن کردیم و گزارش دادیم. آنها هم فوراً خودشــان را به 
کنســولگری رساندند و این بســته را از ما تحویل گرفتند. ما نمی دانیم در آن چه بود 
اما فهمیدیم که احتمااً در آن موادی بوده که نمی توانسته باعث بروز خطر زیستی 
شــود«. پیش از این، در روز دوشــنبه نیز بســته مشــکوکی به کنســولگری آرژانتین در 

سیدنی ارسال شده بود اما بعدتر مشخص شد این موارد سمی نیستند.

ترکیه: خروج امریکا از 
سوریه باید با هماهنگی 

ایران، روسیه و ترکیه باشد
در پی حواشــی خــروج نیروهــای امریکا از 
سوریه، مولود چاووش اوغلو، وزیر خارجه 
ترکیه گفــت: »روند خارج کردن ســربازان 
امریکا باید با هماهنگی ســه کشــور ایران، 

روسیه و ترکیه صورت بگیرد.«
به گــزارش خبرگــزاری راشــا تــودی، او در 
ادامــه تصریــح کــرد کــه ایــاات متحــده 
در مســیر خــروج نیروهایــش از ســوریه بــا 
مشــکاتی مواجه شــده اســت و این کشور 
بایــد بــرای پیشــبرد هدفش با کشــورهای 
توافــق آســتانه هماهنگ شــود. چــاووش 
اوغلــو در ادامــه افــزود: »خــروج از ســوریه 
برای امریکا بسیار ســخت شده است؛ زیرا 
ســربازان امریکایی با یک گروه تروریســتی 
بشــدت ادغام شــده اند.« چــاووش اوغلو 
اواخر دســامبر روسیه را دعوت کرد تا برای 
مذاکره درباره شرایط سوریه با ترکیه دیدار 
کند. او گفت که برای مذاکره دوجانبه ایران 
و ترکیــه چارچــوب زمانــی خاصی تعیین 
نشــده اســت و زمینه برای دیدار سه جانبه 
در مســکو فراهم شــده اســت. او در بخش 
دیگــری از اظهاراتــش بــا اشــاره بــه توافق 
ادلب گفت: »تاکنون در این توافق و اجرای 
آن دچار مشکل نشــده ایم و امیدواریم که 
ازایــن پس هم در اجرای ایــن توافق دچار 

مشکل نشویم.«

ë  سخنگوی هاآرتص: 
رژیــم  خارجــه  وزارت 
صهیونیســتی مدعــی 
شــد، 13 هیــأت از کشــورهای عربــی بــه 

اراضی اشغالی سفر کرده اند. 
ë  الجمهوریــه: رئیس دفتر امنیت ملی  

ســوریه چنــد روز قبل ســفری بــه ریاض 
داشته است.

ë  فرانس پرس: نیروهای مسلح ونزوئا
به مادورو اعام وفاداری کامل کردند. 

ë  اسپوتنیک: زلمای خلیل زاد، فرستاده
ویژه واشــنگتن در افغانســتان به چین، 
هندوستان، افغانســتان و پاکستان رفته 
تا با مقام های ارشــد این کشــورها درباره 

صلح افغانستان گفت و گو کند. 

دو خط 
خــــبر

تنها چند دقیقه پس از نخستین سخنرانی تلویزیونی 
دونالــد ترامــپ، رئیــس جمهــوری امریــکا از اتــاق 
بیضی کاخ سفید برای مردم کشــورش، که در آن بار 
دیگر بر خواســته اش مبنی بر موافقــت دموکرات ها 
بــا بودجه ســاخت دیوار مــرزی تأکیــد و دموکرات ها 
را مقصر طوانی شــدن تعطیلی دولــت اعام کرد، 
نانسی پلوسی، سخنگوی مجلس نمایندگان و چاک 
شــومر، رهبر دموکرات های ســنا واکنش نشــان داده 
و در ســخنرانی های جداگانــه و پــی در پــی ترامپ را 
رئیس جمهوری »ترســو« که مدام »اطاعات غلط 
و تحریــف شــده« به مــردم می دهــد و می خواهد با 
سوء استفاده از ترس مردم دیوار مرزی پرهزینه اش را 
بسازد، معرفی کردند. واکنش این دو مقام دموکرات 
بــه ســخنرانی ترامــپ در هجدهمیــن روز تعطیلی 
دولت این حس را به مردم امریکا القا کرد که بحران 
تعطیلی دولت به این زودی ها قابل حل نیست، زیرا 
دیــوار مرزی مورد عاقه ترامپ هنوز در کپیتال هیل 
به اندازه کافی حامی ندارد. خانم پلوسی در واکنش 
به ســخنرانی ترامپ، گفــت: پرزیدنــت ترامپ باید 
به گروگان گرفتن مــردم امریکا خاتمه دهد، باید به 
بحران ســازی خاتمه دهد و باید دولت را از تعطیلی 
خارج کند. وی با متهم کردن رئیس جمهوری امریکا 
بــه دروغگویی و تحریــف واقعیت افزود: متأســفانه 
بیشتر آنچه از پرزیدنت ترامپ در طول این تعطیلی 

بی معنا شنیدیم مملو از اطاعات غلط و حتی عناد 
بوده اســت. رئیس جمهوری امریکا ترس را انتخاب 
کــرده اســت. مــا می خواهیم بــا حقایق آغــاز کنیم. 
چاک شــومر، رهبر دموکرات های ســنا نیز خواســتار 
جدا کــردن دو مقوله تعطیلی دولــت و چانه زنی ها 
درباره امنیت مرزی شــد و گفت: می توان دولت را از 
تعطیلی خارج کرد و همزمان به چانه زنی ها بر ســر 
امنیت مرزی ادامه داد. هم دموکرات ها و هم رئیس 
جمهوری خواستار امنیت مرزی قوی تر هستند اما ما 
بشدت با رئیس جمهوری بر سر این موضوع که باید 

شدیدترین روش اتخاذ شود، اختاف نظر داریم.
ë ترامپ؛ آقای بحران آفرین

شومر افزود: اکثر رؤسای جمهوری از دفترشان برای 
رســیدگی بــه مهم ترین اهــداف اســتفاده می کنند. 
ایــن رئیس جمهــوری امــا تنهــا از دفتــرش بــرای 
بحران آفرینــی، ایجــاد رعــب و وحشــت و تحریــف 

افــکار از آشــوب درون دولت اســتفاده می کند. نماد 
امریــکا بایــد مجســمه آزادی باشــد نــه یــک دیــوار 
10 متری. ترامپ قصد داشت شب گذشته نیز برای 
سومین بار با رهبران کنگره بویژه با رهبران دموکرات 
دیدار کند اما بسیاری از تحلیلگران بر این باورند، این 
دیدار ســوم هــم بی نتیجه خواهد مانــد، زیرا رئیس 
جمهوری امریکا در سخنرانی تلویزیونی روز سه شنبه 
خود که در پربیننده ترین زمان تلویزیون امریکا انجام 
شد، بدون اعام حالت اضطراری در کشور، خواستار 
اختصــاص 5.7 میلیــارد دار بــرای ســاخت دیــوار 
مرزی شده بود در حالی که دموکرات ها برای امنیت 
مرزی بودجه 1.3 میلیارد داری در نظر گرفته اند و با 
ساخت دیوار مرزی نیز اساساً مخالف هستند. ترامپ 
گفــت: چند امریکایی دیگر باید بمیرند تا این اقدام 
توســط کنگره انجام شــود. این مسأله انتخاب میان 
درســت و غلــط، عدالــت و ناعدالتی اســت.  رئیس 

جمهــوری امریکا ادعــا کرد، ۹0 درصــد هروئینی که 
در امریکا فروخته می شــود از مکزیک می آید. بعید 
به نظر می رسد درخواست ترامپ برای دیوار مرزی 
60 رأی ازم را در ســنا کســب کنــد. جمهوریخواهان 
در انتخابات میان دوره ای نوامبر اکثریت خودشــان 
در سنا را از ۴7 به ۵3 افزایش دادند اما همچنان به 
رأی حداقل هفت دموکرات نیاز دارند تا لوایح مورد 

نظرشان رأی بیاورد.
ë  رژیــم چشــم  در  امریــکا  دولــت  تعطیلــی  دود 

صهیونیستی
عاوه بر این شکاف داخلی به وجود آمده در امریکا، 
دود تعطیلی بخش هایی از دولت فدرال این کشــور 
کم کم دارد به چشــم متحدان خاورمیانه ای امریکا 
و در رأس آنهــا رژیــم صهیونیســتی هــم مــی رود، 
زیــرا روز سه شــنبه و در هجدهمیــن روز از تعطیلــی 
دولت امریکا دموکرات های سنا مانع تصویب طرح 
»تقویت امنیت امریکا در خاورمیانه« که طرحی به 
نفع رژیم صهیونیســتی است، شــدند. این طرح اگر 
تصویب می شد، راه برای اعمال تحریم های بیشتر 
علیه ســوریه بــاز و کمک امنیتی به اســرائیل و اردن 
تضمیــن می شــد. همچنین بــه موجب ایــن طرح 
امریکایی هــای حامــی بایکــوت اســرائیل مجــازات 
می شدند. به گزارش رویترز، این طرح در سنا ۵۶ رأی 
موافق کسب کرد اما نتوانست به حدنصاب 60 رأی 
برســد، زیرا اکثر دموکرات های ســنا متعهد شده اند 
تــا زمانــی کــه تدابیری بــرای پایان تعطیلــی دولت 

اندیشیده نشود، تمام لوایح را مسکوت بگذارند.  

واکنش رهبران حزب دموکرات به اولین سخنرانی تلویزیونی رئیس جمهوری امریکا:

ترامپ به مردم اطاعات غلط می دهد 
ندا آکیش

خبرنگار

فروغ احمدی
خبرنگار

دولت فرانســه حســاب مالی مربــوط به یک کمپین 
اینترنتی جلیقه زردها را مســدود کــرد. این صندوق 
کمک های مردمی برای بوکســوری پــول جمع آوری 
می کرد که روز شــنبه چند نیروی امنیتی را کتک زد و 
راهی زندان شــد. روز شنبه هنگامی که جلیقه زردها 
در جریان نخستین تظاهرات خود در سال 201۹ قصد 
داشــتند با عبور از روی یکی از پل های رودخانه ِســن 
خود را به ســاختمان مجلس شــورای ملی برسانند، 
کریستوف دتینگر قهرمان ســابق مشت زنی فرانسه 

در حال عبور از منطقه بود که متوجه خشونت پلیس 
علیه معترضان شد. او که یک بوکسور حرفه ای است 
پــس از بحث و جدل با مأموران، به روی پل پرید و با 
ضربات مشــت، یک گــروه 4 نفره از آنهــا را به عقب 
هل داد تا راه جلیقه زردها باز شــود. ســاعاتی پس از 
درگیری بین پلیس فرانسه و مشت زن رودخانه سن 
توئیتی از طرف پلیس خطاب به بوکسور جلیقه زردها 
صادر شد: »آقایی که یکی از همکاران ما را زدید، شما 
شناســایی شــدید. از قرار معلوم شــما به عنوان یک 
بوکسور، خیلی به مقررات احترام نمی گذارید. ما به 

شما موازین قانون کیفری را یاد خواهیم داد.«
بوکســور جلیقه زردها بامداد دوشنبه خود را تحویل 

پلیس داد و هنوز در بازداشــت به سر می برد. پلیس 
پس از دســتگیری از او خواست که خسارت مأموران 
آســیب دیده را بپــردازد تــا روند آزادی اش ســریعتر 
طی شود به همین خاطر وبسایت لیچی که به افراد 
متقاضی برای جمع آوری کمک های مالی و خیریه، 
امکان راه اندازی کارزارهای مشابه را می دهد، دست 
به کار شد و صندوقی را برای ارسال کمک های مردمی 
به این بوکسور ایجاد کرد. در کمتراز 48 ساعت بیش 
از 7 هزار شهروند فرانسوی در این جمع آوری کمک 
مشــارکت کردند. اما ســاعاتی بعد مارلن شیاپا وزیر 
برابــری زنان و مــردان و یکی از نزدیک تریــن یاران و 
همفکران امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه، 

از وبســایت لیچی خواســت فوراً صندوق حمایت از 
»مشــت زن جلیقه زردها« را مســدود کند زیرا کمک 
به یک متهم به کتک زدن نیروهای پلیس شــرم آور 
است. در حالی که اعتراضات جلیقه زردهای فرانسه 
چندین هفته شروع شــده و هنوز هم ادامه دارد ولی 
دولت فرانسه هنوز نتوانسته تظاهرات ها را کنترل کند 
و به خواسته های معترضان تن دهد. در همین راستا 
دیروز ادواردو فیلیپ، نخست وزیر فرانسه در واکنش 
به تظاهرات جلیقه زردها در شــهرهای مختلف این 
کشــور از وضع قوانین سختگیرانه در مورد تجمعات 
خبر داد و اعام کرد که دولت با تظاهرات های بدون 

مجوز مقابله می کند. 

فرانسه حساب کمک به بوکسور جلیقه زردها را بست 

فرحناز دهقیاقیانوسیه
خبرنگار
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 یپک موتوری 

غذای مشتریان را می خورد
پیــک موتوری یــک رســتوران 
اســترالیایی که غذای مشتریان 
را می خــورد از ســوی صاحــب 
رستوران غافلگیر شد. به گزارش 
دیلی میل، »صاحب رستوران 
به صورت  می گوید:  استرالیایی 
تصادفی متوجه شــدم که پیک 
غذاهــای  روی  از  موتــوری ام 
می خورد  مشــتریان  سفارشــی 

این موضوع بشدت مرا عصبانی و ناراحت کرده بود از بالکن رستوران بر 
سرش فریاد کشیدم او صدای مرا شنید اما به روی خودش نیاورد و فرار کرد 
و دیگر به رستوران باز نگشت.« وی می گوید این کار باعث از دست دادن 
مشتریان و انتقال بیماری و آلودگی خواهد شــد و از این به بعد در انتخاب 

پیک های موتوری دقت بیشتری خواهد کرد.

دزدان جسد در چین 
ســارقان اجســاد در چین جســد یک دختــر 18 ســاله را از داخل قبر 

ربودند تا او را به ازدواج ارواح دربیاورند.
به گزارش میرر، این افراد فقط اجساد عروس یا دامادی که فوت شده 

و جوانانی که قبل از ازدواج جان باخته اند ، می دزدند.
بنا بــر باور چینی ها اجســاد این افراد از قبر بیرون کشــیده شــده و در 
مراســمی خرافاتی بــه ازدواج ارواح درمی آیند تا زنده هــا بتوانند در 
آرامش زندگی کنند. بنا بر گزارش های موجود، در سال 2015 میادی 
جســد 14 زن از قبرهایی در چین ربوده شــده و برای این مراسم مورد 

استفاده قرار گرفته اند.

 مرگ عجیب هزاران ماهی 

در استرالیا
هــزاران ماهی از گونه های متفاوت در پی تغییــرات آب و هوایی و گرم 

شدن آب رودخانه »دارلینگ« استرالیا جان خود را از دست دادند.
به گزارش میرر، این دومین بار در ماه گذشــته اســت که ماهی های این 
رودخانــه که طوانی ترین رودخانه استرالیاســت، دســته جمعی تلف 
می شــوند. آخرین بار در ماه دسامبر سال ۲۰۱۸ میادی ۱۰ هزار ماهی 

رودخانه »دارلینگ« جان باختند.
گرمایش بی رویه هوا و تغییرات اقلیمی باعث رشد بی رویه جلبک های 

سمی در آب شده که میزان اکسیژن آب را بشدت کاهش می دهد.

ها اسب  آرایش 
ایجــاد نقــش و نگار روی بــدن اســب ها و آرایش آنهــا به تازگی در انگلســتان 

متداول شده است و مورد توجه بسیاری از صاحبان اسب قرار گرفته است.
به گــزارش بی بی ســی، »ملودی هیمز« آرایشــگری اســت که مهــارت خاصی 
 در طراحــی نقــش و نگار بر بدن اســب هــا دارد و این کار را بــا حوصله زیادی 

انجام می دهد. 

یرر
م

پایان خونین آشنایی تلگرامی با یک زن 
گروه حوادث/ پســر شهرستانی که در یک کانال تلگرامی همسریابی با 
زنی میانســال آشــنا شــده بود وقتی دریافت این زن قصد اخاذی دارد 
وی را با شلیک گلوله کشت.  به گزارش خبرنگار جنایی »ایران«، ۲۱ آذر 
خبر کشف جسد زنی 5۰ ساله در خانه اش واقع در جنوب تهران از سوی مأموران  به بازپرس 
جنایی تهران و تیم تحقیق اعام شــد. نخســتین بررسی ها نشــان می داد زن میانسال بر اثر 
اصابت گلوله به پیشــانی اش به قتل رســیده اســت. دختر مقتول که در محل حضور داشت 
به بازپرس گفت: از روز گذشــته چندین بار با تلفن خانه و گوشــی تلفن همراه مادرم تماس 
گرفتم اما جواب نداد تا اینکه تصمیم گرفتم به خانه مادرم بروم اما زمانی  که وارد خانه شدم 
با جســد خونین مادرم روبه رو شــدم که روی زمین افتاده بود. در ادامه کارآگاهان اداره دهم 
پلیس آگاهی  رد پسر جوانی به نام امید ۲۰ ساله را پیدا کردند که وی همزمان با وقوع جنایت 
از کشور خارج شده و به کشور ترکیه رفته بود. تحقیقات ادامه داشت تا اینکه مشخص شد پسر 
جوان به ایران برگشته و کارآگاهان اداره دهم ظهر روز سه شنبه ۱۸ دی موفق به دستگیری وی 
شده و اسلحه کمری مورد استفاده در جنایت نیز کشف شد. متهم در همان تحقیقات اولیه 
گفت: چند ماه پیش بود که در فضای مجازی با این زن آشنا شدم و با وی تماس گرفتم. در 
ایــن مــدت دوبار به خانه مقتول رفتم. اما یک روز به من تلفن کرد و از من ۱۰ میلیون تومان 
خواست. از تهدیدهای او خسته شدم و اسلحه ای تهیه کردم، وقتی زن میانسال با من تماس 
گرفت به او گفتم پول را تهیه کرده ام و  به خانه اش رفتم و   گلوله ای به سر وی شلیک کردم. 
بعد هم گوشی تلفن همراه و مقداری پول و طا از خانه اش دزدیدم و تصمیم گرفتم از ایران 
خارج شده و به ترکیه بروم. اما پس از چندین روز خوشگذرانی و پایان پول ها مجبور شدم به 

تهران بازگردم که پس از گذشت چند روز دستگیر شدم.  

شهادت دو مأمور نیروی انتظامی
دســتگاه  یــک  ترک نشــین  و  راکــب  سه شــنبه  شــامگاه 
موتورسیکلت در میدان کوزه شهرستان زاهدان به سمت 
خــودرو گشــت پلیــس راهنمایــی و رانندگــی تیرانــدازی 
کردند. در این تیراندازی، سرگرد غامحسین جام دوست 
که در حال انجام وظیفه و برقراری نظم و امنیت ترافیکی 
بود  به شهادت رسید و یک سرباز وظیفه نیز مجروح شد. 
ســردار احمــد طاهــری - جانشــین فرماندهــی انتظامی 
سیســتان و بلوچســتان - گفت: تحقیقات برای شناسایی 

و دستگیری عامان این حادثه در دستور کار پلیس قرار دارد.
ë شلیک مرگ به سرباز وظیفه

همچنیــن ســرهنگ علــی قاســم پور معــاون اجتماعــی 
فرماندهــی انتظامــی خوزســتان نیــز گفــت: در جریــا ن 
اجــرای طــرح ارتقای امنیــت اجتماعی و مبــارزه قاطع با 
فروشندگان و توزیع کنندگان مواد مخدر، مأموران پاسگاه 
انتظامی پل زهره روز یکشــنبه ۱۶ دی یک دستگاه خودرو 
ســمند حامــل 3۰ کیلو گــرم مــواد مخــدر را با 3 ســوداگر 
مرگ شناســایی و متوقف کردند. حین جابه جایی خودرو 
حامل مواد مخدر، قاچاقچیان قصد ربودن مواد مخدر را 

داشتند که پس از تعقیب و گریز توسط مأموران با رعایت قانون به کارگیری ساح، هر 
ســه متهم زخمی و دســتگیر شدند که در این رابطه استوار دوم وظیفه سلیم شاوردی 
مجروح و به دلیل شــدت جراحات وارده به بیمارستان شهرستان اهواز منتقل شد اما 

شامگاه سه شنبه به دلیل شدت جراحات جان باخت. 

همزمان با اجرای ششمین مرحله از طرح دستگیری سارقان شهر تهران 46 باند تبهکار و 193 
مجرم دستگیر شدند. 

سردار حسین رحیمی- رئیس پلیس پایتخت - با اعام این خبر گفت: متهمان بازداشتی 
به 680 فقره ســرقت و زورگیری، 175 فقره سرقت خانه، مغازه و اماکن و 1340 فقره سرقت 

خودرو، موتورسیکلت و لوازم داخل خودرو اعتراف کردند. 

دزدی های میلیاردی 
سارقان پایتخت

در میان دســتگیر شــدگان متهمانی هســتند که به خانه ای دســتبرد زده و 7۰ 
میلیارد تومان سرقت کرده اند. سردسته این باند تا به حال ۱۰ بار به زندان رفته 
و بعد از آزادی با همدستی اعضای باندش از ۱۲ خانه سرقت کرده است. متهم 

در گفت و گو با خبرنگار »ایران« ماجرای سرقتشان را چنین بازگو کرد:
خانه را از قبل شناسایی نکرده بودیم و خیلی اتفاقی رفتیم اما از شانس ما خانه 

یک مرد ثروتمند بود.
ë  70 میلیــارد تومــان پــول نقــد

ســکه،  طــا،  کردیــن؟  ســرقت 
 7۰  .... طــا،  ســاعت  عتیقــه، 

میلیارد تومان بود.
ë  خانه سیستم امنیتی نداشت؟

سیستم خاصی نداشت، در را به 
روش توپی زنی باز کردیم.

ë  چطور فهمیدی که کسی داخل
خانــه نیســت؟ چــراغ خاموش 
بود. زنگ زدیم وقتی کســی در را 

باز نکرد وارد خانه شدیم.
ë  با پول هــا چکار کــردی؟ رفتیم

شــمال و کمــی تفریــح کردیــم. 
می خواستم با پول ها خودم را به انگلیس برسانم اما دوستم اشتباهی مرتکب 

شد که همه کارها خراب شد.
ë  چه اشتباهی؟ فردای روز سرقت یکی از همدستانم طمع کرد و دوباره برای

سرقت به آن خانه رفت. ساعت 7 صبح رفت و چند عدد ساعت سرقت کرد 
و آنها را برای فروش در یک ســایت گذاشــت از آنجا که ســاعت ها مارک دار و 

گرانقیمت بود. همین آگهی ما را لو داد و به دام افتادیم. 

اعضای این باند تحت عنوان مأمور پلیس و با اسلحه به سراغ افرادی 
که موتورهای ســنگین غیرمجاز داشــته، رفته و نقشــه سرقت موتورها 
را اجرا می کردند. به دنبال ســرقت این موتورهــا، کارآگاهان اداره یکم 
پلیس آگاهی پایتخت وارد عمل شده و متهمان این پرونده بازداشت 
شــدند. سردسته این باند در گفت و گو با خبرنگار »ایران« از انگیزه اش 

برای سرقت ها می گوید.
ë شغلت چیست؟

مــن بهتریــن مکانیــک ایــن 
کار  در  البتــه  و  هســتم  شــهر 
خرید و فروش اســتیک هم 

هستم.
ë  چه شــد که کارت بــه دزدی

کشید؟
با مــردی به  نام احمــد که در 
کار بســاز و بفروشــی بود آشنا 
شــدم. او حدود یــک میلیارد 
گذاشــت.  کاه  ســرم  تومــان 
بتوانــم  کــه  کــردم  دزدی 
بدهی هایم به مردم را بدهم.

ë شگرد سرقتت چطور بود؟
از طریــق یک ســایت آگهــی با چند نفر که موتورهای ســنگین داشــتند 
آشــنا شــدم. به عنوان خریدار سر قرار با آنها می رفتیم اما در محل قرار 
خودمان را مأمور معرفی می کردیم و موتورها را سرقت می کردیم. دو 
موتور سرقت کردیم که یکی را ۱6 میلیون و دیگری را حدود ۲۰ میلیون 

فروختیم و از چند افغانی هم تحت عنوان مأمور سرقت کردیم. 

چهار مرد جوان به عنوان مأمور آب وارد خانه ای ویایی شــده و با بســتن 
دســت و پای زن صاحب خانه نقشه سرقت را اجرا کرده بودند. متهمان 
وقتی در دام پلیس گرفتار شــدند در تحقیقات مدعی شدند برای آزادی 

یک زندانی دست به سرقت زده اند.
ë  نقشــه را چه کسی طراحی کرد؟ داماد همین خانواده نقشه را کشید. او

از قبل می دانست که کنتور آب خانه پدرزنش خراب است به ما گفت اول 
صبح بروید و در بزنید پدر خانمم ســر کار اســت و مادر خانمم در خانه 

تنهاست.
ë  می دانســتید داخل خانه پول است؟ آرش- داماد خانواده- گفته بود

که دست های مادرزنش پر است از النگوهای طا. البته به ما گفته بود که 
داخل گاوصندوق هم وسایل عتیقه زیادی است.

ë  چطــور ایــن کار را انجام دادید؟ زن صاحب خانه در را باز کرد و زمانی
که من رفتم سمت کنتور آب، همدستم دهان زن صاحب خانه را گرفت. 
بعد آرش آمد داخل و دست و پایش را بست و ما هم طاهایش را سرقت 

کردیم.
ë  چقدر سرقت کردید؟ نزدیک ۲۰ میلیون تومان طا بود ولی نتوانستیم

گاوصندوق را سرقت کنیم چون کلید را به دست نیاوردیم.
ë هدف آرش ازسرقت خانه پدرزنش چه بود؟

حقیقت این بود که پسر این خانواده به اتهام مواد مخدر به زندان افتاده 
بود و برای آزادی اش پول ازم بود. زن میانسالی که ما از او سرقت کردیم 
نامادری پســر زندانی بود. پدرش هم لج کرده بود که چرا پســرش به کار 
خاف دســت زده اســت، گفته بــود پول نمی دهم تا در زنــدان بماند. اما 
خواهر این پسر از شوهرش خواسته بود که کمک کند تا برادرش آزاد شود 
او هم به خاطر همسرش نقشه سرقت از خانه پدرزنش را کشید. البته با 

این پول سرقتی پسر زندانی را آزاد کردیم.

طمع دردسرساز  داماد ناخلف طراح سرقت بود سرقت موتورهای سنگین

مرجان همایونی
خبرنگار  

 گروه 
حوادث

اخــــــبار

ها  گربه  برای  تردمیل 
یک شــرکت کره ای موفق به ساخت دستگاه تردمیل 

برای گربه ها شده است.
به گــزارش دیلــی میــل، روی این دســتگاه چراغ های 
»ال ای دی« وجود دارد که گربه ها را تشویق به تحرک 

می کند تا چاق نشوند.

این تردمیل تمرینات ورزشی را برای گربه های خانگی 
تنظیم کرده و توجه حیوان را به خود جلب می کند تا 

درونش حرکت کند.
این دستگاه به منظور جلوگیری از چاق شدن گربه ها 

ساخته شده است.
هزینه این دستگاه ۱۸۰۰ دار است و بزودی در بازار به 

فروش خواهد رسید.
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حذف دروس پیش نیاز در دبیرستان
گفت وگو با یک کارشناس: کیفیت آموزش را زیر سؤال نبریم 

مدیــر کل دفتــر آمــوزش دوره دوم 
متوســطه وزارت آمــوزش و پــرورش 
اعــام کــرد کــه دروس پیش نیــاز در 
دوره متوســطه دوم حــذف خواهــد 
شــد. البتــه این اولیــن بار نیســت که 
نظــام  اصــاح  و  حــذف  از  خبــری 
می شــود.  منتشــر  کشــور  آموزشــی 
دهــه  دو  در  کشــور  آموزشــی  نظــام 
دســتخوش  بارهــا  و  بارهــا  گذشــته، 
تغییــر و تحوات جدی شــده اســت. 
اواســط دهــه 70 بــود کــه مســئوان 
آموزشــی کشــور خبر از اجــرای نظام 
جدیــدی دادند کــه در آن »رفوزگی« 
دیگر معنایی نداشــت. در این نظام 
جدیــد«  »نظــام  بــه  کــه  آموزشــی 
بــود، دانش آمــوزان، پنــج  معــروف 
ســال ابتدایــی، ســه ســال راهنمایی، 
ســه ســال تا دیپلم و یک ســال دوره 
پیــش دانشــگاهی را می گذراندنــد تا 
بتوانند به دانشــگاه وارد شــوند. چند 
سالی گذشت مسئوان اعام کردند، 
این نظام کارآمد نیســت و برای بهتر 
شــدن آن باید نظــام ســالی واحدی 
جایگزیــن شــود. این مدل آموزشــی 
هــم البته بعــد از چند وقت از ســکه 
افتــاد و دیگــر بــاب میــل مســئوان 
نبود تا در ســال 91 که نظام آموزشی 
بــه شــش ســال ابتدایــی، ســه ســال 
راهنمایی و ســه سال متوسطه تغییر 
کرد و در نهایت در تابســتان امسال، 
نظــام پیش دانشــگاهی حذف شــد. 
همه ایــن تغییــرات، در حالی اتفاق 
افتــاد کــه دانش آمــوزان بیــش از دو 

دهــه در دوره متوســطه دوم، مجبور 
بــه گذرانــدن دروســی بــه نــام پیش 
نیــاز بودنــد. دروســی کــه دانش آموز 
کســب  آن  در  قبولــی  نمــره  بایــد 
می کــرد تا بتواند ادامــه همان درس 
را در ســال بعــد بگذرانــد. بــه عنوان 
نمونــه اگــر دانش آموز پایــه یازدهم 
رشــته علوم انســانی نمــره قبولی در 
درس عربــی یک نمی گرفــت، دیگر 
دوازدهــم،  پایــه  در  نمی توانســت 
عربــی دو را انتخــاب کنــد. بنابرایــن 
دانش آموزانــی کــه موفق بــه قبولی 
تابســتان  در  اجبــار  بــه  نمی شــدند، 
البتــه  می گذراندنــد.  را  دروس  ایــن 
برخی هایشــان هم در ترم تابستانی 
قبــول نمی شــدند. همیــن موضــوع 
موجب شد که حاا وزارت آموزش و 
پــرورش برای دو میلیــون و 201 هزار 
دانش آموز، خبرهای خوشــی داشته 
باشــد. مدیــرکل دفتر آمــوزش دوره 
دوم متوســطه نظری وزارت آموزش 
و پرورش، دربــاره حذف این دروس 
اعام کرد: »طبق مــاده ۶ آیین نامه 
آموزشی دوره دوم متوسطه، دروس 
پایــه دهــم پیــش نیــاز دروس پایــه 
یازدهــم نبــود و وقتــی دانش آموزی 
ارتقای پایه پیدا می کرد می توانســت 
همه دروس پایــه یازدهم را انتخاب 
کند و بــه تحصیلش ادامــه دهد. اما 
۶ آیین نامــه  مــاده  تبصره هــای  در 
پایــه  برخــی دروس  کــه  بــود  آمــده 
یازدهــم، پیــش نیــاز پایــه دوازدهم 
دانش آمــوز  و  می شــوند  محســوب 
باید کف نمره را کســب کند. معموًا 
در هر رشــته تخصصی ســه تــا چهار 
نیــاز  پیــش  و  بــود  این گونــه  درس 

می خورد.«
عبــاس ســلطانیان با بیــان این که 
ایــن ماجــرا در دوره هــای قبــل از مــا 
نیــز وجــود داشــت و تجربــه خوبــی 
نداشــتیم گفــت: »دانش آمــوز ناچار 
بود دروســی را که در آنها مردود شده 
دوباره بگذراند. به همین ترتیب باید 
چند درس پایه دوازدهم را تابســتان 
بعد برمی داشــت. این یک پنجره باز 
در برنامــه هفتگــی دانش آموز ایجاد 
می کــرد و در فارغ التحصیلــی نیــز با 
مشــکاتی روبه رو می شــد. به همین 
علت امسال به شورای عالی آموزش 
بحــث  دادیــم  پیشــنهاد  پــرورش  و 
دروس پیش نیــاز در دوره متوســطه 
در  خوشــبختانه  کــه  شــود  حــذف 
کمیســیون معین به تصویب رسید و 
ابتدای هفته جاری به تمام استان ها 
اباغ شــد و دیگر دروس پیش نیازی 
متوســطه  دوره  در  بچه هــا  بــرای 

نخواهیم داشت.«
ë کیفیت آموزش را زیر سؤال نبریم

البتــه  نیــاز  پیــش  حــذف دروس 
کارشناســان  از  بســیاری  انتقــاد  بــا 
آموزشــی مواجــه شــده اســت. آنهــا 
و  آمــوزش  وزارت  کــه  معتقدنــد 
پــرورش بایــد جایگزینــی بــرای این 
اگــر  حــذف داشــته باشــد، چــرا کــه 
آموزش های  نتواننــد  دانش آمــوزان 
ازم را در برخــی از دروس مورد نیاز 
بدســت آورند، کیفیت آموزشــی زیر 
ســؤال می رود. موضوعــی که محمد 
نیک نــژاد بــر آن اشــاره کــرد و گفت: 
»نظــام آموزشــی کشــور بــه شــکلی 
طراحی شــده است که دانش آموزان 
از همــان پایــه اول تــا پایــه دوازدهم 

بــا مشــکل مواجــه می شــوند و البته 
دانش آمــوزان در هــر پایــه ای با افت 
تحصیلی روبه رو هســتند. گرچه این 
افت تحصیلی دانش آموزان در دوره 
متوسطه بویژه متوســطه دوم بیشتر 
اســت. مــا در نظــام ســالی- واحدی 
بایــد بــه دانش آمــوزان درس هایــی 
را ارائــه دهیــم کــه آنهــا آن درس را 
متوجــه شــوند و نمره قبولــی بگیرند 
تا بتوانند درپایه بعدی قبول شــوند، 
اگر دانش آموزی مثًا در فیزیک یک 
نتواند نمــره قبولی را بگیــرد، چطور 
می توانــد فیزیــک دو را بگذرانــد این 
موضوع موجب می شــود که کیفیت 

آموزشی کاهش پیدا کند«.
او تأکیــد کــرد: »یکی از مشــکات 
و  ســخت  کشــور  آموزشــی  نظــام 

درســی  کتاب هــای  بــودن  ســنگین 
اســت. از همــان ســال اول ابتدایــی 
دانش آمــوز بــا کتاب هــای ســنگین و 
تکالیــف بســیار روبــه رو می شــود. در 
مقطــع راهنمایــی دروس بــه یکباره 
تغییر می کند و در متوسطه دوم هم 
بــه خاطــر کنکــور خیلــی از معلم ها 
سختگیری نمی کنند همین موضوع 
موجب شــده تــا در مجمــوع کیفیت 

آموزشی زیر سؤال برود.«
این کارشناس آموزشی با اشاره به 
این که این مســأله یکــی از علت های 
افــت آموزشــی دانش آمــوزان بویژه 
در دوره دبیرســتان است، گفت: »در 
برخی از کشــورها برای کم کردن این 
آســیب، یا شــمار مواد درسی در یک 
ســال را کاهــش داده انــد و یــا برخی 

از درس هــا را تنها بــرای یادگیری در 
برنامه هفتگی مــدارس می گنجانند 
ســنجش  بــرای  دوره،  پایــان  در  و 
میزان یادگیری آن درس ها، آزمونی 
گرفته نمی شود. در کتاب های درسی 
آموزشــی،  درونمایه هــای  موجــود، 
زندگــی  بــا  شــده ای  تعریــف  پیونــد 
واقعی دانش آمــوزان ندارد و تجربه 
از  بخش هایــی  کــه  می دهــد  نشــان 
دوره  در  تجربــی  علــوم  کتاب هــای 
دبستان و راهنمایی و فیزیک، شیمی 
و زیســت شناســی در دبیرســتان کــه 
در ســنجش بــا درس هــای دیگــر، با 
زندگی روزمــره دانش آمــوزان پیوند 
نســبت،  همــان  بــه  دارد،  بیشــتری 
انگیزه بیشــتری بــرای یادگیری پدید 

می آورند.«
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شــرکت متــرو تهــران می گویــد: »آب 
ســابق  وضعیــت  بــه  علــی  چشــمه 
برگشــته.« »امیرمصیب رحیــم زاده« 
مدیــر اداره میــراث فرهنگــی، صنایــع 
دســتی و گردشــگری شــهرری هــم به 
آب  می گوید:»دبــی  ایــران  روزنامــه 
چشمه علی به 70 لیتر برثانیه افزایش 
یافته اما تا رســیدن به وضعیت سابق 
11 لیتــر برثانیه دیگــر آب می خواهد.« 
او درپاســخ بــه این ســؤال خبرنــگار ما 
کــه آیــا افزایــش 70 لیتــری دبــی آب 
چشمه 8 هزارساله شــهرری براساس 
بررســی ومطالعــات میــراث فرهنگی 
به دســت آمده پاسخ منفی می دهد و 
می گوید:»ایــن عدد براســاس گزارش 
متــرو اســت!« ایــن درحالــی اســت که 
نماینــده کشــاورزان روســتای عاییــن 
می گویــد:» وضعیت دبی آب چشــمه 
علی برای کشــاورزی مثل ســابق است 
و در یــک کیلومتــری چشــمه در زمین 
فــرو مــی رود و بــه زمین هــای زراعــی 
نمی رســد.« »علی اکبر روشــنی« نکته 

دیگری را هم به روزنامه ایران می گوید 
که باعث می شــود در ذهن مدیر اداره 
میراث شهرری نسبت به آنچه متروی 
شــبهه  و  شــک  کــرده،  اعــام  تهــران 
ایجــاد شــود. روشــنی می گوید:»دبــی 
آب در روزهــا افزایــش می یابــد امــا در 
شــب کاهــش دارد. روزهای پنجشــنبه 
و جمعه هم متغیر اســت.« او معتقد 
اســت کــه آب در تونل مترو ســرگردان 
است و بوســیله پمپاژ های چندگانه به 
چشمه تزریق می شــود:»این نوسانات 
آب و کاهــش و افزایــش دبــی چشــمه 
هــم نشــان مــی دهــد کــه آب را پمپاژ 
می کنند و به طور طبیعی وارد چشــمه 
نمی شــود!« آب چشمه علی براساس 
اســناد موجــود تنهــا حقابه کشــاورزان 
روستای عایین اســت! عملیات مترو 
به چشــمه علی که رســید، آب چشمه 
فروکــش کــرد و کشــاورزان این روســتا 
بــه گفتــه روشــنی از آن تاریــخ به بعد 
اقدام بــه خرید آب می کننــد. نماینده 
 کشــاورزان روســتای عاییــن می گوید:
کننــده  تغذیــه  آبخوان هــای  تمــام   «
چشــمه در مســیر 1600 متــری از فلکه 
ســوم دولــت آبــاد تــا میــدان صفائیه 

به وســیله مترو تخریب شــده اســت.« 
آبخوان هایــی که از ســمت کــوه بی بی 
شهربانو تغذیه می شــوند. او می گوید: 
»دبی چشمه شــب ها کم می شود این 
نشــان می دهد که شــب ها پمپ ها کار 
نمی کننــد.« هــم او و هــم رحیــم زاده 
مدیر میراث شــهرری می گویند که کار 
حفر تونل مترو در اطراف چشمه علی 
بــه پایان رســیده! با وجود این شــرکت 
متــرو احتمــال می دهــد چشــمه علی 
بــاز هم بــا افــت و خیــز در میــزان آب 

خروجی رو به رو شود!
به گفته روشــنی آب چشمه حقابه 
54 کشاورز بود که بسیاری از آنها فوت 
شــده اند و اآن حقابه بــه بچه های آن 
رســیده اســت. در نهایــت بــه گفتــه او 
در حــال حاضــر 300 کشــاورز صاحب 
حقابه این چشــمه باســتانی، با کشت 
سبزیجات در روســتای عایین زندگی 
می گذراننــد. روشــنی می گوید:»متــرو 
اجــازه حضــور نماینــده کشــاورزان در 
تونــل متــرو را نمی دهــد تــا مشــخص 
شــود که چــه اتفاقــی برای چشــمه در 
زیرزمین می افتد.« مجریان مترو یکبار 
هــم رســانه ها را بــرای پاســخ دهی به 

وضعیت چشــمه بــه شــهرری دعوت 
اصحــاب  ندادنــد  اجــازه  امــا  کردنــد 
رســانه از تونل و وضعیت آبخوان های 
تغذیه کننده چشمه بازدید کنند. همه 
بازدید رســانه ها در سطح و روی زمین 
گذشــت! البتــه آن زمان چشــمه علی 
در روی زمیــن پایتخــت هم وضعیت 
مطلوبــی نداشــت. مســأله به مجلس 
هم رســید اما ابهامات چشمه علی در 

بهارستان هم باز نشد!

شــنیدن  از  بعــد  رحیــم زاده 
کــه  می گویــد  روشــنی  صحبت هــای 
همکارانــش را مأمــور می کنــد شــب ها 
و روز پنجشــنبه و جمعــه دبــی آب را 
کنترل کنند. البته حرف های رحیم زاده 
نشــان می دهد بررســی کارکنان میراث 
 فرهنگــی چشــمی اســت. او می گویــد:
» آب از روی پــل می گــذرد و این نشــان 
می دهــد که دبــی آب چشــمه افزایش 
یافته است.« براساس آمارهایی که مترو 

به میراث فرهنگی داد، دبی آب چشمه 
از 20 لیتــر در ثانیــه بــه 70 لیتر رســیده 
امــا هنوز بــه انــدازه ای کــه قبــل از آغاز 
عملیــات حفر تونل مترو بود، نرســیده 
تخریــب  بررســی  رحیــم زاده  اســت! 
آبخوان های تغذیه کننده چشمه علی 
بــر اثــر عملیــات حفر تونــل را هــم کار 
منابــع طبیعــی می دانــد تا این ســؤال 
پیش بیاید که آیــا میراث فرهنگی تنها 
یک ناظر اســت؟ آیا چشــمه ثبت ملی 
شده شهرری بدون آبخوان های تغذیه 
کننده معنا می دهد که میراث فرهنگی 
از وضعیــت آبخوان هــای تغذیه کننده 
یــک چشــمه 8 هزارســاله خبر نــدارد؟ 
مگــر امروز دبی آب چشــمه مهمترین 
دلنگرانی میراث فرهنگی ها نیست پس 
چرا کسی خبر از وضعیت آبخوان های 
تغذیــه کننــده آن نــدارد؟! رحیــم زاده 
در نهایــت می گوید:»اگــر چشــمه علی 
بعد از بارش های زمستان به وضعیت 
ســابق برنگــردد، وضعیــت چشــمه را 
از طریــق بحث هــای حقوقــی پیگیری 
خواهد کرد.« تا این سؤال پیش بیاید که 
آیا پیگیری های حقوقی نوشداروی بعد 

از مرگ سهراب نیست؟!

آیا چشمه علی به وضعیت سابق برگشت؟!
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جمهــوری  خبرگــزاری  مدیرعامــل 
اســامی )ایرنا( با تأکیــد بر نقش مهم 
رســانه ها در حوزه اعتمادسازی، گفت: 
طــرح مطالبات مــردم در رســانه ها نه 
تنها مسئوان را تضعیف نمی کند بلکه 
موجب تقویــت آنها، افزایش ســرمایه 
اجتماعــی و اســتحکام نظام می شــود.
به گــزارش ایرنــا، »ضیاء هاشــمی« در 
دیــدار »مهــدی جمالی نــژاد« معــاون 
عمــران و توســعه شــهری و روســتایی 
وزیــر کشــور افــزود: بــا طــرح مطالبات 
در رســانه ها، مــردم احســاس می کنند 
دغدغه هایشــان بــه مســئوان منتقــل 
شــده اســت بــدون آنکــه نیــاز باشــد با 
روش هــای ناهنجــار، ایــن دغدغه ها و 
مطالبــات را بــه گــوش آنهــا برســانند.
این جامعه شــناس و اســتاد دانشــگاه، 
اجتماعــی  ســرمایه  یــک  را  اعتمــاد 
دانســت و ســرمایه گذاری در این حوزه 
را »بسیار کم هزینه و پربازده« توصیف 
کرد.هاشــمی بــا بیــان اینکه که رســانه 
در حــوزه اعتمادســازی نقــش تعییــن 
کننــده ای دارد، خاطرنشــان کــرد: ایرنا 
بــا نگاهــی خاقانــه و  تــاش می کنــد 
حــوزه  ایــن  وارد  شــجاعانه  رویکــردی 

شود.وی همچنین گفت: »رسانه حلقه 
اتصال میان افکار عمومی و مســئوان 
اگــر مخاطــب احســاس کنــد  و  اســت 
رســانه، صــادق اســت و عاوه بــر بیان 
نقــاط مثبت و دیــدگاه مســئوان، درد 
او را هــم مطــرح  دل هــا و حرف هــای 
خواهــد  اعتمــاد  رســانه  بــه  می کنــد، 
کرد.«مدیرعامــل ایرنا افزود: رســانه ها 
بــرای نقش آفرینــی در این حــوزه باید 
از  و  باشــند  داشــته  حرفــه ای  رویکــرد 
دانش و مهارت های روز استفاده کنند.

ë نخستین خاکریز مطالبات مردم 
مهدی جمالی نژاد معاون عمران 
وزیــر  روســتایی  و  شــهری  توســعه  و 
کشور و رئیس ســازمان شهرداری ها و 
دهیاری هــا نیــز در این دیدار بــا تأکید 
بــر نقــش مهــم ایرنــا در کــم کــردن 
و  مــردم  میــان  بی اعتمــادی  دیــوار 
شــهرداری ها گفت: در شــرایط فعلی 
بایــد تــاش کنیــم نشــاط اجتماعــی 
و شــادابی را بــه شــهرها بیاوریــم.وی 
دهیاری هــا  و  شــهرداری ها  افــزود: 
مــردم  مطالبــات  خاکریــز  نخســتین 
هســتند و بــا اعتمادســازی می توانیم 

کنیــم.  حــل  را  مشــکات  از  بســیاری 
همــه  کــرد:  تصریــح  جمالی نــژاد 
رسانه ها از جمله ایرنا باید کمک کنند 
تا با توجه بیشــتر به شــهرهای کوچک 
و روســتاها و ارائه تصویــری زیبا، امید 
به مردم و ســاکنان این مناطق تزریق 

شود.  

ë  رویكرد ســازمان شــهرداري ها ارزان
اداره کردن شهرها است

معاون عمران و توسعه شهري وزارت 
کشور با بیان این که کم شدن هزینه در 
شــهرها خــودش نوعي درآمد اســت، 
گفــت: یکــي از رویکردهــاي ســازمان 
شــهرداري ها ارزان اداره کردن شهرها 

است.
مهــدي جمالي نــژاد در گفت و گــو 
بــا ایرنــا بــا بیــان این کــه خودکفایــي 
رفتــن  بــاا  بــه معنــاي  شــهرداري ها 
هزینه هــاي خدمات شــهري نیســت، 
معنــاي  بــه  درآمــد  کســب  افــزود: 
کــم شــدن هزینه هــا اســت و همیشــه 
گفته ایــم کم شــدن هزینه در شــهرها 

خودش نوعي درآمد است. 
در  داشــت:  اظهــار  جمالي نــژاد 

شرایط ســخت اقتصادي شاید خیلي 
باشــد  نداشــته  اولویــت  طرح هــا  از 
بــه ســمت طرح هــاي  و بیشــتر بایــد 
پرداخــت  بویــژه  برویــم  دار  اولویــت 
بموقــع حقــوق و مزایــاي کارکنــان که 
موضــوع بســیار مهمي اســت. تاش 
برنامــه  و  بنــدي  اولویــت  مي کنیــم 
محــوري در شــهرها حتــي شــهرهاي 

کوچك داشته باشیم.
معــاون عمران و توســعه شــهري 
وزارت کشــور در پاســخ بــه تغییــرات 
صورت گرفته در بودجه شــهرداري ها 
کردیــم  تــاش  گفــت:  دهیاري هــا،  و 
بســیاري از احــکام بودجــه ســال 98 

کشور به نوعي تنفیذ شود و امیدواریم 
جلســات  در  آنهــا  از  دیگــر  یکســري 

تلفیق اصاح شود. 
تــاش  کــرد:  تأکیــد  جمالي نــژاد 
مي کنیم در شــرایط سخت اقتصادي 
و بودجه انقباضي، شــهرداري ها را به 
ســمت اداره خودکفاي شهرها ببریم؛ 
غیردولتــي  نهادهــاي  شــهرداري ها 
بــا مدیریــت درآمــد و هزینــه توامــان 
هســتند عاوه بــر این کــه بایــد از آنها 
حمایــت و پشــتیباني کنیم به اســتناد 
مــاده 62قانون شــهرداري ها به نوعي 
از هــر لحــاظ به آنهــا کمك کنیــم اما 
در نهایــت در بحــث مدیریت درآمد، 

شــهرداري ها را بــه ســمتي راهنمایي 
کنیــم تــا بتواننــد بــه شــکل خودکفــا 
شهرها را اداره کنند تا تمرکز ما بیشتر 
در حوزه هــاي زیرســاختي و زیربنایــي 
شــهرها باشــد. جمالي نژاد در پاســخ 
به این پرســش که آیا تایید صاحیت 
شــهرداران کانشــهرها توســط وزارت 
کشــور بــا وظایــف شــوراهاي اســامي 
گفــت:  دارد،  تداخــل  روســتا  و  شــهر 
براساس تقســیم بندي صورت گرفته 
شــهرداران یکســري از شــهرها توسط 
در  کشــور منصــوب مي شــوند  وزارت 
واقــع انتخــاب شــهرداران بــا اعضاي 
امــا  اســت  شــهر  اســامي  شــوراي 
بــراي بررســي صاحیــت عمومــي و 
 200 بــااي  شــهرهاي  در  تخصصــي 
هــزار نفــر جمعیــت بــه وزارت کشــور 
واگــذار مي شــود و این فراینــد در بقیه 
صــورت  اســتانداري ها  در  شــهرها 
مي گیــرد. وي تصریــح کــرد: اعضــاي 
شــوراي شهر براســاس شــرایط احراز 
نامــه  آییــن  در  شــهرداري  تصــدي 
اجرایي شهرداران را انتخاب مي کنند 
منصــوب  را  شــهردار  کشــور  وزارت  و 

مي کند.

مدیرعامل ایرنا: طرح مطالبات مردم در رسانه ها باعث تقویت مسئوان می شود

زهرا کشوری
خبرنگار

هدی هاشمی
خبرنگار

خدمتی ماندگار

اســتاد ارجمند »انســان پزشــک و پزشک انســان« از پس سال ها خدمت 
صادقانــه پســت وزارت را وانهــاد. آن نیک سرشــت برنــادل، در خدمــت به 
انســان بــه معنــی واقعی کلمه »طیــب دوار بطبــه« بود. او که در ســال های 
خون و آتش و جهاد و شــهادت با حضوری پررنگ در جبهه های نور، میدان 
نبرد را با مجاهدان راستین تجربه کرده بود، در آوردگاه دانش و پژوهش به 
جایگاهی بلند دســت یافت و با همراهی دانشــمندان و متخصصان مؤمن 
قله های رفیع تخصص را فتح کرد و افق های تازه ای گشــود و کسان بسیاری 

را در امر طبابت از دانش واای خود بهره مند ساخت.
دکتر قاضی زاده هاشمی آنگاه که با انتخاب هوشمندانه رئیس جمهوری 
محتــرم و اصرار وی ســکان وزارت بهداشــت را به دســت گرفــت، در قامت 
وزیری خردمند، ژرفنگر، پرکار و خســتگی ناپذیر ظاهر شد و بهداشت و امید 
به ســامت را تا دوردســت ترین نقاط کشور برد. هاشــمی با گزینش بهترین 
چهره های کارآمد و یارگیری از میان برجستگان و نخبگان مؤمن و برخوردار 
از صاحیت های ازم عرصه پزشکی، دسترسی به پزشک و دارو را تا سرحد 
امکان تســهیل کرد. به باور او سودجویی ها و دریافت های آنچنانی در حرفه 
مقدس پزشــکی نادرســت اســت و لذا با آن به مبارزه برخاســت و توفیقاتی 
تحسین برانگیز به دست آورد. هاشمی با الهام از کام امیر کام در توصیف 
رســول خــدا )ص( که فرمود: او »طبیب دوار بطبه« بــود به جای جای میهن 
اســامی سرکشید و با تیم پزشــکی متخصص و مخلص به مداوای بیماران 
پرداخت و یک تنه کابینه تدبیر و امید جناب روحانی را نمایندگی کرد. او به 
برخی مناطق محروم چندین بار سفر کرد. هاشمی پاکیزه خوی و بیداردل و 
ســختکوش و نشــاط  آفرین است و به انسان و شــأن واای او ارج می نهد و از 
این روی در ایام وزارت از بام تا شــام کوشــید که هموطنانش از درد و دســت 
نیافتــن بــه دارو و امکانات پزشــکی رنج نکشــند. هاشــمی از »خودمرادی« 
و »گران جانی«هــای حرمت شــکن پزشــکی بــه دور اســت. او بحــق از نادره 
کارانی اســت که با حضور کارســازش در کابینه تدبیر و امید و در رأس وزارت 

بهداشت، هماره در ذهن و زبان مردم این دیار پرافتخار خواهد ماند.

یادداشت

 ارزان ترین بلیت جهان 
متعلق به متروی تهران است

روابط عمومی شــرکت بهره بــرداری متروی تهران اعام 
کــرد کــه متــروی تهــران از نظــر قیمــت جــزو ارزان ترین 
بلیت های جهان و بر اســاس شــاخص طــول خطوط در 

میان 20 مترو برتر جهان است.
بــه گــزارش روابط عمومی شــرکت بهره بــرداری راه آهن شــهری تهران و 
حومه، با توجه به اینکه ســاخت مترو در تهران ســال ها بعد از دیگر مترو های 
جهان آغاز شــد، اما با تاش متخصصان، توانســته جایــگاه خوبی را در میان 
مترو های جهان و رتبه نخست را در بسیاری از شاخص ها در میان متروی های 
خاورمیانــه از آن خــود کند.این در حالی اســت که هنوز ســاخت متروی تهران 
به پایان نرســیده و بر اســاس برنامه توســعه خطوط تا پایان سال 1۴0۴ شبکه 
متروی تهران جمعاً دارای 12خط شــامل 8 خط درون شــهری و ۴ خط برون 

شهری و مجموعا به طول ۴30 کیلومتر خواهد بود.
براساس این گزارش، درحال حاضر متروی تهران در خاورمیانه رتبه اول را 
در طول خطوط، تعداد خطوط، تعداد ایستگاه ها و قیمت به خود اختصاص 
داده اســت و در میــان 1۶3 متروی جهان نیز از نظــر طول خطوط، در رتبه 17 

جهان قرار دارد.
از نظر شــاخص قیمت بلیت نیز متروی تهــران ارزان ترین بلیت جهان را 
داراست. جایگاه متروی تهران و حومه در خاورمیانه از نظر تعداد خط، تعداد 

ایستگاه، طول خط و نظافت ایستگاه ها در رتبه نخست است.
ایــن گزارش می افزایــد: ترافیک و آلودگی هــوا دو چالش قدیمی پایتخت 
است. درمان این درد قدیمی تهران توسعه حمل و نقل عمومی است و مترو 
در میان مدل های حمل و نقل یکی از بهترین ها است چرا که  ایمنی بسیار باا، 
راحتی و آســایش مســافران، کاهش مصرف انرژی، سرعت مناسب و قیمت 
پایین از جمله مزیت های قطار شــهری نســبت به سایر وسایل نقلیه عمومی 

است.
مصرف روزانه چندین میلیون لیتر بنزین و گازوئیل فقط در شــهر تهران، 
خســارت های بســیار هنگفتی بــه اقتصــاد ملــی وارد می کند. مترو بــه عنوان 
پاک تریــن، ســالم ترین، ســریع ترین، ایمن تریــن و به طــور کلــی کارآمدترین 
شــبکه حمل و نقل عمومی درون شهری، نقش انکارناپذیری در حل مسائل 

اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی ناشی از معضل ترافیک دارد.
براســاس آمــار و اطاعات ســفر با مترو در شــش ماهه نخســت ســال 97 
موجــب شــده اســت  در مصــرف 19۵ میلیــون لیتر بنزیــن و 19 میلیــون لیتر 
گازوئیل صرفه جویی شــود و این میزان صرفه جویی در مجموع سفر هایی که 
از ابتدای بهره برداری از متروی تهران و حومه تا پایان شهریور ماه سال 1397 
در این ناوگان انجام شــده اســت به رقم ۴ هزار و 8۵9 میلیون لیتر در مصرف 

بنزین و ۴87 میلیون لیتر در مصرف گازوئیل می رسد.
البته در کنار آن انجام ســفر های شــهری با متروی تهران و حومه در شــش 
ماهه نخســت ســال 97 موجب شــده  ۵20 هزار تن گاز Co2 وارد هوای تهران 
نشود، ضمن آنکه سفر های انجام شده با متروی تهران و حومه در این مدت 

مانع انتشار 73 هزار تن گاز های PM10 ،Co، NOX، So2 و HC شده است.

اخبـــار

حجت ااسام والمسلمین معراجی
استاد حوزه علمیه قم

شهر تهران را چگونه باید اداره کرد؟
تهــران مســائلی دارد کــه زندگــی را برای مردم ســخت 
رشــد  نــدارد.  درســتی  برنامه ریــزی  شــهر  می کنــد. 
و  نبــوده  قبلــی  برنامه ریــزی  اســاس  بــر  ســکونتگاه ها 
زیرســاخت ها با جمعیت تناسب ندارد. فاصله و تأخیری که بین خدمات و 
اسکان وجود دارد همیشه موجب نارضایتی است. تمام اینها قابل حل بود 
اگر می پذیرفتیم سازمان قدرتمندی تهران را اداره می کرد. امروز نظم شهر 
از بیــن رفتــه و تهران به یک کارگاه بزرگ تبدیل شــده و هر کســی و مقامی، 
بویژه در حوزه ســاخت و ســاز، تقریباً هر کاری که دلش خواسته، با پرداخت 
پــول، انجام داده، وضعیتــی که در مخیله لیبرالیســتی ترین نظام های اداره 
شــهر هم نمی گنجید، ولی مســأله این است که همه چیز را نمی توان با پول 
خرید، مدنیت، احترام به قانون و نوعدوســتی از این دســته مسائل هستند. 
این بی نظمی به زندگی اجتماعی نیز ســرایت کرده اســت. اساس یک شهر 
مدرن نظم داشتن و منطقی بودن است. شهر تقریباً قابلیت مدیریت خود 
را از دســت داده اســت و شــهردار به عنوان بااترین مقامی رســمی محلی، 
شهر را اداره نمی کند. ده ها و صدها بازیگر مختلف داخل شهر وجود دارند. 
از ســازمان های دولتــی و شــبه دولتــی گرفته تــا آدم های عادی چــون موتور 
سواران، که از شهر بدون هیچ برنامه ریزی قبلی و هماهنگی منافع می گیرند 
اما خدمتی به آن نمی رســانند. وقتی در شهری منافع ُخرد جایگزین منافع 
عمومی شود چنین وضعیت آشفته و بی نظمی پیش خواهد آمد.  از همین 
رو اولین اقدامی که به شهردار می توان توصیه کرد این است که در پرتو نگاه 
حق مبنا، تکلیف اداره شهر را روشن کند و مسئولیت کامل اداره امور محلی 
را برعهــده گیــرد و با اتــکا به قانون و حمایــت شــهروندان و مقامات دولتی 
آگاه، انضبــاط و نظم را بر جریان اداره شــهر حاکم ســازد و بااترین اولویت 

برای او حقوق عمومی مردم باشد.

ادامه از 
صفحه اول

یرنا
س: ا

عک



www.iran-newspaper.com

editorial@iran-newspaper.com

 سال بیست و چهارم  شماره 6971
 پنجشنبه   20 دی 1397

هفته گذشته مسعود ســلطانی فر، وزیر 
ورزش و جوانــان و رضــا صالحی امیری 
رئیس کمیته ملی المپیک با حضور در 
خانه کشتی تهران، از تمرینات تیم های 
ملی کشــتی آزاد و فرنگی بازدید کردند. 
درخواست مشترک کشتی گیران از وزیر 
ورزش، مشــخص شدن تکلیف ریاست 
فدراسیون کشتی بود. شرایط فدراسیون 
کشــتی و بازدید مســئوان باعث شد  به 
ســراغ محمــد بنــا، ســرمربی تیــم ملی 
کشــتی فرنگــی برویــم و در مــورد ایــن 
موضوع صحبت کنیم. البته بنا عاوه بر 
کشتی به فوتبال هم عاقه بسیار زیادی 
دارد و او در مورد دیدار تیم ملی با یمن 

نیز صحبت کرد.
ســرمربی تیــم ملــی کشــتی فرنگی 
از  ورزش  مســئوان  بازدیــد  مــورد  در 
تمرینــات تیم های کشــتی بــه خبرنگار 
»ایران« گفت: »حضور این دو مســئول 
در خانه کشــتی اتفــاق مثبتی بــود. این 
بازدیدهــا روحیه بخــش اســت. بــا ایــن 
دردســرها و باتکلیفی هایــی که کشــتی 
دارد، آمدن دو نفر از بزرگانی که دو نهاد 
اصلــی ورزش را در اختیار دارند )وزارت 
ورزش و کمیتــه ملــی المپیــک( بــرای 
بچه هایــی که در خانه کشــتی مشــغول 

تمرین هستند، امیدبخش بود.«
»صالحــی  داد:  ادامــه  بنــا  محمــد 
امیری به طور خصوصی با کشتی گیران 

صحبــت کــرد و صحبت هــا و نگاهــش 
نســبت بــه کشــتی کامــًا مثبت بــود. او 
گفــت که خیال تــان راحت باشــد و ما تا 
حد توان مان کشتی را حمایت خواهیم 
کــرد و هــر چیزی کــه مــورد نیاز کشــتی 
کشــتی  کــرد.  خواهیــم  تأمیــن  اســت، 
بــرای مــا ورزش پراهمیتــی اســت چــرا 
که همیشــه افتخارآفرین بــوده. او گفت 
کــه خیال تــان بابــت حمایت هــا راحت 
باشــد.« باتکلیفی در بخــش مدیریت 
یکــی از مــوارد آزاردهنــده برای کشــتی 
اســت. او بــا اشــاره بــه ایــن موضــوع که 
مسأله مهم در کشتی باتکلیفی است، 
تنهــا  باتکلیفــی  »ایــن  داشــت:  بیــان 
تیم هــای ملــی را اذیــت نمی کنــد بلکه 
جامعه کشتی را آزار می دهد. نهادهای 
مختلف کشــتی مثل هیأت های استانی 
در باتکلیفــی به ســر می برنــد و دنبال 
ایــن هســتند کــه در کشــتی چــه اتفاقی 
خواهد افتاد و چه کسی به عنوان رئیس 
فدراســیون انتخــاب می شــود. مــا ایــن 
را قبــول داریــم کــه باید با حساســیت و 
بررسی بیشتری تکلیف مدیریت کشتی 
مشخص شود اما باید با سرعت این کار 
انجام شود. در حال حاضر اهالی کشتی 
در باتکلیفی و برزخ قرار گرفته اند، مثًا 
کشتی گیر در حال تمرین ذهنش درگیر 

مدیر آینده است.«
درخصــوص  خبــری  بنــا  محمــد 
تعیین تکلیف ریاســت کشــتی می دهد 
که خبر چندان خوشــایندی برای اهالی 
این رشــته نیســت. او با اشــاره بــه اینکه 

بیــش از دو مــاه بــه پایان ســال 
باقــی مانــده و این زمان نســبتاً 

زیادی اســت، افزود: »گفته شده 
که تکلیف ریاســت فدراسیون سال 

آینده مشــخص می شــود. اگــر رئیس 
جدید در سال جدید بیاید تنها 15 ماه 

زمــان دارد تــا کارهایــش را انجام دهد 
که این موضوع طبیعتاً به ضرر کشــتی 
خواهــد بــود و مــا المپیــک را از دســت 
کشــتی  خــاص  آقــای  داد.«  خواهیــم 
ادامــه داد: »ممکن اســت مدیر بعدی 
همــه چیــز را شــخم بزنــد یعنــی همه 
چیــز را تغییــر دهد، در همــه جای دنیا 
مرسوم اســت که انتخابات المپیک به 
المپیک برگزار می شــود اما در کشور ما 
ایــن گونه نیســت. در حــال حاضر یک 
تیــم مدیریتــی در حــال کار اســت، این 
تیم بجز رســول خادم شش سال است 

که در کنار هم هستند و با همدیگر کار 
می کنند و به ثبات ازم رسیده اند.« او 

در مورد شــرایط کشــتی فرنگی با آغاز 
اردوهــای تیم ملی بیان داشــت: »از 
یــک ســو امیــدواری زیاد اســت چرا 
کــه جوانــان زیــادی در اردوی تیــم 
ملــی حضــور دارنــد از ســوی دیگر 
ایــن جوانــان ناپخته هســتند و این 
اتفــاق بــدی اســت. دنیایی کــه در 
دنیــای  دارد،  وجــود  بزرگســاان 
ایــن  کــه  اســت  متفاوتــی  کامــًا 
موضوع شــرایط را برای ما سخت 
خواهد کــرد. مردم توقع منطقی 

فرنگــی  کشــتی  ملــی  تیــم  از 

داشــته باشــند. این طور نیست 
کــه فکــر کننــد چون یــک گروه 
باتجربــه مثل ناصر نوربخش 
و ایــرج اســفندیاری فر به تیم 
ملی آمده اند، کشــتی فرنگی 
درو  را  طاهــا  تمامــی  بایــد 
کننــد. البته ما امیدوار هســتیم 
و  داریــم  آینــده داری  جوانــان 
تمــام تاش مــان را می کنیــم که در 
مســابقات مختلف بهترین نتایج را 

کسب کنیم.«
طرفــداران  از  یکــی  بنــا  محمــد 
پروپاقرص فوتبال اســت. او عاوه بر 
اینکــه عاقه زیادی به فوتبــال دارد، 
میان فوتبالی ها هم دوستان زیادی 
همچــون علــی پرویــن و قلعه نویی 
دارد. بنــا امیــدوار اســت تیــم ملــی 
قهرمــان جام ملت های آســیا 2019 
شود: »آرزوی من قهرمانی تیم ملی 
فوتبــال اســت، این آرزویی اســت که 
تمامی مــردم ایران دارند که امیدوارم 
پس از 43 ســال محقق شــود. امکانات 
خوبــی در اختیــار تیم ملــی فوتبال قرار 
گرفت و با این پتانســیلی که وجود دارد 
می توان امیدوار بود تیم ملی در امارات 
جــام را باای ســر ببــرد.« آقــای خاص 
کشــتی فرنگــی در پاســخ به این ســؤال 
که آیا بــازی تیم ملی فوتبــال با یمن را 
دیدید؟ بیان داشــت: »متأســفانه بازی 
تیم ملی فوتبال با تمرینات خودمان 
همزمان شــد و نتوانستم بازی 
نــگاه  کامــل  صــورت  بــه  را 

کنم. بعــد از اتمام تمرین و از زمانی که 
ایــران 4 بــر صفر از یمن جلــو بود، بازی 
گل  کــه  قــدوس  ســامان  گل  دیــدم.  را 
پنجم بود را دیدم و بســیار زیبا بود.« بنا 
افزود: »کشــتی گیران از ما می خواهند تا 
تمرینــات را به گونــه ای تنظیم کنیم که 
آنهــا بتوانند فوتبال را ببینند. البته بازی 
بــا یمــن بــازی ای نبود کــه مــا بخواهیم 
زمــان تمرینات مــان را عــوض کنیم به 
این دلیل زمان تمرین را تغییر ندادیم. 
اگر تیــم ملی با تیم های ژاپن، اســترالیا 
یا مثًا با کره جنوبی بازی داشــته باشد، 
زمــان تمریــن را عــوض می کنیــم.« او 
ادامه داد: »همان گونه که فوتبالیست ها 
کشــتی را دوســت دارند ما هم فوتبال را 
دوســت داریم. تیم ملی در حال حاضر 
در مرحله مقدماتی است و ما نگرانی ای 
بابت صعــود تیم ملی بــه مرحله بعد 
نداریــم. بــرد مقابــل یمــن خوشــحالی 
نــدارد، آن هم با مربــی بزرگی همچون 
کی روش و بازیکنان بااستعدادی که تیم 
ملــی دارد.« ســرمربی تیم ملی کشــتی 
فرنگــی در پایــان گفــت: »با  وجــود این 
شــروع خوبی بود و بچه ها نشــان دادند 
که انگیــزه زیادی بــرای قهرمانی دارند. 
گرچــه یمــن قدرتمنــد نیســت و تیمی 
نبــود که مــا بخواهیم مقابــل آن محک 
بخوریم. در گروه ما تنها بازی خطرناک 
بازی با عراق اســت که ان شــاءاه عراق 
را هم می بریم. کار ما در مراحل حذفی 
سخت می شود که باید مواظب باشیم و 

با هوشیاری کامل بازی کنیم.«

محمد محمدی سدهی
خبرنگار

پرسپولیس که از عصر روز سه شنبه 
اســت،  شــده  مســتقر  دوحــه  در 
در  را  تمرینــی  جلســه  دو  دیــروز 
این شــهر پشــت ســر گذاشــت ولی 
آنچــه بــه حضــور قرمزهــا در ایــن 
شــهر جذابیــت و اهمیت بیشــتری 
همزمــان  حضــور  می بخشــد، 
تعــدادی از تیم های مطرح اروپایی 
در قطــر به ســبب هــوای مایم آن 
در تضاد با ســرمای شدید زمستانی 
قاره ســبز اســت کــه اجــازه می دهد 
آنهــا روندهــای تمرینــی خــود را با 
شــرایطی بهتر اســتمرار بخشــند. از 
قضــا یکــی از تیم هــای »اردو زده« 
در دوحه، کاب بروژ بلژیک، یعنی 
همان تیمی اســت کــه کاوه رضایی 
را در خدمت دارد و روز چهارشــنبه 
یــک نوع تبادل دیداری و اطاعاتی 
بین سرخ ها و طرف بلژیکی صورت 
گرفت. به این ترتیب که ابتدا صبح 
دیــروز رضایــی بــه محــل تمرینات 

پرســپولیس آمــد تــا دیــن خــود را 
نســبت به  هموطنانش که میهمان 
قطری هــا هســتند و در کمپ مدرن 
اسپایر تمرین می کنند، برآورده کند 
و اینکــه او پیش تــر عضــو اســتقال 
بــوده، طبعــاً کوچک تریــن تغییری 
و  نکــرد  ایجــاد  ایــن معادلــه  در  را 
ناظــران شــاهد دیــداری گــرم بیــن 

مهاجــم اســبق ســایپا و ذوب آهــن 
بــا مــردان ســرخپوش بودنــد. کاوه 
دیــروز بــا ســرخ ها عکس یــادگاری 
گرفــت و بــا برانکــو و دســتیارانش 
نیــز گفت وگــو کرد. بــا ایــن توضیح 
اضافــی کــه بایــرن مونیخ هــم این 
و  اســت  حاضــر  دوحــه  در  روزهــا 
یوپن، تیم بلژیکــی دارنده مرتضی 

پورعلی گنجی هم در آنجا اردو زده 
اســت. متذکر می شــویم کــه برانکو 
تماشــای  بــرای  چهارشــنبه  عصــر 
نحوه تمرینات بروژ، سری به محل 
ایــن تیــم زد و در آنجا بــا ایوان لکو، 
وی  هموطــن  کــه  بــروژ  ســرمربی 
اســت، گفت وگــو و تبــادل آرا کــرد. 
برانکــو به همین تدابیر اکتفا نکرد و 
از بــرادرش زاتکو و همچنین ایگور 
پانادیــچ و مارکو ســایر اعضای کادر 
فنی پرســپولیس خواســت به محل 
تمریــن بایــرن مونیــخ برونــد و بــا 
تماشــای نحوه کار این تیم مشــهور 
اطاعــات  بــر  آلمانــی،  بــاکاس  و 
خود بیفزایند. البته مســائل امنیتی 
گرداگرد اردوی بایرن به حدی زیاد 
بــود که زاتکو و ســایرین به ســختی 
توانســتند به خواســته خود برســند. 
همه ایــن موارد چهارشــنبه را برای 
پرســپولیس بــه روزی ســازنده و پــر 

هیجان تبدیل کرد.

تمریــن دیــروز اســتقال در زمیــن شــماره دو ورزشــگاه آزادی بــدون احتســاب 
ملی پوشــان فقط یک غایب داشــت و او، جابر انصاری بــود اما مهم ترین واقعه 
مرتبــط بــا ایــن تمرینــات که پایــان دهنده بــه اعتصاب ســه روزه آنان بــه خاطر 
مشــکات مالی تلقی می شــد، حضــور فرهاد مجیدی بود که بــه تازگی به عنوان 
عضــو کادر فنی به جمع آبی ها بازگشــته و دو روز پیش به تهــران آمده بود تا کار 
جدیدش را آغاز کند. کاپیتان و ســتاره پیشــین اســتقال به رســم معمول با سر و 

وضع آراسته و لباس مناسبی به محل تمرین آمد. 
او ســوار بــر اتومبیــل بنز یکی از دوســتان خود و پشــت ســر امیرحســین فتحی، 
مدیرعامــل اســتقال وارد آزادی شــد و بعــد از خوش و بش با فتحــی، به رختکن 
رفــت تــا کارش را آغاز کنــد و بازیکنان نیز وی را حســابی تحویل گرفتند که ســهم 
جوان ترهای ذوق زده تیم بابت ماقات با وی، بیشتر از میانساان تیم بود. مراسم 

معارفه مجیدی وسط زمین چمن و توسط فتحی و وینفرد شفر برگزار شد. 
در پــی آن، مجیــدی بــه رختکــن برگشــت و آنجا لباس ورزشــی بر تــن کرد و 
ســپس با دویدن دور زمین، به شــاگردان جدیدش نشــان داد که به لحاظ بدنی 
مثل گذشته آماده است. با این حال ادامه حضور مجیدی در روند تمرینی دیروز 
آبی هــا یــک فرآیند معمولی بود و کارهایی همپا با ســایر دســتیاران شــفر انجام 
داد و وی در گفت وگو با آنها از برنامه های بعدی استقال کسب اطاعات کرد. 

دیگر واقعه قابل ذکر دیروز، وعده های جدید فتحی به شــفر در مورد حل نســبی 
مشکات مالی تیم و پرداخت بخشی از دستمزد بازیکنان بوده است. فتحی به شفر 
اطمینــان داد که مشــغول تاش بــرای تأمین نیازهــای مالی تیم بــوده و حواله های 
مربوطه بزودی صادر می شود. وی از شفر به خاطر صبوری اش نیز تشکر کرد و سپس 
بــه خبرنگاران گفت: مارتین فورکن آلمانی، دیگر دســتیار مورد نظر شــفر بزودی به 
ایــران می آیــد. در حالیکه قرار بود اعضای تیم اســتقال برای برپایــی اردوی 10 روزه 
راهی قطر شــوند این اردو لغو و طبق برنامه اســتقالی ها بامداد جمعه تهران را به 

مقصد ترکیه ترک خواهند کرد و اردوی خود را در آنتالیا برگزار می کنند.

روز ویژه  آبی ها با وعده های فتحی و قطعی شدن سفر به ترکیه

مجیدی شیک و آراسته آمد
حضور کاوه رضایی در جمع سرخ ها در شهر دوحه

برانکو به تمرین بروژ رفت، برادرش به تمرین بایرن

وزیــر  معــاون  خــادم،  امیررضــا 
ورزش و جوانــان در آییــن تودیــع 
و  ورزش  مدیــرکل  معارفــه  و 
جوانان اســتان ســمنان با انتقاد از 
خصوصــی،  بخــش  دادن  فــراری 
گفــت: »این رویه نادرســت ســبب 
می شــود دیگر عاقه مندان بخش 
خصوصی رغبتی به سرمایه گذاری 
وی  باشــند.«  نداشــته  ورزش  در 
ادامــه داد: »وقتــی بــا آن دســته از 
خصوصی  بخــش  ســرمایه گذاران 
ســرمایه گذاری  ورزش  در  کــه 
نامناســبی  برخــورد  کردنــد، 

می شــود دیگــر ســرمایه گذاران به 
ایــن نتیجــه می رســند کــه ورزش 
جــای امنــی بــرای ســرمایه گذاری 
نیســت و ایــن بــه ورزش در کشــور 
آســیب جــدی وارد می کنــد. وقتی 
بخــش خصوصــی ســرمایه زیادی 
در  ورزش هزینــه می کنــد، بدیهی 
اســت که بــه دنبــال منافــع مادی 
بــا  وی  اســت.«  خــود  معنــوی  و 
بخــش  ســرمایه گذار  اینکــه  بیــان 
خصوصــی می خواهــد دیده شــود 
و ایــن چیــز بــدی نیســت، گفــت: 
تــا  می کنــد  هزینــه  »ســرمایه گذار 

احتــرام مردم را جلــب یا خدمتی 
بــه شــهر و منطقــه ای کنــد یــا در 
ســود  دنبــال  بــه  ســرمایه گذاری 

مادی اســت و هیــچ کــدام از اینها 
به خــودی خــود چیز بدی نیســت 
اما متأســفانه آنقدر حاشیه ســازی 
می کننــد کــه ســرمایه گذار بخــش 
خصوصــی فــراری می شــود. بایــد 
بخــش  جــذب  بــرای  را  زمینــه 
خصوصــی فراهــم کنیــم چــرا کــه 
بــه  می توانــد  خصوصــی  بخــش 
ارتقــای ورزش کمک کند.« در این 
مراســم از فرزاد فتاحــی، مدیرکل 
پیشین اســتان ســمنان قدردانی و 
مجتبــی جانعلــی به عنــوان مدیر 

جدید انتخاب شد.

انتقاد خادم به فراری دادن بخش خصوصی از ورزش

ë  شــهنازی: بــه دلیــل ناآگاهــی از
حقوق ورزشی، قدرت دفاع نداریم

شــاهرخ شــهنازی، ســخنگوی 
در  المپیــک  ملــی  کمیتــه 
نخســتین کنگــره بین المللــی 
حقوق ورزش در آکادمی ملی المپیک گفت: 
»درباره حقوق ورزشــی تاش هایــی در ایران 
انجام شــده اما تداوم آن برای کشــور ضروری 
اســت. آگاهی بیشــتر از حقوق ورزشــی باعث 
کاهــش دعــوای حقــوق ورزشــی در مجامــع 
بین المللی خواهد شــد. در گذشته آگاهی کم 
باعث آســیب هایی به ما شــده بود.« او ادامه 
داد: »در برخی از رشــته ها در سطح باشگاهی 

و بین المللــی با ظلم هایی روبه رو می شــویم 
کــه باید از خــود دفاع کنیم اما بــه دلیل عدم 
و  بین المللــی  حقــوق  مقــررات  از  آگاهــی 
تخصصــی در حقــوق ورزشــی قــدرت دفــاع 
نداشــتیم. در ســطح باشــگاهی بازیکنــان در 
تنظیم قراردادها با مشکاتی روبه رو می شوند 
که با بهره مند شــدن از این دانش می توان آن 

را کاهش داد.«
ë بازگشت کواکوویچ به ایران

پــس از پایــان رقابت هــای قهرمانــی والیبال 
ایتالیــا،  و  بلغارســتان  میزبانــی  بــه  جهــان 
ایگور کواکوویچ ســرمربی تیم ملــی والیبال 
ایران طبق قرارداد راهی کشــورش شــد تا به 

استراحت و دیدار با خانواده بپردازد. افشین 
داوری، سرپرست فدراســیون والیبال پس از 
شــروع کار خود پیگیری وضعیت کواکوویچ 
و بررســی برنامه هــای وی بــرای ســال آینده 
را در دســتور کار قــرار داد و پــس از مکاتبــات 
و هماهنگی هــای ازم مقــرر شــد کواکوویچ 
بــرای ماقاتی حضــوری به تهران ســفر کند 
برنامه هــای  داوری،  بــا  نشســت  ضمــن  تــا 
تیــم ملــی بــرای ســال آینــده مــورد بررســی 
قرار گیــرد. در این راســتا، کواکوویــچ بامداد 
چهارشــنبه به همراه فرزنــد خود وارد تهران 
شــد تا جلسات هماهنگی را از سر گیرد. او در 
نخســتین صحبت های خود هنــگام ورود به 

ایران گفت: »سام به همه هواداران والیبال 
ایران. خیلی خوشــحالم که بار دیگر در ایران 
هســتم. حس خیلی خوبی دارم که بار دیگر 
می توانم بسیاری از دوستان و همکاران خود 

را بببنیم، امیدوارم بتوانیم ادامه دهیم.«
ë  بنی تمیــم: حضورمان در جام جهانی هنوز

کامًا منتفی نیست
در حالی که غامرضا محمدی، سرمربی تیم 
ملی کشــتی آزاد کشــورمان گفته که تیم ملی 
در مســابقات جــام جهانــی حضــور نخواهــد 
یافت، حمید بنی تمیم سرپرست فدراسیون 
کشــتی اعام کــرد که این موضــوع هنوز کامًا 
منتفــی نیســت. او که با رادیــو تهران صحبت  

می کرد، گفــت: »این موضوع هنوز به صورت 
کامــل منتفی نیســت؛ نظر کادر فنــی این بود 
امــا در حال بررســی هســتیم. شــاید بــا هدف 
آینده نگری تیم امید یا تیم جوانی را عازم این 
مسابقات کنیم که نیاز به بررسی بیشتر دارد.«

ë  جمعــی از کشــتی گیران تیم هــای ملــی بــه
کمپین »همه برپا« پیوستند

در  ملــی  تیم هــای  کشــتی گیران  از  جمعــی 
حرکتی خیرخواهانه به کمپین #همه برپا، با 
شعار »کاس گرم- مدرســه امن« پیوستند. 
هــدف از آغاز بــه کار این کمپیــن جمع آوری 
مشارکت مردم به منظور تأمین سیستم های 

گرمایشی استاندارد در مدارس کشور است.

منهـــای 
فوتبـال

 به دعوای کی روش و برانکو 
دامن نزنیم

ایــران شــروع بســیار خوبــی در جام ملت ها داشــت و 
بازی خوبی مقابل یمــن ارائه کرد و به پیروزی پرگلی 
هــم دســت یافت. بچه هــای تیــم ملی توانســتند دل 
مــردم را شــاد کننــد. امیــدوارم خــدا کمک شــان کند 
و بتواننــد بازی هــای آینــده را همیــن طــور بــا اقتدار و 
موفقیت پشــت ســر بگذارند. شــاید برخی بگویند که 
یمــن تیم ضعیفی اســت ولی هر چقــدر هم ضعیف 
بوده باشــد، نظم و انضباط تاکتیکی ما، چه در حمله 
و چه در دفاع مثال زدنی بود. کی روش تاکتیک بسیار 
خوبــی را در زمین پیاده کرد. چنــد بازیکن را در حالی 
بــه زمین فرســتاد که چنــدان قابل پیش بینــی نبود. کــی روش مربی بزرگی 
اســت و مهره هــای خوبی هــم در اختیار دارد. تیم ملی قابلیت های بســیار 
باایی دارد. تک تک نفرات آن در هر تیمی که بازی می کنند مؤثر هســتند 
و همین نکته نشان دهنده این است که تیم ملی ایران تیم پرقدرتی است 

و شانس اول قهرمانی آسیا را دارد.
دربــاره عراق و ویتنام، دیگر تیم هــای همگروه مان هم باید بگویم، این 
دو تیــم علــی رغم فشــارهای زیادی که بــه دروازه یکدیگــر وارد کردند ولی 
نشان دادند دفاع های شکننده ای دارند و می توان از آنها عبور کرد. ویتنام 
حریف بعدی مان اســت. بازیکنان ایــن تیم با وجود قد و قامت کوتاهی که 
دارنــد اما از یک فوتبال ســرعتی بهره می برنــد و قطعاً کی روش این تیم را 
آنالیــز کرده و می داند که چطــور باید جلوی آنها بازی کند. به نظرم ویتنام 
تیم خطرناکی اســت و می تواند دردسرســاز باشــد. درباره ســایر دیدارهای 
جــام ملت هــا نیز بایــد به این نکته اشــاره کنم که با توجه بــه بازی هایی که 
از کــره و اســترالیا دیــدم، فکر می کنــم رقیب ایران یک تیم بی نام و نشــان 
خواهد بود. البته منظورم از بی نام و نشان، ضعیف بودن نیست، منظورم 
تیمی اســت که کســی انتظارش را ندارد! عربســتان بازی اول خود را خیلی 
خوب آغاز کرد. امارات تیم خوبی نشــان نداد. بحرین و قرقیزستان همین 
طــور. اســترالیا بــی برنامه وارد زمین شــد و باخت. ولــی اردن را تیم خوبی 
دیدم؛ گرچه تا حدی اینکه اردن در این جام خواهد درخشــید را پیش بینی 
می کــردم. چرا که وقتی من و ابراهیم شــکوری، دو ماه پیش که در اجاس 
AFC بودیم، اردنی ها گفتند هدف شــان قهرمانی آسیا در 2032 است و بر 

مبنای آن برنامه ریزی کرده اند.
دعــوا و کشــمکش کــی روش و برانکــو موضوعــی کــه ذهــن بســیاری از 
عاقه منــدان بــه فوتبــال را به خود جلب کــرده. باید بگویم مــا خودمان با 
اظهــار نظرهایمان به این ماجرا دامن می زنیم. هر چقدر کمتر اظهار نظر 
کنیــم، بهتر اســت. هر چقدر نظــر بدهیم بدتر به این دعــوا دامن می زنیم 
و برعکــس هرچقــدر بی توجهی کنیم، قاعدتاً یک روزی خودشــان خســته 
می شــوند و بهتر اســت که ما اجــازه دهیم آنهایی که مرجع بااتر هســتند، 

قضاوت کنند و نظر بدهند.
 منبع: ایران آناین

یادداشــت

نیما نکیسا
دروازه بان سابق 
تیم ملی

چرا فوتبال ایران بیش از ۴۰ سال 
قهرمان آسیا نشد؟

ë 3- چهل سال میهمان شدن
تردیــدی نیســت کــه شــانس تیم هــای میزبــان برای 
از  بیــش  ورزشــی  مســابقه های  در  موفقیــت  کســب 
تیم هــای میهمــان اســت. بخصــوص اگــر میزبــان بــه لحــاظ فنــی و کیفی 
نیــز در ســطح باایی قرار داشــته باشــد. به یــاد آوریم که همیــن دوره قبل 
اســترالیای میزبان قهرمان جام ملت های آســیا شــد و فراموش نکرده ایم 
که 2 قهرمانی از 3 بار فتح جام ملت های آســیا توســط تیم ایران به عنوان 
میزبان حاصل شــده اســت. به چندین دلیل اصلی از جمله نفوذ و قدرت 
بیشــتر برخی کشــورهای شرق آســیا و جنوب خلیج فارس حتی بحرین در 
AFC و نبود عناصر مؤثر از فدراســیون فوتبال ایران در کنفدراســیون آســیا 
و همچنیــن فقدان زیرســاخت ها و عوامل و شــرایط مهــم دیگر مثل عدم 
حضور زنان در ورزشــگاه های ایران، امکان میزبانی جام ملت های آسیا در 
40 سال گذشته وجود نداشته و این مسأله هم در قهرمان نشدن تیم ایران 

مؤثر بوده است.

ë 4- ضربه های مرگبار پنالتی
افــراد بســیاری تعییــن سرنوشــت یــک بــازی و اعــام نــام تیــم برنــده بــا 
ضربه هــای پنالتــی را متــرادف با شــانس و اقبــال می دانند کــه گاه بهترین 
پنالتــی زن هــای جهــان هــم در حســاس ترین بازی هــا، ضربه پنالتــی را به 
دروازه بــان تیــم حریف یــا تیــر دروازه زده و برخی حتی به خــارج از دروازه 
فرســتاده اند. این ســخن اگرچه درســت اســت، اما تمام واقعیت نیســت. 
برای کســب موفقیت پس از  120 دقیقه پیکار نفســگیر که جســم خســته و 
روح شــکننده می شود ، نقش مربیان بســیار مهم است. انجام تمرین های 
کافــی و ازم در ضربه هــای پنالتــی و داشــتن برنامــه بــرای آن، شــناخت و 
انتخاب بهترین پنالتی زن ها که قبل از اســم و آوازه و حتی تجربه زیاد باید 
آمادگی ذهنی و روحی ایستادن پشت ضربه پنالتی را داشته باشند و قبول 
مســئولیت شکســت از ســوی مربیان که این نیز در ارتقای روحیه بازیکنان 
نقش بســیار مهمــی دارد، می تواند شــانس و اقبال چنین تیمــی را هنگام 
زدن ضربه های پنالتی فزونی ببخشــد. زنده یاد استفان کواچ مربی، معلم 
و مدرس بزرگان فوتبال جهان حدود ۵0 سال قبل در کتاب ارزنده »فوتبال 
کامــل« بــه مربیان توصیه کرده که با صدای بلند خطــاب به بازیکنان خود 
قبل از زدن ضربه های مرگبار پنالتی بگویید: »اگر پیروز شدیم، پس از پایان 
مســابقه می گویم که شــما برده اید و اگر شکست خوردیم، خواهم گفت که 
به خاطر اشتباه های من باخته ایم.« واقعیت این است که هر وقت در جام 
ملت های آسیا کار به ضربه های پنالتی کشیده شده، تیم ایران باخته است 
که همه چیز را نباید به »بدشانسی« منوط و معطوف کرد. بلکه اشتباه های 
مربیان و بازیکنان از جمله چند موضوع مهم را که مورد اشاره قرار دادیم، 

در ناکامی پنالتی زن ها و شکست تیم باید بسیار بااهمیت دانست.

ë 5- برکناری و عدم ثبات مربیان ایران
در فوتبال ایران ، چه مســئوان فدراســیون و چه مســئوان تیم هایی که نام 
»باشــگاه« دارنــد، هیــچ گاه »مقصر« نیســتند و هرگز خودشــان درصورت 
وقوع شکست های پیاپی نیز »استعفا« نمی دهند )چون عاشق خدمت به 
فوتبــال هســتند!( و اولین قربانــی آنها هم مربیان هســتند. به همین دلیل 
هیــچ مربــی در 4 دهه گذشــته دو دوره پیاپــی در رأس کادر فنــی تیم ایران 
حضور نداشــته و حتی اگر عنوان ســوم جام ملت های آســیا را نیز به دست 
آورده باشــد، مدتی بعد برکنار شــده و مربی دیگری منصوب شــده اســت. 
همیــن عــدم ثبات کادر فنی و فرافکنی مســئوان فدراســیون های مختلف 
و تغییــر پیاپــی مربیان به منظور مقصر دانســتن آنها در نرســیدن به مقام 
قهرمانــی و بی تقصیر نامیدن خود به رغم فراهم نکردن حداقل امکانات 
برای آمادگی تیم، یکی دیگر از عوامل عدم کســب عنوان قهرمانی و حتی 
فینالیســت نشــدن فوتبال ایران در جام ملت های آسیا بوده است. در واقع 
کارلــوس کــی روش اولیــن مربی اســت که پس از حــدود نیم قــرن دو دوره 

پیاپی در جام ملت های آسیا روی نیمکت رهبری تیم ایران می نشیند.
- ادامه مطلب در شماره روز شنبه

اسماعیل راستی
روزنامه نگار

بخش دوم

فوتبالیست ها کشتی را دوست دارند
ما هم فوتبال را دوست داریم

گفت وگوی »ایران« با محمد بنا، سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی

تکلیف ریاست کشتی سال آینده مشخص می شود/ برد مقابل یمن خوشحالی ندارد
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حامد جیرودی
خبرنگار

توتو اسپورت )ایتالیا(
ایــن روزنامــه به ســبب در پیــش بودن 
دیــدار جالــب یوونتــوس بــا میــان در 
لیگ فوتبال ایتالیا عکس چهره گونزالو 
ایگواین را با دو حالت روبه روی یکدیگر 
چاپ کــرده و یکــی از آنها دربــر دارنده 
بــا لبــاس یوونتــوس اســت کــه او  وی 
پیش تــر در عضویــت آن بــود و دیگری 
با لباس میان که تیم فعلی وی است. 
توتو اســپورت از نقــل و انتقال های تازه 

اینترمیان هم خبر داده است.

AS )اسپانیا(
عکس اول این نشریه نشانگر استقبال 
سرخیو راموس، کاپیتان رئال مادرید 
از براهیــم، صیــد تازه و میــان فصلی 
این باشــگاه در جریان تمرینات رئال 
اســت. »AS« از جدیدترین اظهارات 
دیه گــو ســیمئونه، ســرمربی اتلتیکــو 
مادرید و همچنین تحوات مسابقات 
رالی داکار یاد کرده و متذکر شده است 
که جام حذفی اسپانیا گرمابخش این 

روزهای فوتبال اسپانیا است.

استار اسپورت )انگلیس(
عکس بزرگی از هری کین که شــادی او را پس 
از گلزنــی مقابل چلســی در دیــدار رفت نیمه 
نهایــی جــام اتحادیــه فوتبال انگلیس نشــان 
می دهد صفحه اول این روزنامه را درنوردیده 
و خبــر از عزم راســخ تاتنهام برای رســیدن به 
فینال می دهد. اســتار اســپورت به دیدار شب 
گذشــته منچسترســیتی با تیم کم نام و نشان 
برتون در دیگر دیدار نیمه نهایی این جام نیز 
اشاره کرده و پپ گواردیوا را مردی خوشبخت 

با احتساب قرعه آسان سیتی خوانده است.

ایرانــی  مربیــان  جــزو  تقــوی  محمــد 
اســت که فوتبال را علمی و تخصصی 
دنبال کــرده و حرف هــای قابل تأملی 
در ایــن بــاره دارد. بازی هــای تیم ملی 
در جام ملت های آســیا، باعث شــد تا 
پای صحبت های ایــن بازیکن دهه 60  
و 70 فوتبــال ایــران و اســتقال برویم. 
ســرمربی حــال حاضــر تراکتورســازی 
در گفت وگویی که بــا خبرنگار »ایران« 
داشــت، نظــرات خــود را درخصــوص 
تیم ملی، تراکتورســازی و فوتبال ایران 

مطرح کرد.
 
ë  درخصوص شروع خوب تیم ملی در

جام ملت ها و پیروزی 5 بر صفر مقابل 
یمن، چه نظری دارید؟

نمی توانیــم بازی با یمــن را ماک 
و معیــار فوتبــال ایــران قــرار دهیم. نه 
می توانیم بگوییم برد خیلی با ارزشــی 
بوده و نــه می توانیم بگوییم یمن تیم 
ضعیفی اســت. این بــرد را نه کمرنگ 
و نه پررنگ کنیم. فاصله فوتبال ایران 
بــا یمن بــه انــدازه 5 گل هســت. البته 
را  بازیکنــان  کار  ارزش  نمی خواهیــم 
پایین بیاوریم و تاش شان قابل تقدیر 

است.
ë  مهدی طارمــی 2 گل زد و یک گل هم

سردار آزمون و سامان قدوس. یک گل 
هم اشــکان دژاگه زد که بازیکن شــما در 

تراکتورسازی است.
من فقــط همین یــک گل را دیدم. 
چون اشــکان بازیکن تیم خودم است! 
)می خندد(. از گلزنی و آمادگی اشکان 
خیلی خوشــحالم. اوایــل خیلی تحت 
فشــار بــودم کــه چــرا اشــکان تعویض 
نمی شــود؟ من اعتقاد داشــتم او فقط 
نیازمند این اســت که بــازی کند. چون 
در چنــد ســال اخیــر مصدوم بــود و به 
این نیاز داشت در چند بازی 90 دقیقه 
بــازی کند تا هــم از لحــاظ روانی و هم 
از لحــاظ بدنی به آمادگی ازم برســد. 
بــدون تردیــد اشــکان یکــی از بهترین 
بازیکنــان تاریــخ فوتبــال ایــران اســت 
و اگــر بخواهــم 5 بازیکــن برتــر تاریــخ 
فوتبــال ایران را نام ببرم، اشــکان یکی 
از آنهاســت. او هــر زمــان و تحــت هــر 
شــرایطی که بــه میــدان رفتــه، یکی از 
بهتریــن بازیکنــان تراکتورســازی بوده 
و مــن بــا آنالیــز ایــن موضــوع را ثابت 

می کنم.
ë  اما دژاگــه در بازی جام حذفی ابتدای

آبــادان،  نفت  صنعــت  مقابــل  فصل 
بــه تعویض خود توســط جان توشــاک 
واکنــش نشــان داد. این بــرای خیلی ها 

تعجب برانگیز بود.
اشــکان بــه تعویــض خــود واکنش 
نشــان نداد و مــن نمی توانــم توضیح 
بدهــم، چــون یــک موضوع شــخصی 

است. اشــکان مثل هر بازیکن دیگری 
بــه  نســبت  اســت  ممکــن  دنیــا،  در 
تعویضش ســؤالی داشته باشد که این 
طبیعی اســت. ســؤالش هم معمولی 
بود. او کلمه ای را به کار برد که در زبان 
انگلیســی، یــک کلمــه متــداول اســت 
کــه اگــر بخواهیــم در بدتریــن حالــت 
آن را ترجمــه کنیم، بــاز یک اصطاح 
مؤدبانه است. اما اعتقاد دارم واکنشی 
کــه گرفته شــد، واکنش بدی بــود و آن 
اتفاق نبایــد می افتاد. بعضــی مواقع، 
مربیان می گویند بازیکن حرف زد باید 
گردنش را بزنیم ولی یکســری مربیان 
دیگــر می گوینــد بایــد بازیکــن را درک 
کنیم و اگر قرار است تنبیهی هم انجام 
شــود، بعــداً انجــام شــود تــا تنشــی به 
وجود نیاید و در کل به نظر من، اشکان 

در آن موضوع تقصیری نداشت.
ë  برگردیم بــه تیم ملی! احســان حاج

صفــی دیگــر بازیکــن تراکتورســازی در 
بازی بــا یمن در دفــاع چپ بــه میدان 
رفت ولــی فرصــت بــازی به مســعود 
شــجاعی کــه دیگر شــاگرد شماســت، 

نرسید.
مربــی  تفکــرات  بــه  دیگــر  ایــن 
برمی گــردد. مهــم ترین خبر بــرای ما 
ایــن بــود کــه تورنمنــت را بــا پیــروزی 
آغــاز کردیــم و فرقــی هــم نمی کند با 
یمن بازی می کنیــد یا عراق. مهم این 
است که ببرید. در تیم ملی 23 بازیکن 
حضــور دارند ولی اینکه مســعود بازی 
نکــرد، تصمیم کــی روش بوده اســت. 
من دوست دارم مسعود و اشکان کنار 
هــم بازی کنند. چــون اعتقاد دارم نوع 
بازی شــان همدیگــر را کامــل می کنــد. 
اشــکان  نبــوده،  مســعود  کــه  روزی 
کارایی اش کمتر شده و روزی که اشکان 
نبــوده، مســعود همیــن طــور. در هــر 
حال، اتفاق خاصی نیفتاده و به نظرم 
مســعود در دیدارهای بعــد تیم ملی، 

بازی خواهد کرد.
ë  بازی بعدی تیم ملی با ویتنام اســت

که به عــراق 3 بر 2 باخت. ایــن بازی را 
چگونه می بینید؟

ایــران در مرحلــه  بعیــد می دانــم 
گروهــی به مشــکل بخــورد امــا ویتنام 
تیــم خوبی نشــان داد و بازنده محض 
نبود. ویتنــام، تیم گردن کلفتی اســت 
ولی بعید به نظر می رسد حریف ایران 
شود. مهم ترین موضوعی که کی روش 
می خواهد در فوتبال ایران جا بیندازد، 
ایــن اســت کــه هیــچ حریفــی را نبایــد 
دســت کم گرفت و حتــی همین یمنی 
کــه 5 گل خــورد، قابــل احتــرام اســت 
و تــا زمانی کــه این تفکــر باشــد، ایران 
مشــکلی برابر حریفانی مثــل ویتنام و 
هند که ناشناخته هستند و می خواهند 
خودشــان را در فوتبال آســیا بــه اثبات 
برســانند، نخواهــد داشــت. در ضمن 
بازی با این تیم ها ممکن است سخت 

شود. دیدید که اردن، استرالیا را برد.

ë  با این شــرایط، شانس قهرمانی ایران
در جام ملت ها را چقدر می دانید؟

کــی روش حــرف خوبــی زد کــه اگر 
بــر مبنــای شایســتگی باشــد، ژاپــن و 
اســترالیا شــانس بیشــتری دارنــد. اگــر 
جام جهانی را مــاک قرار دهیم، باید 
گفــت کــه اگرچه اســترالیا باخــت ولی 
بــاا می آیــد و اگــر ژاپــن و ایــران هم تا 
مراحل پایانی پیــش بروند، می توانند 
شانس قهرمانی باشند. عربستان هم 
تیــم بــا کیفیتی بــود. امــا اعتقــاد دارم 
ایــن تیم و امارات با وجود امکاناتی که 
دارنــد و حتی عراق، حریفانی هســتند 
که کــی روش راه پیروزی بر آنها و حتی 
تیمــی ماننــد ژاپــن را بلد اســت. البته 
همه چیز دست مربی نیست و مسائل 

دیگر هم گاهی دخیل است.
ë  دربــاره اتفاقــی کــه میان کــی روش و

برانکــو به وجــود آمده و مدت هاســت 
ادامه دارد، چه نظری دارید؟

ببینیــد فوتبال یــک مقوله اجتماعی 
خیلی وسیع است ولی مهم ترین مسأله 
در هــر موضوعــی، احتــرام اســت. شــما 
را   Fair Paly واژه  بــازی  هــر  ورودی  در 
می بینیــد و Respect هم یعنــی احترام. 
مــن خیلی متأســفم کــه این احتــرام در 
بااتریــن ســطح فوتبــال ایــران رعایــت 
نمی شــود. ایــن را مــن نــه می توانــم یاد 
بدهم و نه کسی می تواند یاد بگیرد. چون 
باید در هر شــرایطی بــه همدیگر احترام 
بگذاریم و متأســفم که مسئوان فوتبال 
ما نمی توانند این موضوع را جا بیندازند.

ë در کل به تیم ملی امیدوار هستید؟
بلــه، همــه بــه امیــد زنده هســتند. 
ما همیشــه مدعــی بوده ایــم. من یک 
جــوان 19، 18 ســاله بــودم کــه بــا تیــم 
ملی در جام ملت های 1988 شــرکت 
کردیــم. وقتی با رتبه ســوم برگشــتیم، 
مــردم ناراضــی بودنــد. مــا آن موقــع 
اردویمــان در رســتوران چینی هــا بــود 
رســتوران  در  ســربازخانه ها  مثــل  و 
می خوابیدیم. ســرما بود و به پنجره ها 
پاســتیک زده بودنــد تــا ســرما مــا را 
اذیــت نکند. بــا آن امکانات و در حالی 
که داشــتیم ســومین یا چهارمین بازی 
ملی مــان را تجربه می کردیم، مردم از 

ما قهرمانی می خواستند.
ë  زنده یــاد پرویز دهداری کــه آن موقع

سرمربی تیم ملی بود، خیلی سخت گیر 
بود؟

دهداری سختگیر نبود. ایشان انسان 
بزرگی بود و باید بگویم که در یک کلمه، 
جمله یا حتی یک مصاحبه نمی گنجد 
که بخواهیم دربــاره اش صحبت کنیم. 
من برای همــه مربیانــم از جمله زنده 
یــاد ناصر حجــازی یــا مرحــوم منصور 
پورحیــدری احترام زیــادی قائلم چون 

خیلی چیزها از آنها یاد گرفتم.
ë  بعــد از آن هــم که بــا علــی پروین کار

نکردید؟
بلــه مــن اردو را تــرک کــردم و بــه 

در  موقــع  آن  مــن  رفتــم.  دانشــگاه 
دانشگاه تهران، کشاورزی می خواندم. 
البته شــاید هم خــط می خــوردم ولی 
زرنگــی کــردم و از اردو بیــرون آمــدم. 

)می خندد(
ë  شــما بعد از ســال ها به فوتبــال ایران

تراکتورســازی  ســرمربی  و  برگشــته اید 
هســتید. شــرایط تیم تــان در نیم فصل 

دوم را چطور ارزیابی می کنید؟
مهم ترین مشکل ما در حال حاضر 
ایــن اســت کــه ملی پوشــان مان را در 
اختیــار نداریم. من مربــی بهانه گیری 
نیســتم ولــی وقتــی گاهــی مســائل را 
نمی بیننــد.  را  مشــکات  نمی گوییــد، 
مــا 3 بازیکن ملی پوش مــان را تا 4 روز 
قبــل از بازی نداریــم و این بزرگ ترین 
مشکل ماست. 3 ملی پوش یعنی 30 
درصد تیــم و مطمئناً من در بازی اول 

آنها را ندارم.
ë  آنتونی اســتوکس هم با شما به ایران

او  هســتید  امیــدوار  چقــدر  برگشــت. 
کیفیت قبل از رفتنش از ایران را دوباره 

ارائه دهد؟
مــن همین امــروز )دیروز( داشــتم 
و  می کــردم  صحبــت  همکارانــم  بــا 
می گفتــم اســتوکس مــن را ســورپرایز 
کــرده اســت. ایــن قــدر کــه خــوب و با 
انگیــزه تمریــن می کند. این اســتوکس 
برای هر تیمی خطرناک است و خیلی 

اتفاقات ممکن است بیفتد.
ë تکلیف لی هری اروین چه شد؟

باشــگاه  بــا  را  تکلیفــش  بایــد  لــی 
مشخص کند و اگر نمی خواهد برگردد، 
بایــد یک مهاجم بگیریــم و باتوجه به 
اینکه لیســت با حضور »لی« پر است، 
مــا نمی توانیــم بازیکــن جدیــد جذب 
کنیم. فکر می کنم تکلیف او تا چند روز 

دیگر مشخص شود.
ë  یــک بازیکــن جدیــد بــه نــام کویــن

کنســتانت را هــم گرفتیــد کــه بازیکــن 
ســابق میان بوده است. شما خودتان 

درخواست جذب او را داده بودید؟
مــن درخواســت پســت را می دهم 
و بازیکــن بــه مــن معرفــی می شــود و 
می گوینــد این خوب اســت یــا نه و من 
تأیید یــا رد می کنم. مســائل مالی اش 
هم به باشگاه مرتبط است. او را به من 
معرفی کردنــد و فکر می کنم بازیکنی 
با خصوصیات او کمتر به فوتبال ایران 
می آیــد. او در میــان و فوتبــال اروپــا 
بــوده ولی این برای من ماک نیســت 
و بایــد وضعیــت اان بازیکن را ببینم. 
من از کوین پرســیدم که آخرین بار کی 
بــازی کــرده. ممکــن اســت او از لحاظ 
بدنی عقب باشــد و ما باید ســریع این 
مشــکل را حل کنیم ولی داشــتن تفکر 
حرفه ای مهم اســت و به من گفت اگر 
ازم باشــد، روزی 3 جلسه هم تمرین 

می کند تا برسد.
ë  این قیمت 5 میلیون یورویی اش هم

خیلی برای همه جالب بوده است.
نه 5 میلیون یورو قیمت او نیســت. 
ایشــان زمانی که از باشگاه های فرانسه 
به میان رفتــه، 5 میلیون یورو قیمت 

ترانسفرش بوده است.
ë  مالــک زنــوزی  می شــود  گفتــه  امــا 

تراکتورســازی آنقــدر رقم هــای باایــی 
پیشــنهاد می دهــد کــه ایــن رقــم هــم 

باورکردنی است.
نه اصًا این طور نیســت. من بدون 
تردید به شــما می گویم که قــرارداد او، 
ماننــد قرارداد نرمال یک فوتبالیســت 
خارجی ناشــناخته اســت که به فوتبال 

ایران آمده است.
ë  .با این ســتاره ها تیم تان رؤیایی شده

امیــدوار هســتید قهرمــان لیــگ برتــر 
شوید؟

قهرمانــی فاکتورهای زیــادی دارد. 
مهم این است که یک قهرمان ماراتن، 
مســابقه اش خوب تمام کنــد و ما هم 
هدف مان این اســت که ماراتن لیگ را 
خــوب تمام کنیم. مــا هنوز به یک تیم 

کامــل تبدیل نشــده ایم. ایــن بازیکنان 
تازه اضافه شــده اند و تیم دارد باانس 
می شود. اگر چند بازیکن دیگر بگیریم 
و در چنــد بــازی اول مــان هــم نتایــج 
خوبــی بگیریم، می شــود امیــدوار بود. 
چــون 3، 2 هفتــه طــول می کشــد کــه 
ملی پوشــان بــا تیــم هماهنــگ شــوند 
و بعــد از آن بــه قهرمانــی هــم فکــر 

می کنیم.
ë  خوشــحال هســتید به فوتبــال ایران

برگشته اید؟
طــرف  یــک  از  امــا  خوشــحالم 
ناراحــت هــم هســتم. چیــزی کــه در 
لیــگ و اتفاقات فوتبال ایران می بینم، 
نداشــتم  انتظــار  و  می کنــد  ناراحتــم 
بعــد از 18 دوره همچنان این تفکرات 

آماتوری حاکم باشد.
ë  فوتبال ایران نسبت به آن دوره ای که

بازی می کردید، چقدر پیشرفت کرده؟
چــه  در  را  پیشــرفت  اســت  مهــم 
ببینیم. اگر زمین ها را بگوییم، بله بهتر 
شده است. بازیکنان هر دوره می گویند 
کــه ما بهترین بازیکنان ایــران بوده ایم 
امــا از لحاظ تکنیــک فــردی می توانم 

بگویم بازیکنان سابق بهتر بودند.
ë  شــما منتقدانی هم دارید و می گویند

تقوی تجربه خاصی در مربیگری ندارد. 
چه پاسخی به این انتقادها دارید؟

من مربیگری را در محات انگلیس 
در  لیــگ،   Sunday در  کــردم.  شــروع 
 Wednesday لیگ و بعد به Saturday
لیــگ. بعــد بــه کنفرانــس و چمپیــون 
شــیب و لیــگ برتــر. مــن تمــام ایــن 
تیم هــا را در این 14 ســال دیــده ام. من 
نمی خواهــم بگویم فوتبــال بلدم ولی 
از ســال 2007 حس کــردم باید نگاهم 
بــه فوتبــال را عــوض کنــم و ســال ها 
طــول کشــید که مــن توانســتم مدرک 
مربیگــری ام را از انگلیس بگیرم و این 
نبوده که برخی بگویند ایشان کجا بوده 

است. من در فوتبال بوده ام.

بیرانوند نقطه ضعف امیری را لو داد
دومیــن تمریــن تیــم ملی فوتبــال ایران پــس از برتری 
برابــر یمــن دیــروز ســاعت 14:30 در زمیــن شــماره دو 
ورزشــگاه کریکت ابوظبی برگزار شــد. مسعود شجاعی 
که به دلیل ســرماخوردگی روز سه شنبه همراه سایرین تمرین نکرده بود، 
دیــروز بدون مشــکل تمرین کــرد. علیرضا جهانبخش هــم که مدت ها به 
دلیــل مصدومیــت اختصاصــی تمریــن می کــرد، بــا ســایرین تمرین کرد 
تا نشــان دهد مشــکلی بــرای همراهی تیــم در دیــدار برابر ویتنــام ندارد. 
علی کفاشــیان و محمدرضا ســاکت میهمانان تمرین ملی پوشان بودند و 
دقایقــی از تمریــن را تماشــا کردند. این دو در ادامه جلســه ای با کی روش 
در گوشــه ای از زمیــن  برگــزار کردند. بازیکنان تیم ملی پــس از گرم کردن 
زیــر نظر میک مــک درموت بازی در نیمــه ای از زمین فوتبال با اســتفاده 
از دروازه هــای کوچــک را تمریــن کردنــد و بخــش بعــدی تمریــن هــم به 
بازی ســپک تاکرا اختصاص داشــت. زمانــی که بازیکنان ســپک تارا بازی 
می کردنــد، کــری خوانی جالبی میان آن ها شــکل گرفته بــود به طوری که 
بیرانوند دائم اشــاره می کرد توپ را روی پای راست امیری بفرستند چون 
اعتقاد داشــت او در شوتزنی با پای راســت ضعیف عمل می کند و به این 

ترتیب نقطه ضعف امیری را لو داد!

برتری خفیف ژاپنی ها مقابل ترکمنستان
ژاپــن در اولیــن دیــدار خود در جــام ملت ها توانســت ترکمنســتان را 3 بر 2 
شکســت دهد. قضاوت ایــن دیدار را علیرضا فغانی برعهده داشــت. دیروز 
ازبکستان و عمان هم از گروه F مسابقات در ورزشگاه شارجه به مصاف هم 
رفتند که ازبکستان 2 بر یک پیروز شد. هدایت ازبکستان را هکتور کوپر مربی 
نامــدار آرژانتینــی بــر عهده دارد. گفتنی اســت در بازی های امــروز و از گروه 
A بحریــن – تایلند )14:30( و هند – امــارات )19:30( با هم دیدار می کنند. 
همچنین از گروه B اردن – سوریه )17( به مصاف هم می روند. در بازی های 
فــردا جمعه هم از گروه C فیلیپین – چین )17( و قرقیزســتان – کره جنوبی 
)19:30( مقابل هم قرار می گیرند و از گروه B هم بازی فلســطین – استرالیا 

)14:30( برگزار می شود.

جهانبخش: از بازی ویتنام شوکه شدیم
علیرضــا جهانبخــش در حاشــیه تمرین تیــم ملی گفت: »خدا را شــکر بعد 
از مــدت طوانی که بیرون بودم و بدشانســی که داشــتم، تمرینات خودم را 
پشت سر گذاشتم و به طور کامل با تیم تمرین می کنم و اگر کادر فنی صاح 
بداند، حاضرم به تیم کمک کنم و از تمرین کنار سایر بازیکنان لذت ببرم.« 
او ادامــه داد: »قطعاً بازی اول در چنین مســابقاتی مهم اســت و بازتاب آن 
هــم مهــم اســت و بازیکنــان و کادر فنــی از اهمیــت آن باخبر بودنــد. فرقی 
نمی کــرد کــه تیــم ملی برابر یمــن بازی کند یــا حریف دیگری. ما بــاز هم با 
همین کیفیت بازی می کردیم و خدا را شکر بازیکنان نمایش خوبی داشتند. 
بازی عراق و ویتنام را دیدیم و تیمی را نمی شود دست کم گرفت. ما از نحوه 
عملکرد ویتنام شــوکه شدیم و انتظار چنین بازی را نداشتیم.« مهاجم تیم 
ملی درباره رقیبان اصلی ایران در جام ملت های آسیا گفت: »رقیبان سنتی 
ما یعنی اســترالیا، ژاپن و کره جنوبی از مدعیان اصلی هســتند. عربســتان و 
امــارات هــم می توانند در این جام نتیجه بگیرند. البتــه با بازی ای که ویتنام 
مقابل عراق داشت، ممکن است در این جام شگفتی هم داشته باشیم. ما 

هم هدف بزرگی داریم و در راستای آن تاش خواهیم کرد.«

لغو اردوی خارجی سایپا به خاطر کارگران
علی دایی، ســرمربی ســایپا با اینکه از وجود مشــکات مالی در این باشــگاه 
ناراضــی اســت، امــا دیــروز از خیــر برگــزاری اردویــی تدارکاتــی در ترکیه که 
پیش تر روی آن توافق شــده بود، گذشــت تا به حل مشــکات کارگران سایپا 
که مثل بازیکنان فوتبال ســایپا حقوق های معوقه دارند، یاری برساند. دایی 
ایــن تصمیم بــاارزش را زمانی گرفت که از خط تولید کارخانه ســایپا بازدید 
کــرد و آنجــا از نزدیــک با شــرایط و خواســته های کارگران آشــنا شــد. به این 
ترتیــب تمرینات نارنجی ها برای نیم فصــل دوم لیگ برتر در همان تهران 
پیگیری خواهد شــد و این در حالی اســت که رضا درویش، مدیرعامل سایپا 
مشکات مالی این باشگاه صنعتی را مرتبط با فشارهای اقتصادی رایج در 

کشور در شرایط کنونی عنوان کرده است.

وزیر ورزش حوثی ها: این تیم ربطی به یمن ندارد
حســن زید، وزیــر ورزش حکومت حوثی ها )جنبش انصــاراه( یمن بعد از 
شکســت ســنگین این تیم برابر ایران اظهار نظر جالبی انجام داد. او در این 
بــاره گفــت : »این تیم   ملی ربطــی به ما ندارد و نماینده حوثی ها نیســت. ما 
مخالف حضور یمن در هر رقابتی که در دو کشــور شــرور و هم پیمان، یعنی 

عربستان سعودی و امارات برگزار شود، بوده و هستیم.«

اخبـــار

واکنش وزیر ورزش به اختاف ادامه دار کی روش و برانکو

 انرژی مان را 
صرف حمایت از تیم ملی کنیم

دلیلی ندارد که امکان حضور زنان در ورزشگاه ها و 
اماکن ورزشی را فراهم نکنیم

مســعود ســلطانی فر، وزیــر ورزش و جوانــان در حاشــیه 
در  زنــان  حضــور  بحــث  دربــاره  دولــت  هیــأت  جلســه 
ورزشــگاه ها گفــت: »ایــن کار در اســتادیوم های مختلــف 
نیــاز بــه ورودی مجزا، معبر و مکان مجزا و ســرویس و خدمــات مجزا دارد. 
همــه این امکانات در ورزشــگاه های مختلــف وجود دارد و ایــن امکانات در 
کوتاه تریــن زمــان ممکن قابل فراهم کردن اســت. امیدواریم کــه به مرور با 
فراهم شــدن شــرایط در مکان های مختلــف ابتدا در بازی هــای ملی امکان 
ایــن موضوع را فراهم کنیم.« وی افزود: »شــورای عالی انقاب فرهنگی در 
نیمه دوم سال 84 مصوبه ای داشته که دوستان دستگاه قضایی به آن اشاره 
می کردنــد که مصوبه شــورای عالی انقاب فرهنگی حکــم قانون را دارد. در 
جلســه ای کــه دو هفته قبل داشــتیم، اعضای کمیســیون فرهنگــی و تربیت 
شــورای عالی انقاب فرهنگی این موضوع را مطرح کردند و دبیر شــورا قول 
داد کــه تجدیــد نظری در ایــن ارتباط صورت گیرد. شــرایط امروز با گذشــته 
متفاوت است و خوشبختانه نظام این امکان را فراهم کرده که زنان در همه 
مکان ها و مناســبت ها و رویدادها حضور داشــته باشــند. دلیلی ندارد که این 
امــکان را بــرای زنان در ورزشــگاه ها و اماکن ورزشــی فراهم نکنیــم؛ البته با 

رعایت همه مسائل شرعی و فرهنگی.«
وزیــر ورزش و جوانــان در رابطــه بــا عملکــرد تیــم ملــی فوتبــال در جام 
ملت های آســیا هم صحبت کــرد: »تیم خیلی خوبی داریم و شــروع خوبی 
هــم در این رقابت ها داشــتیم. امیــدوارم در بازی هــای باقیمانده هم نتایج 
خوبــی بگیرنــد. تیــم ملی از حمایــت همه ملــت و دســت اندرکاران ورزش 
برخوردار است و امیدواریم با همین حمایت ها، هماهنگی ها و عزم و اراده 
بتوانیم تا فینال این مســابقات پیش برویم.« ســلطانی فر در رابطه با اینکه 
اختاف  کی روش و برانکو در جام ملت های آسیا هم ادامه دارد و آیا وزارت 
ورزش قصــد نــدارد تذکری به این افــراد بدهد، افزود: »بهتر اســت که همه 
انــرژی را صــرف حمایت از تیــم ملی مان کنیم و امیــدوارم بتوانیم قهرمان 
شــویم. برای تیم ملی پیش بینی پاداش کردیم. امیدوارم در مراحل بعدی 
کنار تیم باشم. تا اان همیشه در کنار تیم بوده ام و تاش می کنم که باز هم 

کنار تیم ملی باشم.«

بازتــاب

کی روش راه بردن ژاپن و عربستان را بلد است
گفت وگوی »ایران« با محمد تقوی، سرمربی تراکتورسازی

دژاگه یکی از 5 بازیکن برتر تاریخ فوتبال ایران است/ متأسفم احترام در بااترین سطح فوتبال ایران رعایت نمی شود
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کی روش چند روز دیگر سرمربی کلمبیا می شود!
در حالــی کــه کارلوس کــی روش بــه همراه 
ملــی در مســابقات جــام ملت هــای  تیــم 
آســیا حضــور دارد، یــک بــار دیگــر ســایت 
روزنامــه  »eltiempo« کلمبیــا، مدعی شــد 
این مربی پرتغالی گزینه اصلی فدراســیون 
فوتبال کلمبیا برای جانشینی خوزه پکرمن 
اســت و اگــر اتفــاق خاصــی نیفتــد، در چند 
روز آینــده کــی روش را بــه عنوان ســرمربی 
جدیــد معرفــی خواهــد کــرد. او کارش را با 
کلمبیــا به محض اتمام قراردادش با ایران 
آغــاز می کنــد. در طــول یــک ســال گذشــته 

فدراســیون کلمبیا 3 جلســه با کــی روش برگزار کرده اســت. اولین جلســه در 
تاریخ 24 ســپتامبر در حاشیه مراســم بهترین های فیفا بود. دومین جلسه در 
مــاه نوامبــر در مادرید بود و آخرین جلســه نیز 9 دســامبر در مادرید در فینال 

جام لیبرتادورس برگزار شد.«

AFC پیشنهاد مهدوی کیا به رئیس
مهــدی مهدوی کیا که برای مراســم افتتاحیه 
جام ملت ها، در دیدار با رئیس کنفدراســیون 
فوتبــال آســیا پیشــنهاد جالبــی را ارائــه کــرد. 
کاپیتان سابق تیم ملی ایران که سفیر فوتبال 
پایه در آسیا هم هست، در دیدار خود با شیخ 
ســلمان از وی خواســت تــا شــرایطی فراهــم 
شود که تیم های جوانان باشگاه های مختلف 
که در لیگ قهرمانان آســیا حضــور دارند روز 
قبل از برگزاری بازی بزرگســاان 2 تیم با هم 
بازی کنند. این اتفاق در فوتبال اروپا در قالب 
یــک جــام در حــال انجام اســت و بــه همین 

دلیل مهدوی کیا چنین پیشــنهادی را مطرح کرد. شــیخ ســلمان در این دیدار از 
پیشنهاد مهدوی کیا اســتقبال کرد اما مدعی شد برگزاری چنین مسابقاتی طبعاً 
هزینه هــای زیــادی را در پــی خواهد داشــت کــه اگر هزینه هــای آن تأمین شــود، 

مطمئناً می تواند به رشد و توسعه فوتبال آسیا کمک کند.

رسن فارسی صحبت  کرد
عراقــی  رســن،  هافبــک  بشــار 
تیــم  همــراه  بــه  کــه  پرســپولیس 
کشــورش در جــام ملت هــا حضــور 
دارد، در مصاحبــه بــا شــبکه الکاس 
قطر در قســمتی از صحبت هایش با 
کارشناس ایرانی این شبکه، به زبان 
فارســی صحبت کــرد. رســن درباره 
ابتــدا  »در  گفــت:  ویتنــام  بــا  بــازی 
بازی برای ما ســخت شــد. ما ویتنام 
را خــوب آنالیــز کرده بودیــم ولی در 

نهایــت موفــق شــدیم در نیمــه دوم به بــازی برگردیم. خدا را شــکر که 
موفق شــدیم 3 امتیاز بازی را گرفتیم و امیدواریم در بازی مقابل یمن 
عملکرد بهتری داشــته باشــیم.« وی درباره دیدار با ایــران گفت: »تیم 
ملــی ایــران بازیکنان خوبــی دارد و یکی از نامزدهای قهرمانی در آســیا 

ولی از ایران ترسی نداریم و با تمام قوا بازی خواهیم کرد.«



 یکــی از موضوعات داغ ایــن روزها در فضای 
مجــازی، موضــوع فیلتــر شــدن اینســتاگرام 
اســت. یعنــی طــرف بــه هــزار زور و زحمــت 
فیلترشــکنش را روشــن می کنــد و می آیــد در 
تلگــرام و توئیتــر تــا بگویــد »اینســتاگرام باید 
فیلتــر بشــه!« در مقابل عده دیگری هســتند 
که می گویند مردم در اینســتاگرام کسب و کار 
راه انداخته اند و فیلتر شدنش باعث می شود 
که تعــداد زیادی از نان خــوردن بیفتند. البته 
فیلترینــگ در کشــور مــا مثــل همــان جریان 
»بوی نامطبوع تهران« اســت؛ همه نظرشان را در مورد آن می گویند 
و هیــچ نهادی هــم آن را گردن نمی گیرد، ولی از نظر ما فیلتر شــدن 
این شــبکه اجتماعی نــه فقط باعث رکود اقتصادی نمی شــود، بلکه 
کلی هم شغل جدید ایجاد می کند. به عنوان مثال، بعد از فیلتر شدن 

تلگــرام، کشــور ما تبدیل شــد به قطــب اول فیلتر شــکن دنیا. همین 
اان یک عالمه خانواده هســتند که از طریق فــروش وی پی ان ارتزاق 
می کنند. اگر اینســتاگرام هم فیلتر شــود، بازار رقابتی تر شــده و شور و 

نشاط به اقتصاد کشور باز می گردد.
از طرف دیگر با فیلتر شدن اینستاگرام به نیروهای توانمند داخلی نیز 
بیشتر توجه می شود و آنها به تکاپو خواهند افتاد تا نمونه داخلی آن 
را بسازند. تجربه نشان داده که شبکه های اجتماعی و پیام رسان های 
داخلــی همیشــه موفق عمــل کرده اند. حاا ممکن اســت نتوانســته 
باشــند مخاطب جــذب کنند ولی حداقلش این اســت که دســت به 
وام گیری شــان خیلی خوب اســت. این وســط چهارتا نیروی توانمند 
داخلی هم )که از قضا ممکن اســت ژن خوبی داشته باشند( بتوانند 
چند میلیارد وام به جیب بزنند، ما خوشــحال می شــویم. به هرحال 

پولش تو جیب جوانان خودمان می رود نه اجنبی ها.
تمــام ایــن مــوارد را کــه کنــار بگذاریــم، بــا فیلتــر شــدن اینســتاگرام 

کسب وکارهای دیگر نیز به صورت غیرمستقیم رونق خواهند گرفت. 
مثًا خیلی از خانواده ها بعد از این اتفاق مجبور می شوند به مشاوران 
مراجعــه کنند تــا ببینند بــرای تربیت فرزندان شــان بایــد چه خاکی 
برسرشان بریزند. به هرحال وقتی فیلترشکن روی تلفن همراه روشن 
باشــد، بچه می تواند به هر ســایتی که خواست ســر بزند و پشت پرده 
»لک لک ها« را ببیند. خانواده ها هم که بلد نیستند چطور باید مسأله 

را برای فرزندان شان باز کنند مجبور می شوند بروند پیش مشاور.
البته هر کاری نیاز به هزینه و زیرساخت مناسب دارد، برای همین ما 
پیشنهاد می کنیم در فاصله زمانی فیلتر شدن این اپلیکیشن و ایجاد 
شــبکه جایگزین، از ســنت های مان اســتفاده کنیم. مثــًا بیاییم مثل 
قدیم ها عکس ها و نقاشی های مان را برای عمو قناد بفرستیم تا او در 
رسانه ملی پخش کند و بگوید »این عکس رو عزت از تهران فرستاده 
و زیرش نوشته همین اان یهویی، عکِس مهندس ضرغامی چند تا 

ایک داره؟!«
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این عکس مهندس ضرغامی چند تا ایک داره؟!

هانی انصاری

بــه  انصاریــان  علــی  واکنــش  ماجــرای 
صحبت های گزارشــگر افغان بــازی ایران 
- یمن دیــروز یکــی از داغ ترین بحث های 
شــبکه های اجتماعــی بــود. حتــی وقتــی 
انصاریان عذرخواهی کرد و گفت: »منظور 
من خطاب به گزارشــگر تلویزیــون افغان 

بود، نه مردم افغانستان.«
اگر از ماجرا باخبر نیســتید بایــد بگویم در 
بازی ایران و یمن گزارشــگر افغان گفت: »تصاویری که می بینید 
مــردم ایــران بــا تأخیر می بینــن یا اصــاً نمی ببینــن.« بعد هم 
انصاریان فوتبالیســت ســابق و مجری برنامه ورزشــگاه شبکه 5 
گفت: »قربونت برم ما خیلی چیزا دیدیم که شــما ندیدید. شما 
خیلی به کشــور ما مدیونید. گزارشــت بکن قربونت.« در کنار این 
جمله ها یکی دو کلمه را با لهجه افغان ها گفت که به نظر خیلی ها 

تمسخر این لهجه و گویش بود.
البته گزارشــگر افغان هم دیروز عذرخواهی کــرد: »من به عنوان 
یک گزارشگر که آن حواشی پس از گزارش ایران- یمن پیش آمد 
باید به صراحت بگویم، هیچگونه قصد توهین یا تمسخر نسبت 
به مردم بزرگوار ایران نداشتم و این مسائل نمی تواند در روابط 2 

ملت خدشه ای وارد کند.«
اما مجری یکی دیگر از برنامه های ورزشی افغانستان دیروز ویدئویی 
گرفــت و در شــبکه های مجــازی گذاشــت کــه در آن در اســتودیوی 
برنامه شــان می گفت:»من به این لهجه و گویش افتخار می کنم.« 
او اســتودیوی برنامــه شــان را نشــان داد و به عکس هــای بیرانوند، 
کی روش و چند بازیکن دیگر تیم ملی ایران اشاره کرد که در ان دکور 
از آنها اســتفاده کرده بودند و گفت: »خیلی هم خوشــحال شــدیم 

ایران 5 گل به یمن زد. این است تفاوت ما با شما.«
خاصــه که تمام این جریان شــبکه های اجتماعــی را به واکنش 
واداشــت. واکنش هایــی مثــل اینها:»کی گفته مردم افغانســتان 
مدیــون مــان؟ چه کمکی بهشــون کردیم؟ صداوســیمای میلی 
اینم بلد نیســت که مجریاشو کنترل کنه تا دهنشونو باز نکنن هر 
چی خواســتن بگن؟«، »یکی نیســت به این علــی انصاریان بگه 
آخه تو کی  باشــی که به گزارشــگر فوتبال یه کشور دیگه بگی چی 
رو اجــازه داره بگــه و چــی رو نباید بگــه؟ بعدش هم مگــه دروغ 
گفت؟ گزارشگری دقیقن یعنی همین! به نکته ظریفی هم اشاره 
کرد اتفاقن! به جای این که از سانســورچی انتقاد کنــی، از گزارش 
یه واقعیت حرصت گرفته؟«، »برادران و خواهران افغانســتانی 
من، حساب مردم ایران را از علی انصاریان ها جدا بدانید. آرزوی 
مردم ایران این است که مردم ایران و مردم سایر همسایگانشان، 
بدون هیچ جنگی در صلح و آرامش و بدون تبعیض در کنار هم 
زندگی کنند. آن روزهای خوب را به کمک هم خواهیم ســاخت. 
افغانســتان دوســت ماســت«، »آقای علی انصاریان شــما رشد 
یافته جامعه ای هستی که در صف نونواییش، اگر یک افغان نون 
بیشتری می گرفت همه بانگاهشون می خوردنش«، »آقای علی 
انصاریــان را دعــوت می کنــم بیاین کابل تا دینی کــه به گردن ما 
دارن را ادا کنیم. ایشان را می بریم بلخ به خانقاه بهاءالدین ولد و 
زادگاه موانا و ناصر خسرو. در سمنگان به تخت رستم و در بامیان 
شهر ضحاک و کنار بودای بامیان چای می نوشیم.«، »شاید ملت 
افغان بسیاری از آنچه که ما دیده ایم را ندیده باشند، اما برخورد 

تحقیر آمیز و توهین آمیز را از ما فراوان دیده اند.«.
ناگفتــه نماند که این نگاه هــا را هم داشــتیم و خواندیم:»من کار 
علی انصاریان رو تایید نمی کنم. تمســخر و نژاد پرســتی هرجا و 
توسط هر کسی درست نیست فقط گزارشگر افغانستان حرفش 
درست بود؟! یهو همه مدافع شدن! هیچ جا ندیدم کسی حرف 
اون یــا صداوســیما رو محکــوم کنه! به جایی رســیدیم هر کســی 
مســخره مون می کنه ماهم جای اعتراض ازش دفاع می کنیم!« 
و »خــب دوســتان تا اینجای کار فهمیدیم اگر یــه افغان به ایرانیا 
تیکه بندازه باحاله ولی اگر یه ایرانی همون تیکه رو با لهجه افغانی 
برای همون افغان تکرار کنه یه فاشیست عوضیه. حاا البته شما 
روشــنفکرا بهتر می دونین ولی ما تا دیدیم تو جهان آزاد مسخره 

کردن لهجه جزء جدایی ناپذیر طنزاشونه«.

 علی انصاریان 
و گاف های بی پایان

شهروند 
مجــازی

چهره روز

یگانه خدامی

40 روز از خاموشى مانصرالدین طنزایران گذشت

تلخی برای خودش، شیرینی برای مردم

مصلی مکان برگزاری نمایشگاه کتاب شد
دومین جلســه شورای سیاستگذاری سی و دومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران با ریاست محسن 
جوادی؛ رئیس شورای سیاستگذاری دیروز چهارشنبه در این معاونت برگزار شد. پس از پایان این جلسه 
ســخنگوی شــورای سیاســتگذاری ســی و دومین نمایشــگاه بین المللی کتاب تهران از انتخاب مصای 
امــام خمینــی)ره( به عنوان مکان برگزاری نمایشــگاه کتاب تهران خبر داد. ایوب دهقانکار ضمــن اعام این خبر افزود: به 
رغم این انتخاب همچنان باب تعامل و گفت وگو با مدیران مصای امام خمینی)ره( در خصوص ساز و کار اجرایی مفتوح 
اســت. دهقانکار همچنین درباره مصوبات این جلســه گفت: نخستین مصوبه شورای سیاستگذاری، انتخاب مصای امام 
خمینی)ره( به عنوان مکان برگزاری نمایشگاه کتاب تهران بود. همچنین در این جلسه ساختار نمایشگاه مورد بحث و تبادل 
نظر قرار گرفت و تمام اعضا بر چابک  سازی و حذف هزینه های زاید اتفاق نظر داشتند. در این جلسه مقرر شد در جلسه آتی 

شورا چارت سازمانی پس از بحث و تبادل نظر نهایی به تصویب برسد.

خبرآخر

به مناسبت سالمرگ ميزا تقى خان فراهانى

امیرکبیر، زمینه    ساز تحوات مشروطه
برای حوزه سیاست در ایران 
عصــر قاجــار می توانیــم دو 
مکتــب تعریــف کنیــم؛ یکی 
مکتــب دارالخافه در تهران 
و دیگری مکتب دارالسلطنه 
در تبریــز. میــرزا تقــی خــان 
دی   20  -  1186( فراهانــی 
و  فکــری  جنبــه  از   )1230
تبریــز  مکتــب  بــه  سیاســی 
ســّنت  بــر  بنــا  دارد.  تعلــق 
نانوشــته قجــری، معمــواً نــواب پادشــاه و ولیعهد 
او در تبریــز بــرای نیــل به قــدرت تربیت می شــدند. 
آذربایجان از آنجایی که ســر ایران محســوب می شد 
و نقطه مســتقیم برخورد و تقابل با دو قدرت سنتی 
و تاریخــی، یکی دولــت رو به افول عثمانی و دیگری 
دولــت رو بــه عــروج روســیه بــود، اهمیــت فراوانی 
داشــت. یعنی عــاوه بر اینکه از نظر سیاســی، شــاه 
آینــده را تربیــت می کــرد، نقطه مقاومــت و مقابله 
بــا توســعه طلبی های دولت روســیه هم بــود. میرزا 
تقی خــان امیرکبیــر در جوانــی وقتــی فعالیت هــای 
مختصــر دیپلماتیــک داشــت، درگیــر مذاکــرات در 
ارتبــاط بــا نقاط مــرزی ایــران و ترکیه بــود. امیرکبیر 
از نظــر اجتماعــی از یــک خانواده ضعیــف می آمد 
و پــدرش بــه روایت هایــی گاری چــی یــا آشــپز دربار 
سلطنتی بود؛ اما خودش با ناصرالدین شاه محشور 
بود. ناصرالدین شــاه حاصل شرایط ماقبل خودش 
یعنی دوره پدرش محمدشاه قاجار بود. محمدشاه 
ویژگی خاصی داشــت که از تأثیرگذاری شــخصیت 
مرمــوز تاریخ معاصــر ایــران، حاجی میرزا آقاســی 
ناشی می شد. کســی که به لحاظ سیاسی شخصیت 
انزواگرایــی داشــت که البته بــا حــال و روز آن روزگار 
ایرانیان سازگار بود. چراکه ضربات روحی و تألمات 
ملی ناشــی از شکســت های ایران در جنگ های اول 
و دوم با روســیه و معاهدات گلســتان و ترکمانچای، 
نوعــی رخــوت، غمبارگــی، بی عملــی و بی کنشــی 
را در عصــر محمدشــاه قاجــار ایجــاد کــرده بــود که 
میرزا آقاســی نمــاد آن دوره اســت.  دوره ای که باید 
آن را دوره غلبــه تریاک اندیشــی دانســت. نشســتن 
پــای منقــل و وافــور و چپــق در آن دوره بــه امــری 
متداول تبدیل شــده بود. وضع کشاورزی نامناسب، 
اوضــاع کارگاه هــای صنعتی خراب، بــازار ایران پر از 
محصوات عثمانی، روســی، انگلیسی و هندی بود. 

در چنین شــرایطی ناصرالدین شــاه به قدرت رسید 
و از آنجایــی کــه تحــت تأثیــر الهامــات و آموزه های 
میرزاتقــی خــان امیرکبیــر بــود، با نگــرش اصاحی 
مبتنــی بــر تغییــر وارد عمــل شــد. در چهار ســال و 
اندی، اقداماتی شــبیه معجزه صورت گرفت. میرزا 
تقی خــان در آن دوره جنبش بابی را که یک جنبش 
اجتماعــی خطرنــاک و در معرض ارتباط با روســیه 
و انگلیــس می دانســت، ســرکوب کــرد. بــا القــاب، 
مناصــب، خلعــت و منشــور و اعطــای پســت ها بــر 
اساس پرداخت پول مبارزه کرد و هزینه ها را کاهش 
داد. دربــار و خاندان ســلطنتی را تــا حد زیادی خلع 
مقــام و محدود کرد. تاش کرد حــوزه نظامی ایران 
را در حد خودش بازسازی کند. دارالفنون را تأسیس 
کرد. مسأله آبله کوبی و پذیرش گروه های بهداشتی 
فرانســوی و اتریشــی را در دســتور کار قــرار داد.  بــا 
این همــه ســرلوحه همــه اقدامــات او تبلیــغ روحیه 
وطن پرســتی و مقاومــت در برابر تــاراج ملی و لزوم 
انجام اصاحات و تأکید بر عنصر پیشرفت در ایران 
بــود. او بــه آنچه از پیشــرفت های روســیه، فرانســه، 
آلمــان گــزارش می شــد و نمونــه ای از یــک دولــت 
مترقی مبتنی بر توســعه و پیشــرفت با محدود کرن 
نقــش قدرت های خارجی بود، بســیار توجه می کرد 
و در عیــن حال به ایجــاد ارتباط میان با آن دولت ها 

نظر داشت.
گفتــه می شــود کــه ناصرالدیــن شــاه تــا زنده بــود از 
اقدامــش بــرای صــدور حکــم قتــل امیرکبیــر ابــراز 
پشیمانی می کرد. اقدامی که گفته می شود با هدایت 
مــادرش و بــا خباثت دشــمنان خارجی و مــزدوران 
داخلــی و عناصــر خودفروختــه صورت گرفــت و در 
مستی توانستند حکم قتل امیرکبیر را از شاه بگیرند. 
شاه تا آخر عمر رجال سیاسی را با امیرکبیر مقایسه 
می کــرد. اقداماتی که امیرکبیــر در دوره ناصرالدین 
شاه انجام داد، به نقطه قابل توجهی رسید و پس از 
مرگ او در ســال 1852 میــادی زمینه برای انقاب 
مشروطه در سال 1906 میادی فراهم شد. مشروطه 
تداوم خواست ایرانیان برای برطرف کردن حقارت 
ملــی و از بیــن بردن اســتبداد و اســتقرار یــک نظام 
عادانــه بــود. امیرکبیــر گرچــه نیم قــرن بــا انقاب 
مشروطه فاصله زمانی دارد اما پایه ها و فونداسیونی 
که می گذارد، نقش بســیار مهمــی در جهت گیری و 
تمایل مردم ایران برای انجام تغییرات اساســی در 

کشور بود که در انقاب مشروطه بروز کرد.

شهاب پاک نگر

فوبیای 
اجتماعی
طنــــــز

این بار نوبت ابوالفضــل زرویی نصرآباد 
مــرگ  بــا  پیــش  روز  چهــل  کــه  بــود 
نابهنگامــش فعــل »رفتــن« را -که این 
ســال ها مدام از ســوی اهالی طنــز تکرار 
شــده- صــرف کنــد و جامعه ادبــی ما را 
دریغاگــوی یکــی از چهره هــای بی بدیل 
طنز معاصر ســازد. زروئــی هنگام مرگ 
فقط 49 سال داشــت. او از پایه های طنز 
امــروز بود و امتــزاج چند ویژگــی از او در 
طنز ما چهــره ای منحصر به فرد، ممتاز 
و متمایز ســاخته بود. تسلط اســتادانه  زرویی بر ادبیات فارسی 
بــه او امــکان خلــق آثــاری مانــدگار و از نظر ســاختاری محکم 
داده بود. او که در نوزده سالگی فعالیت حرفه ای اش را از مجله 
خورجین آغاز کرده بود و از ابتدای تأسیس گل آقا با این نشریه 
همکاری داشت چنان استعدادی از خود نشان داد که در مدت 
کوتاهــی به یکــی از معروف ترین چهره های طنــز معاصر بدل 
شــد. زمانی مرحوم صابری )گل آقا( در پاسخ به این سؤال که: 
»چشــم امیدتان در طنز به کیســت؟« از ابوالفضــل زرویی 23 
ســاله نام برده بود که آن زمان با امضای مانصرالدین ســتون 
»تذکره المقامــات« را درمجله گل آقا می نوشــت که نقیضه ای 

بر تذکره ااولیای عطار بود.
او بــا این ســتون قالبی ادبــی را در طنز ارائه داده بــود که اکنون 
هــم بعد از گذشــت چند دهــه همچنان مورد اقبال و اســتفاده 
اســت. زرویــی در مــدت فعالیت حرفــه ای اش برای نشــریات 
و روزنامه هــای مختلــف شــعر نو و کاســیک ســرود، داســتان، 
حکایت و خاطره نوشــت، قالب های مختلــف ادبی را در نظم 
و نثــر آزمود و در هر کدام آثاری ماندگار خلق کرد که از تســلط 
استادانه او بر ادبیات کاسیک و مدرن حکایت می کند. نوشتن 
روزانه شــعر طنز در روزنامه همشهری نشان از جوشش ذوق و 

توان ادبی باای او داشــت. در ســال های دهه هشــتاد با نوشتن 
اشــعار »بــا معرفت هــای عالــم« زبــان محــاوره امــروز را وارد 
شــعر کاســیک کرد، با چنان استحکام ســاختاری که مخاطب 
را به شــعف و تحســین وامی دارد. در کنار نــگارش طنز، زرویی 

پایه گذار برخی از اثرگذارترین جریانات طنز امروز ما بود. 
او بــا پایه گــذاری دفتــر طنــز حوزه هنــری و تشــکیل محافل و 
شــب های شعر طنز به تربیت و معرفی نسلی از طنزپردازان 
و طنزنویســان پرداخــت که هم اکنون برخــی از آن ها در زمره 

چهره  های مؤثر طنز امروز ما به شمار می آیند. 
در کنــار اینها طنــز زرویی یگانه و خاص بود. نــگاه او به طنز و 
رسالت آن برخاسته از مکتب گل آقا بود که در آن طنز، ژانری 
هنری و ادبی فراتر از جنجال های غوغامداران است، از تندی 
و خشــم دور است و در آن اصاحگری و شفقت حرف اصلی 
را می زنــد؛ طنزی که در آثار محکم و اســتوار و ماندگار زرویی 
بــا وجود شــیرینی ظاهــری، در عمق خود به تلخی می رســد 
تــا بازگو کننــده دنیای درون آدم نازنینی باشــد که تلخی های 
زندگــی امانش را بریده و تلخکامــش کرده ولی برای مردم و 

مخاطبانش عشق، شیرینی و زیبایی می خواهد.

گروه پالیز به سرپرســتی کیخســرو مختاری پس از ســال ها 
اولین آلبوم رسمی خود را با عنوان پالیز 1 )مجموعه بیات 
اصفهان( منتشــر کرد. گروه پالیز سال 1383 در هنرستان 
موســیقی ســوره بــا نام اولیه گروه هنرســتان تشــکیل شــد 
و ســپس ســال 138۷ با نــام پالیز فعالیــت حرفه ای خود 
را تــا به امــروز ادامــه داده اســت. پالیز گروهی متشــکل از 
سازهای موسیقی ملی با اولویت موسیقی سازی و تفکیک 
بیــن آهنگســازی و نوازندگــی اســت. این گــروه تاکنــون با 
آهنگسازانی چون سیامک جهانگیری، احسان ذبیحی فر، 
ســعید هنرمنــد و علــی صمدپــور همــکاری کــرده اســت. 
در کنــار ســولماز بدری )ســنتور(، ســتار خطابی)ســازهای 
کوبــه ای( و کیخســرو مختــاری )کمانچــه( اعضــای اصلی 
پالیز، گلشــن دانش )تــار(، علیرضا کدخدازاده )ســنتور(، 
سجاد ســقایی )عود(، سیاوش روشــن )عود(، امیرحسین 
ال دادی و دارام کفــاش زاده )همخــوان(؛ هم گروه پالیز 
را در ایــن آلبوم همراهی کرده اند. این آلبوم فردا ســاعت 
1۶ در کافه ویس رونمایی می شود. به این بهانه با سولماز 
بــدری، خواننــده و نوازنــده ایــن گــروه گفت و گویــی کوتــاه 

داشتیم.
ë  شــما را پيشــتر با آواز و تحقيقاتى که درباره ســبک آوازی

قمرالملــوک وزیری انجام داده بودید مى شــناختيم. اما در 
پاليز انگار هم نوازندگى کرده اید و هم آواز خوانده اید...

مــن درکنــار آواز همیشــه نوازندگــی را هم ادامــه داده ام. 
آشــنایی بــا گروه پالیز برایــم دو امــکان را فراهم کرد؛ هم 
ادامــه حرفه ای نوازندگی و هم خوانندگی. هر خواننده ای 
نیــاز بــه کار بــا یــک گــروه دارد و چه بهتــر که با یــک گروه 
هم فکر و همسو و با اهداف موسیقایی مشترک این اتفاق 
بیفتــد. در پالیــز این اتفاق افتاد. من، کیخســرو مختاری و 
ستار خطابی اعضای اصلی پالیز به طور ویژه حساسیت ها 
و سلیقه های مشترک درباره تنظیم و انتخاب آثار داریم.

ë منظورتان از این حساسيت چيست؟
چیزی که من و همه اعضای پالیز به آن معتقدیم تمرین 
مداوم و مستمر و بهتر بگویم تمرین آنسامبل بودن است. 
خیلــی از گروه هــا فقــط کمی قبــل از اجرا جمع می شــوند 
و تمریــن می کننــد مــا همیشــه گروهی تمریــن می کنیم و 
معتقدیم رســیدن به هماهنگی ایده آل در گروه نوازی کار 
ســختی اســت که فقط با تمریــن مداوم ممکن می شــود. 
حفظ استقال کاری و اهمیت اجرای خوب آثار قدیمی ها 

و آهنگسازان جدید هم از حساسیت های دیگر ماست.
ë  گروه نــوازی ســازهای ایرانــى از فرامرز پایور جدی تر شــد

و شــکل های متفاوتــى از آن تــا کنون تجربه شــده مثــًا آثار 
چــاووش یــا بعدترگــروه عــارف، پاليــز را در کــدام ســنت 

موسيقى ایرانى مى توان قرار داد؟
شــاید به آن صــورت ما ادامه دهنده کار کســی نباشــیم. در 
آثار گروه پایور چندصدایی بسیار محدود بود. این اتفاق در 
چاووش بیشترشــد. پالیز هم به این سمت حرکت می کند. 
من معتقدم باحرکت به ســوی چندصدایی می توان دقت 
شــنیداری مخاطبــان را افزایــش داد. کمــی ســلیقه ای هم 
شاید باشــد. مثل کسی که فقط یک رنگ لباس می پوشد و 
دیگری تنالیته های مختلف یک رنگ و یکی هم از پوشیدن 
رنگ های متضاد ابایی نداشــته باشــد. هدف ما رســیدن به 
رنــگ منحصر به فــرد پالیز اســت طوری که هرکس شــنید 

متوجه شود که کاری از گروه پالیز می شنود.
ë  در ایــن اثــر بــا علــى صمدپــور که پيشــتر بــه آهنگســازی

مى شــناختيم هم خوانى کرده اید؛ از ایــن تجربه و کا نقش 
آواز در کار پاليز برایمان بگویيد.

مــن بــه عنــوان خواننده، قانــون نانوشــته ای بــرای خودم 
دارم کــه کار یک صدایــی و یونیســون را هم خوانــی نکنــم 
یعنــی فقــط وقتی همخــوان می شــوم که خطی مســتقل 
برایم نوشــته شــده باشد. در حقیقت دوســت دارم نقشم 
به عنوان همخوان مهم باشــد نه این که فقط رنگ صدای 
زنانــه بــه کار اضافه کنــد. مثل خــط نوازنده ویلــن آلتو در 
ارکســتر سمفونیک، شاید به تنهایی شــنیده نشود ولی اگر 

نباشد جای خالیش را می فهمیم.
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