
همكار گرامي جناب  آقاي حسن مشهدي ملك
بدينوسيله درگذشــت مادر عزيزتان را تســليت عرض نموده از 
خداوند متعال براي مرحومه رحمت واسعه الهي و براي شما و ساير 
بازماندگان صبر و اجر مسألت داريم. ضمنًا مراسم ختم آن مرحومه 
روز يكشــنبه 97/10/23 از ســاعت 15/30 الي 17 در مسجد 
فخرآباد واقع در خيابان بهارستان، چهارراه فخرآباد برگزار مي شود.
مؤسسه فرهنگي مطبوعاتي ايران

همكاران گرامي جناب  آقايان محمدرضا و اميرمحمد قادري موحد
با نهايت تأثر و تأسف درگذشت مادر عزيزتان را تسليت عرض نموده از درگاه 
خداوند متعال براي مرحومه غفران واســعه الهي و براي شما و بازماندگان 
صبر و اجر مسألت داريم. ضمنًا مراسم ختم آن مرحومه روز يكشنبه مورخ 
97/10/23 از ســاعت 15 الي 16/30 در مسجد جامع تهرانسر )حضرت 

رسول)ص(( واقع در تهرانسر، انتهاي بلوار شاهد برگزار مي گردد.
مؤسسه فرهنگي مطبوعاتي ايران

خط جدید تندروها
اگــر از درون فضــای جــاری و روزمــره کشــور کمــی ارتفاع 
بگیریــم و از باا به آن نگاه کنیم، به طور قطع با تصویری 
مواجــه می شــویم کــه حیرت انگیز اســت. تصــور کنید که 
داخل یک اتاق دو نفر درباره مالکیت یک شــیء اختاف 
داشــته و بگــو مگــو کنند یا حتــی وارد درگیری شــوند، این 
اتفاق در شــرایط عادی چنــدان امر غریبی نخواهد بود و قابل فهم اســت. ولی 
اگر یک نفر از فراز آسمان نگاه کند که سیل ویرانگری در حال آمدن است و آن 
خانه با همه ساکنان و اشیای درونش در معرض تهدید است و در عین حال آن 
دو نفر در حال کشمکش و مجادله و زد و خورد هستند و توجهی به آمدن سیل 
ندارند، در این صورت مجادله آنان را امری نابخردانه تلقی خواهد کرد، چرا که 

پیروزی هر کدام چیزی جز شکست و نابودی کامل هر دو نیست.
وضعیت ایران و تنش هایی که از ســوی تندروها ایجاد می شــود، بی شــباهت 
به چنین تمثیلی نیست. در شرایطی که کشور با مشکل تحریم ها مواجه است و 
در داخل نیز با مشــکات اقتصادی و اجتماعی گوناگون دست به گریبان است، 
گروهــی از افراد تحت عناوین دهان پرکن می کوشــند که بااترین ســطوح تنش 

سیاسی را با دولت و وزرای اصلی آن ایجاد کنند.
فشــارهایی که این روزهــا علیه وزیر خارجه اعمال می شــود جز در چارچوب 
یک نابخردی یا حتی طرح مشــکوک وابســته به بیگانه، علیه کشــور قابل فهم 
نیســت. در حالــی کــه ایــران نیازمنــد یک سیاســت خارجــی قدرتمنــد و مقتدر 
اســت و ازمه این هدف داشتن یک وزیر و وزارت خارجه فعال و مورد حمایت 
اســت بــه نحوی اســت که فــارغ از مناقشــات سیاســت داخلی باشــد، در چنین 
وضعــی تندروها می کوشــند تا با کشــیدن پای وزیر خارجه به این مناقشــات که 
تمام شــدنی هم نیســت، وی را از جایگاه رفیع ملی تنزل دهند و به یک طرف 
دعوای سیاســی در داخل کشور تبدیل نمایند. بهره چنین رفتاری نصیب کسی 
جز دشــمنان ایران نخواهد شد. متأسفانه برخی رســانه های رسمی نیز دانسته 
یــا نادانســته در این دام می افتنــد و بلندگوی تندروها می شــوند و هیزم بیار این 

معرکه ناخوشایند می شوند.
چرا چنین هجومی علیه شخص وزیر خارجه شده است؟ چرا هر روز شایعات 
دروغ تحویل جامعه می دهند؟ یک روز اســتعفای وزیر خارجه را جعل می کنند، 
روز دیگر خروج از برجام را. به نظر می رســد که آنان از ایجاد مشــکل داخلی برای 
دولت ناامید شده اند. آنان که با بحران آفرینی برای دولت، حتی به قیمت پنهان 
شــدن پشــت نزول خــواران مؤسســات اعتباری می خواســتند بــه خیابــان بریزند، 
متوجــه شــدند کــه در ایــن راه شــانس چندانــی ندارند و چه بســا دســت آنــان رو 
می شــود. همچنان که رو شــد. متأ سفانه اگر گزارش کامل اغتشاشات دی ماه سال 
1396 به صورت کامل منتشر می شد و کسانی که آن غائله را در ضدیت با دولت و 
در مشهد و شهرهای دیگر استان خراسان راه انداختند و به سرعت تبدیل به یک 
اغتشــاش تمام عیار شــد محاکمه و محکوم می شدند، امروز جرأت نمی کردند که 

دنبال ایجاد غائله در روابط خارجی کشور بروند.
ایــن جماعت کینه شــدیدی از برجام دارند. آن قدر از برجــام کینه دارند که 
از مواضــع ترامــپ در خــروج از برجام نیز قند در دل شــان آب می شــد در واقع 
ترامــپ یــار کمکــی آنان شــده بود. شــاید همیــن یک وجه اشــتراک میــان این 
جماعــت و ترامــپ بتواند ماهیــت آنان را بخوبی نشــان دهد. ولــی نکته ای که 
کمتــر مــورد توجه آنان قرار می گیرد، این اســت کــه جامعه و مردمــی که با آن 
بحران ســازی داخلی همراهــی نکردند و این جماعت نیز به صــورت زبونانه از 
پذیرش مسئولیت آغاز آن بحران سر باز زدند و مثل عجوزه ها رفتار کردند و به 
اک خــود فرو رفتنــد، چگونه گمان می کنند که این مردم با بحران ســازی برای 

وزیر خارجه و سیاست خارجی کشور همراهی خواهند کرد؟
فــارغ از ایــن نکتــه انتظــار مــی رود کــه مراجــع رســمی نیــز در برابــر ایــن 
بحران ســازی ها بی تفاوت نباشــند و ســکوت نکنند. اگر قرار باشــد که به صورت 
منصفانه ای در برابر بحران ســازان رفتار شود، به طور قطع این گروه نمی توانند 
مصــون از برخــورد باشــند. در جامعــه ای کــه حتــی بــا احتمــال همصدایــی یا 
اشتراک مواضع با جریان غالب در امریکا به سرعت با واکنش مواجه می شود، 
چگونه اســت که این حد از همسویی مواضع با ترامپ و پمپئو به سکوت برگزار 

می شود؟

 آیت اه هاشمی رفسنجانی 
الگوی مدیریت استراتژیک

شاخصه های مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک عبارت 
اســت از: تمرکز بر مســائل و اقدامات اساسی، آگاهی از 
محیط در حال تغییر، توان بالقوه، شناسایی فرصت ها 
و تهدیــدات، آمادگــی بــرای ایجــاد تغییــرات، تعیین 
واقع بینانــه اهــداف، دسترســی بــه اطاعات، توســعه 
ارتباطات، ترســیم نقشــه راه و انســجام در فعالیت ها. 
یــک مدیر استراتژیســت وظیفــه تعییــن اقدام هایی را 
دارد که احتمال دستیابی به اهداف پیش بینی شده در 
زمان های مقرر را میسر می سازد. از این منظر با تعمق 
در آرا، عقاید، رفتار، گفتار و عملکرد مدیریتی آیت اه 
هاشــمی می توان دریافت که ایشــان الگــوی تمام عیار 
مدیریت استراتژیک در ایران معاصر بوده اند. آیت اه هاشمی آگاهی عمیق 
بــه تحــوات داخلی، منطقه ای و بین المللی داشــت، در داخــل برای تقویت 
قدرت ملی نظام همواره اجماع ساز و اجماع آفرین بود هرگز بر طبل شکاف 
و انشــقاق در کشــور نکوبید، به گفت وگــو به عنوان محور اساســی حرکت های 
سیاســی، اجتماعی اعتقاد راســخ داشــت و در برابر تندترین انتقادات و حتی 
تخریب ها از مســیر عقانی و اعتدالی خود خارج نشــد. مدیریت اســتراتژیک 
آیت اه هاشمی همواره و در تمامی مقاطع به انسجام، کارآمدی و اثربخشی 
میان اجزای نظام منجر می شــد. وی میان آرمان ها و چشــم انداز با نهادهای 
سیاســتگذاری، برنامه ریــزی، تعادل ایجاد می کرد و آنهــا را به صورت اندامی 
ارگانیــک و هارمونیــک در جهــت اهــداف و آرمان هــای نظــام ســوق می داد. 
درحقیقت، می توان ادعا کرد الگوی مدیریت اســتراتژیک ایشان با دارا بودن 
سه بعد اصلی الف( آینده نگری، ب( کان نگری و ج( تفکراعتدالی، منجر به 

طراحی نقشه ای جامع و الگویی مناسب از توسعه در کشور شد:
 الف( آینده نگری

در توصیــف ایــن مهم بادو مقطع مهم تاریخی مواجه هســتیم: ایشــان 
در مقطــع پیــش از پیــروزی انقاب به عنــوان یکی از چهره های بســیار مؤثر 
درهدایــت وســازماندهی ونهایتــاً پیــروزی انقاب عمــل کردنــد و در دوران 
پس از انقاب که مقاطع حســاس تاریخی بســیار مهمی داشــت )از جمله 
چالش هــای اولیــه انقــاب، ماجــرای ترورهــای منافقیــن، عــزل بنی صدر، 
فرماندهــی جنــگ، ماجرای مک فارلیــن، پدیده کودتای نــوژه، دوره رحلت 
حضــرت امــام، مدیریــت انتخــاب رهبــری جدیــد نظــام، توســعه فضــای 

سازندگی و توسعه( همواره حضور فعال، مؤثر و تعیین کننده ای داشتند.
 نگاه استراتژیک را در تصمیمات مهم آیت اه هاشمی بویژه آتش بس 
در زمــان جنــگ بهتریــن تصمیــم بــرای آینده کشــور بــود. در شــرایطی که 
تندروی ها ممکن بود نظام را با مشکل اساسی مواجه کنند تدابیر هاشمی و 
ویژگی های بارز ایشــان مانند جسارت و قدرت تصمیم گیری در سخت ترین 
شرایط، در نهایت منجر به پایان جنگ تحمیلی شد. بسیاری از تحلیلگران، 
این امر را از نمونه های بارز نفوذ و تأثیرگذاری وســیع ایشــان می دانند که به 
مــدد اعتماد و اعتقاد کامل بنیانگذار کبیر انقاب اســامی)ره( به بصیرت، 
فراســت، دوراندیشــی، خیرخواهــی و نــگاه ژرف ایشــان به منافــع ملی و به 
مسیری معقول و عزت مندانه برای پایان پیروزمندانه جنگ منتهی گشت. 
آیــت اه هاشــمی رفســنجانی در زمانــی کــه کشــور درگیــر جنــگ، تحریم، 
کمبودهــا و انــواع توطئه ها بود آرامش روانی را در جامعه ایجاد می کرد و در 
زمــان رحلت امــام)ره( برای آینده انقاب بدرســتی تصمیم گرفت. در این 
خصوص می توان به نقش هاشــمی پــس از رحلت امام)ره( و تعیین مقام 
رهبری نظام اشــاره کرد. این در شــرایطی بود که دشمنان انقاب اسامی با 
توجه به ویژگی کاریزماتیک امام خمینی)ره( بر این تصور بودند که با رحلت 
امــام خمینی)ره( انقاب اســامی به پایان حیات خود می رســد. از منظری 
دیگری و در توسعه ملی، یا در اوج جنگ تحمیلی )سال 1361( و ناامیدی و 
فشار روانی حاکم بر جامعه، ایشان سنگ بنای تأسیس دانشگاه آزاد اسامی 

را گذاشتند و فضای علمی و پژوهشی کشور را 
رونقی دوچندان و دوباره بخشیدند.
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گفتاری از عباس کاظمی

»اشیا« چگونه تاریخ اجتماعی 
ما را روایت می کنند؟

در گفت وگو با »ایران« مطرح شد

روایت مطهری از دیدار 
با  اسماعیل بخشی

 امروز دومین دیدار تیم ملی 
در جام ملت ها برگزار می شود

ویتنام؛ حریف نوبرانه!
10323

21 9

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

می کنیم.
با ما همراه باشید، بگویید و بنویسید

تلفن: 88769075 - 021  پيامک: 3000451213

ادامه در صفحه 4

باید هاشمی زمان خود باشیم
رئیس جمهوری در دومین سالگرد 
درگذشت آیت اه هاشمی رفسنجانی:

- گفتاری از احمد مسجدجامعی و یادداشتی از سیدرضا صالحی امیری

جزئیات اصاح 
قانون انتخابات

نمایندگان احزاب، وکا، رسانه ها و تشکل های مدنی 
در هیأت اجرایی انتخابات عضو می شوند

- در ایحــه دولــت تأکیــد شــده کــه هرگونــه اظهــار نظر از ســوی 
شــورای نگهبــان در مقــام نظــارت، تنهــا بر نحــوه اعمــال قانون 
حاضر از ســوی مجری انتخابات اســت و باید مستند به عدول یا 
تخطی مجری از فرآیندها، ابعاد و مراحل قانونی پس از استماع 

نظر و مشاهده مستندات وزارت کشور باشد
2

درام تلخ کودک همسری از زبان 
بازیگران کوچک آن

یک گل سرخ 
برای زری

شهردار تهران: هیچ طرحی برخاف 
مصالح عمومی اجرا نمی شود

پولی شدن تونل ها
فعًا مطرح نیست

وادت حضرت 
 زینب کبری)س( 

و روز پرستار 
مبارک باد

صفحه 2 را بخوانید

ادعای خروج از برجام و استعفای ظریف تکذیب شد

شایعه مشکوک
وزیــر امورخارجــه هنــوز از هند بازنگشــته اســت کــه برنامــه او برای ســفر به عراق 
اعــام می شــود. واقعیتــی که نشــان می دهد محمدجــواد ظریف به همــان قوتی 
که مدیریت سیاســت خارجی کشــور را به دســت گرفت برای تحقق منافع ملی و 

مقابله با تحریم ها از طریق رایزنی با کشورهای مختلف تاش می کند.

ë محمــد پارســایی: در ابتدای خیابان جلفا بــا تقاطع مجتبایی 
به دلیــل وجــود پیــچ تنــد و نبود دیــد مناســب راننــدگان، بارها 
تصادفاتــی بین خودروهــا و عابران پیاده رخ داده اســت. لطفاً 
راهنمایــی و رانندگــی در ایــن محــل چــراغ راهنمایــی چشــمک زن قــرار دهــد تــا 

رانندگان احتیاط کنند.
ë نحــوه اعطــای وام به مشــاغل کوچک: آقــای بهرامی در تماس با ســتون ســام 
ایران اظهار کردند که بانک ها در خصوص اعطای وام های کوچک و خرد به افراد 
نیازمند و کســبه های کوچک شــرایط ســختگیرانه ای را اعمال می کنند. چرا فردی 
کــه می خواهــد با یک وام به کســب و کار خود رونقی دهد، با فــردی که می خواهد 
کارخانه ای را راه اندازی کند، شرایطی یکسان دارد؟ شرایط باید به گونه ای باشد که 

افراد نیازمند در کارگاه های کوچک بتوانند از امتیاز وام استفاده کنند.

نظــــــــر 
مـــــردم
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انتخاباتــی.  قلت« هــای  »ان  بــر  پایانــی 
ایحه جامــع انتخابــات که در دســتور کار 
دولت است، با اصاح بسیاری از ابهامات 
قوانیــن موجــود، راه نهادینه شــدن مردم 
ســااری در ایــران را همــوار می کنــد. هــم 
نظارت که تاکنون امری پیچیده می نمود، 
شــفاف و کانالیزه درنظر گرفته شــده، هم 
شــاخص های تعیین صاحیــت نامزدها 
و نحــوه تامین مالی آنان مشــخص شــده 
و هم چارچــوب کاری هیأت های اجرایی، 
شــفاف تر و صریح تر شــده است. مطابق 
اظهارات سیدسلمان سامانی، سخنگوی 
وزارت کشــور کــه جزئیــات ایــن ایحــه را 
منتشــر کرده، درصورت نهایی شــدن این 
ایحــه و تصویــب آن در مجلــس، نــوری 
روشــن و صریح بر همه ابعــاد انتخابات، 
از آغــاز تــا پایان تابانده می شــود. چراکه از 
نظام مند کــردن نظارت، تا تغییر ترکیب 
احــراز  ســازی  ضابطــه  اجرایــی،  هیــأت 
صاحیت ها و شــفاف ســازی منابع مالی 
نامزدهــا، در ایــن ایحــه برای بســیاری از 
مســائل بحث برانگیز انتخابــات راه حلی 
پیشــنهاد شــده اســت. ایــن راه حل هــا، با 
بررسی تجارب انتخابات 40 ساله گذشته، 
شناســایی نقــاط ضعــف و تجمیــع نقاط 
قــوت قوانین انتخاباتی موجود به دســت 
آمده است. درصورت تصویب نهایی این 
ایحه، جمهوری اسامی ایران، یک قانون 
بــرای همه انتخابات هــا، اعم از مجلس و 
ریاست جمهوری و شوراها خواهد داشت، 
قانونــی که تــاش می کند انتخابــات را به 
مســأله ای عــادی و شــفاف، نــه معضلی 

پیچیده و گاه امنیتی و پرابهام، بدل کند.  
ë  ،اصاح  قانون انتخابات 

دغدغه ای کان و ملی
اصاح قوانین انتخابات، نه دغدغه ای 
مربــوط به امــروز و دیروز، بلکه مســأله ای 
دیرپــا و مرتبــط با اکثر حوزه های سیاســی 
مســیر  اســت.  بــوده  کشــور  اجتماعــی  و 
اصلــی این اصــاح، 27 ماه پیش گشــوده 
شــد؛ هنگامــی کــه در 24 آبان مــاه 1395 
سیاســت های کلی انتخابات از سوی رهبر 
معظم انقاب به رؤســای قوای سه گانه و 

رئیس مجمع تشــخیص مصلحت نظام 
اباغ شــد. در این سیاســت ها کــه از آن به 
عنوان نقشــه راه کان انتخاباتی نظام نام 
بــرده می شــود، بــر نکاتی ماننــد »تعیین 
حــدود و نــوع هزینه هــا و منابــع مجــاز و 
غیرمجــاز انتخاباتی، شفاف ســازی منابع 
و هزینه های انتخاباتی داوطلبان، تعیین 
چارچوب برای فعالیت قانونمند احزاب 
و تشکل های سیاســی و اشخاص حقیقی 
در انتخابات، تعیین دقیق شــاخص های 
فناوری هــای  از  بهره گیــری  و  داوطلبــان 

نوین« تأکید شد. 
زین پــس، بر عهده نهادهای تصمیم 
ســاز بود که برای اجرایی و عملیاتی کردن 
بردارنــد؛  گام  کلــی  چارچوب هــای  ایــن 
چارچوب هایــی کــه رئیس جمهــوری نیز 
این طور به آن ها اشاره کرد. حسن روحانی 
انقــاب  پیــروزی  ســالگرد  ســخنرانی  در 
اســامی ســال گذشــته خود، انتخابــات را 
اصلی ترین راه برای حفظ نظام و انقاب 
خوانــد و خواســتار ســهل کــردن انتخــاب 
مردم شد. رئیس جمهوری گفت: »احراز 
صحت و ســامت و شایستگی ها را سهل 
کنیــم. مــردم را در این احرازها مشــارکت 
دهیــم و اگــر کمبود قانــون داریــم، قانون 
را اصــاح کنیــم و راه را باز کنیــم، با مردم 
مــدارا کنیــم. بگذاریــد همــه ســلیقه ها و 
جناح هــا در انتخابات حضور پیــدا کنند و 
در انتخابــات مجلس، شــوراها، خبرگان و 
ریاســت جمهــوری همه بیایند و شــرکت 
کنند.«  در این میان هرچه زمان تا رسیدن 
موعــد انتخابــات مجلــس یازدهــم کمتر 
می شــد، سخنگوی شــورای نگهبان هم با 
فاصله هــای  کمتــری بر ضــرورت اصاح 
قانون انتخابات تأکید می کرد. عباســعلی 
کدخدایــی، چــه در نشســت های خبری و 
چه در »توئیتر« با اشــاره به انتقادهایی که 
نســبت به نحوه تأیید صاحیت نامزدها 
یــا نحوه نظــارت شــورای نگهبــان مطرح 
می شــد، مســئولیت را بــر شــانه دولــت و 
مجلــس می انداخــت کــه چــرا قانــون را 
مهرمــاه  کدخدایــی  نمی کننــد.  اصــاح 
گذشته در »توئیتر« نوشت: »دو سال پیش 

سیاســت های کلی انتخابات اباغ شد. در 
بند 10 این سیاســت ها آمده است: ارتقای 
زمینه ســازی  بــا  همــراه  شایســته گزینی، 
تــراز  داوطلبــان  انتخــاب  در  مناســب، 
شایســته جمهوری اســامی ایران و دارای 
ویژگی هایــی متناســب با جایــگاه مربوط. 
اصــاح فوری قانــون انتخابــات ضرورتی 

است انکار ناپذیر.«
ë جزئیات ایحه درحال بررسی

اســماعیل جبارزاده، معاون سیاســی 
وزارت کشور 7 اسفندماه گذشته اعام کرد 
که ایحه قانون جامع انتخابات در آخرین 
نشســت این کمیســیون در اول اسفند ماه 
ســال جــاری، تصویــب و تقدیــم دولــت 
شــد. او همچنین اعام کــرد که این ایحه 
پیشنهادی از سوی وزارت کشور، دست کم 
در 27 جلســه کمیســیون مربوطه دولت، 
بررسی شده اســت.  این اعداد و تاریخچه 
تدوین این ایحه نشــان می دهد که آنچه 
اکنون در دولت درحال بررسی است، کاری 
مربوط به امروز و دیروز نیست، بلکه فراز و 
فرودهــای بســیاری داشــته و چکش های 

بسیاری به این متن خورده است. 
از قضا این چکــش کاری یکی از دایل 
طوانی شــدن فرآینــد تدوین ایــن ایحه 
در دولت اســت. هرچند هنوز هم بررسی 
جزئیات این ایحه در هیأت وزیران ادامه 

دارد، امــا جزئیاتــی که ســلمان ســامانی، 
ســخنگوی وزارت کشــور به آن اشــاره کرد، 
نشان می دهد که این ایحه، اصول مطرح 
شــده در سیاســت های کلــی انتخابــات را 
شامل می شود. نخستین ویژگی این ایحه 
که سخنگوی وزارت کشور به آن اشاره کرد، 
تجمیع قوانیــن پراکنده انتخابات اســت. 
بــه گفتــه او، »در ایحــه جامــع انتخابات 
ریاســت  انتخابــات  قوانیــن  مجموعــه 
و  اســامی  جمهــوری، مجلــس شــورای 
شــورای اســامی شــهر و روســتا به منظور 
ســامان بخشــیدن بــه قوانین پراکنــده در 
عرصــه انتخابات با یکدیگر تجمیع شــده 
اســت.« او درعین حال »نبود انســجام در 
قوانیــن انتخاباتی و پراکندگی گســترده در 
عرصــه قوانین و مقــّررات، فقدان وحدت 
انتخابــات  اصلــی  فرآیندهــای  در  رویــه 
مختلــف از جمله نحوه تشــکیل و ترکیب 
هیأت هــای اجرایــی و حیطــه اختیــارات 
آنها، نحوه حضور نماینــدگان نامزدها در 
شعب اخذ رأی، سیستم رأی گیری سنتی 
و وجــود خــأ قانونــی دربــاره بــه کارگیری 
فناوری های نوین در برگزاری انتخابات« را 
از دایل اصلی تدوین این ایحه برشمرد 
و اضافــه کــرد: »همچنیــن فقــدان نظــام 
مالــی شــفاف و دقیــق در فعالیت هــای 
تبلیغاتــی نامزدهــای انتخابــات و وجــود 

ابهامات در شرایط عمومی و اختصاصی 
داوطلبــان انتخابــات ریاســت جمهوری، 
مجلس شــورای اسامی و شوراها، شفاف 
نبــودن مــواد قانونــی مرتبط بــا تبلیغات 
انتخابــات و نبــود قانــون و ضوابــط ازم 
در زمینــه بــه کارگیــری شــیوه های نویــن 
تبلیغات انتخاباتی، همچنین پیش بینی 
مجازات هایی مؤثر و پیشگیرانه در برخورد 
بــا جرایــم انتخاباتــی و متخلفــان از دیگر 
دایــل مهم ضــرورت تهیه قانــون جامع 

انتخابات است.« 
ســخنگوی وزارت کشور، تغییر ترکیب 
از  را  انتخابــات  مرکــزی  اجرایــی  هیــأت 
نقــاط قــوت ایــن ایحه بــر اســاس توجه 
ویــژه به نقــش احزاب و رســانه ها و وکای 
دادگستری برشمرد و افزود: »در این ایحه 
انتخابــات،  کان  سیاســت گذاری  بــرای 
هیأت اجرایی مرکزی انتخابات با ترکیب 
وزیــر کشــور به عنــوان رئیس هیــأت، وزیر 
اطاعات، دادســتان کل کشــور، یک نفر از 
دبیران کل احزاب به انتخاب خانه احزاب، 
یــک نفر از اعضای کانــون وکا به انتخاب 
وکای  کانون هــای  سراســری  اتحادیــه 
دادگســتری، یــک نفــر از مدیران مســئول 
انتخــاب  بــه  و خبرگزاری هــا  مطبوعــات 
خودشــان و یــک نفــر بــه عنــوان نماینده 
تشــکل های مــردم نهاد پیش بینی شــده 

است.« یکی از بحث برانگیزترین موارد در 
هر انتخابات، نحوه نظارت شورای نگهبان 
به ویژه در حوزه تأیید صاحیت ها اســت 
کــه در دو انتخابــات مجلــس و شــوراهای 
اخیــر، حتی پــس از پایــان رأی گیــری هم 
جایــگاه  دربــاره  ســامانی  شــد.  اعمــال 
نظارت شــورای نگهبان با بیــان اینکه »در 
ایحــه قانون جامع انتخابات آمده اســت 
که نظــارت بــر فرآیند ها، ابعــاد و مراحل 
انتخابات به جز انتخابات شورای اسامی 
شــهر و روســتا به  نحوی کــه در این قانون 
تعریف شده و توسط وزارت کشور به مورد 
اجــرا گذاشــته می شــود، برعهده شــورای 
نگهبــان اســت« اضافــه کــرد: »در ایحــه 
مذکــور تأکید شــده که هرگونــه اظهار نظر 
از ســوی شــورای نگهبان در مقام نظارت، 
تنها بر نحوه اعمال قانون حاضر از ســوی 
مجــری انتخابات اســت و باید مســتند به 
عدول یا تخطی مجری از فرایندها، ابعاد 
و مراحــل قانونــی پــس از اســتماع نظر و 

مشاهده مستندات وزارت کشور باشد.« 
بــه عبــارت دیگــر، اظهــارات ســامانی 
نشان می دهد که نظارت شورای نگهبان، 
»تنها بر نحوه اعمال قانون حاضر از سوی 
مجــری انتخابات اســت« کــه آن هم باید 
مســتدل بــه قانــون باشــد. در ایــن ایحه، 
برای شفاف سازی و قانونمند کردن منابع 
مالــی فعالیت هــا و تبلیغــات انتخاباتــی 
داوطلبــان منابع مجــاز و غیرمجــاز برای 
تبلیغات انتخاباتی احصا شــده است. به 
این معنی که داوطلبــان باید منابع مالی 

خود را شفاف کنند. 
مجموعــه قرائــن و شــواهد حکایت از 
آن دارد کــه ایــن ایحه یــک گام مهم و رو 
به جلو در زمینه انتخابات اســت، اما نکته 
اینجاســت کــه این ایحــه، یک پاســخ نه 
چندان به موقع به مطالبه عمومی است. 
بــه عبارت دیگر، بســیاری از آنچــه در این 
ایحــه بر آن تأکید شــده اســت، مســائلی 
اســت که سال هاســت افــکار عمومــی در 
ایران بر آن تأکید دارد. باوجود این، شــاید 
قدری دیر باشد، اما اغلب زوایای پرابهام 

انتخاباتی را دربرمی گیرد.
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جزئیات اصاح قانون انتخابات
طبق ایحه جدید، نمایندگان احزاب، وکا، رسانه ها و تشکل های مدنی عضو هیأت اجرایی انتخابات می شوند

هشــتمین رزمایــش اقتــدار هوایی »فدائیــان حریم 
وایت« با دستیابی به تمامی اهداف از پیش تعیین 
شده، روز گذشــته پایان یافت.  به گزارش ایسنا، امیر 
خلبان علیرضا انگیزه سخنگوی هشتمین رزمایش 
اقتدارهوایــی  بــا بیــان اینکــه بــه اهــداف رزمایــش 
دســت یافتیم، افزود: هشــتمین رزمایــش فدائیان 
حریــم وایــت با بهره گیــری از تجربیــات خلبانان و 
پیشکســوتان ۸ ســال دفــاع مقــدس، خودبــاوری و 
ایمــان بــه توانمندی نســل جــوان، انجام شــد. این 

رزمایش بر اساس صحنه واقعی جنگ و با استفاده 
از تسلیحات ساخت داخلی انجام شد. به گفته وی، 
در این رزمایش انواع موشک های لیزری، تلویزیونی 
حرارتی، راداری و انواع راکت ها و بمب های هوشمند 
و ســامانه های ارتباطی و جنگالی تولید شــده توسط 
متخصصان صنعت دفاعی کشــور مورد استفاده و 
تســت عملیاتی قرار گرفت. بر اســاس ایــن گزارش 
دو فرونــد هواپیمــای ترابــری C130 بــا پــرواز بر فراز 
میدان تمرین جنگ الکترونیک شهید علی ابوعطا 

منطقه انــارک، اقــدام به انجــام عملیــات بارریزی 
تاکتیکی و بمباران هوایــی کردند. طی این عملیات 
یــک فروند از این هواپیماها اقدام به بارریزی برخی 
اقام و تجهیزات مورد نیاز صحنه نبرد از جمله یک 
خــودروی تاکتیکی از ارتفاع بــاا در منطقه رزمایش 
کرد. یک فروند هواپیمــای C130 دیگر نیز بمبی دو 
هزار پوندی به سمت اهداف از پیش تعیین شده در 
منطقه رزمایش پرتاب کرد. گفتنی اســت در جریان 
برگــزاری مرحلــه اصلی و فــاز عملیاتی هشــتمین 

رزمایش اقتدار هوایی »فدائیان حریم وایت« نیروی 
هوایی ارتش، جمعی از نظامیان عالی رتبه نیروهای 
مسلح جهت ارزیابی سطح آمادگی نیروهای فعال 
در این رزمایش در پایگاه هوایی انارک حضور یافتند.
مرحلــه اصلــی و فــاز عملیاتی هشــتمین رزمایش 
اقتــدار هوایــی »فدائیان حریم وایت« نهاجــا از روز 
پنجشنبه با مشارکت همه پایگاه های هوایی ارتش با 
محوریت پایگاه هشتم شکاری شهید بابایی اصفهان 

به مدت دو روز برگزار شد.

رزمایش »فدائیان حریم وایت« پایان یافت استعفای ظریف؛ یک شایعه و چندین هدف
وزیــر امورخارجه هنوز از هند بازنگشــته اســت کــه برنامه 
او برای ســفر به عراق اعام می شــود. واقعیتی که نشــان 
می دهــد محمدجواد ظریف به همــان قوتی که مدیریت 
سیاســت خارجی کشــور را به دست گرفت برای تحقق منافع ملی و مقابله 

با تحریم ها از طریق رایزنی با کشورهای مختلف تاش می کند. 
تنها نکته تعجب برانگیز در چنین شــرایطی انتشــار شایعات عجیبی در دو 
روز گذشــته بــود کــه از اســتعفای ظریف به دلیــل خروج از برجــام حکایت 
داشــت، شــایعه ای که از شــامگاه چهارشــنبه در شــبکه های مجازی مطرح 

شده بود. 
نخســتین بار حسن محمدی ، سردبیر ســایت امید هسته ای در توییتر خود 
نوشــت :»شــنیده هایی فراتــر از شــنیده، حکایــت از اســتعفاى محمدجواد 
ظریــف دارد کــه دو روز پیــش تقدیــم رئیــس جمهــور کــرده اســت.« ایــن 
شــایعه اما عصر پنجشــنبه با توئیتی از ســوی محمود واعظــی رئیس دفتر 
رئیــس جمهــوری قویــاً تکذیب شــد. واعظــی در آن توئیت نوشــت: »خبر 
اســتعفای دکتر ظریف و خــروج ایران از توافق برجام کــه به طور هم زمان 
منتشــر شــده اند، هر دو دروغ و مشــتمل بر اهدافی مغرضانه و ضد منافع 
ملی هســتند. ازم است رسانه ها نســبت به نشر اخبار مشکوک این چنینی 
هوشــیار و محتاط بوده و خدای نکرده تریبون و بلندگوی دشــمنان داخلی 

و خارجی ملت نشوند.«
علیرضــا معــزی دبیر شــورای اطاع رســانی دولت نیــز خروج ایــران از 
برجــام و اســتعفای ظریــف را تکذیب کرده و گفت: »یک جریان مشــکوک 
بــا یک طراحی پیچیده از غیبت ظریف به ســبب ســفرش در هند برای جا 
انداختــن شــایعه خروج ایــران از برجام و اســتعفای وزیر خارجه اســتفاده 

کرده است.«
کیــوان خســروی، ســخنگوی شــورای عالــی امنیــت ملــی هــم شــامگاه 
پنجشــنبه در ایــن بــاره گفت: »اخبار و مواضع شــورای عالــی امنیت ملی و 
دبیرخانــه آن صرفاً از ســوی ســخنگوی این نهاد اعام می گــردد و هرگونه 
اطاع رســانی خــارج از مســیر ذکر شــده ضمن آن کــه مورد تأیید نیســت، 

اقدامی خاف قانون محسوب می شود.«
بــا وجود ایــن موضعگیری هــا و تکذیب های انجام شــده جریــان تندرو 
مخالف برجام نه تنها بر موج  انتشار این شایعه افزودند که به نحو ویژه ای 
از آن اســتقبال کردنــد. از جملــه حمیــد رســایی در توئیتر خود بــا توصیف 
پذیــرش اســتعفای ظریف بــه »تنها شــوک تأثیرگذار« مدعی شــد که اروپا 

و امریکا برای برجا ماندن برجام روی ماندن ظریف حساب باز کرده اند.
موضعگیــری و اســتقبال منســوبان بــه جریــان منتقد دولــت و مخالف 
برجام از این شایعه به نحوی بود که برخی رسانه ها در تحلیل های خود به 
گمانه زنی ها درباره آینده سیاســی ظریف اشــاره کردند. گمانه زنی هایی که 
بــا محوریت حضور احتمالــی ظریف در انتخابات ریاســت جمهوری 1400 
مطرح شده بود و البته با این واکنش قاطع خود او مواجه شد که گفت: »به 
سیاست داخلی عاقه ای ندارد و حاضر است حتی سند محضری بدهد که 

در دوره بعدی انتخابات ریاست جمهوری نامزد نخواهد شد.«
ظریــف بــا وجود همــه این شــایعات به وظیفــه اش به عنــوان وزیر امور 
خارجــه ادامــه می دهــد. پس از ســفر به هند کــه در رأس هیأت سیاســی – 
اقتصادی و با هدف تســهیل مراودات تجــاری از جمله فروش نفت به این 
خریــدار عمــده نفت ایران انجام شــد حاا او قرار اســت عازم عراق باشــد 
و مأموریتــی مشــابه را انجــام دهد. شــاید بر همین اســاس اســت که طیف 
دیگری از تحلیل ها نیز شایعه استعفای او و خروج ایران از برجام را تاش 
بــرای ملتهب کــردن بازارهای مالی ایران و ایجاد مشــکل پیش پای دولت 

ارزیابی کردند.  
حســن محمــدی فعــال رســانه ای کــه اولیــن توییــت درباره اســتعفای 
ظریف را منتشر کرده بود اما در گفت وگو با »ایران« بر موضع خود اصرار و 
این پرســش را مطرح کرد که چرا وزارت امور خارجه به این شــایعه واکنش 
نشــان نداده است، پرسشــی که در پیگیری »ایران« از منبع آگاه وزارت امور 
خارجه ضمن تکذیب اســتعفای ظریف، اینگونه پاســخ گرفت:» به چنین 
ادعاهایی به دلیل تکراری بودن و دامن نزدن به هدف هایی که یک جریان 

خاص دنبال می کنند واکنش نشان نمی دهیم«.

رئیسی: سکواریسم حوزه های علمیه را تهدید می کند
تولیــت آســتان قــدس رضــوی گفــت: آســتان قدس رضــوی در قبــال حل 
مشــکات مردم حاضــر به هر نوع همکاری با بخش های مختلف کشــور از 

جمله دولت و مدیریت استان بوده و خواهد بود.
به گزارش  تســنیم، حجت ااسام والمسلمین ســیدابراهیم رئیسی در 
دیــدار با اســتاندار جدید خراســان رضوی اظهار داشــت: بحمداه ســابقه 
مدیریتی شــما نشــان می دهد که به موضوع رفع محرومیت و گره گشایی از 
مردم اهتمام داشــته و این موضوع برای این استان و مردم آن امیدآفرین 

است.
تولیت آســتان قدس رضوی همچنین پنجشــنبه شــب در درس اخاق 
عمومی از سلســله جلســات »اخاق و ســلوک انقابی« گفت: سکواریسم 
ارادی و اجتماعــی حوزه هــای علمیــه را تهدیــد می کنــد، بــه ایــن معنا که 
جامعه مشغول کار خود و ما حوزوی ها نیز مشغول کار خود باشیم. این در 
حالی اســت که بر ما واجب اســت جامعه ای برای رســیدن به تزکیه تربیت 

کنیم و رویکرد انقابی را در آن رشد دهیم. 
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امریــکا بــرای اجــرای راهبــرد جدید خود 
در منطقــه علیــه ایــران و آنچــه تحــت 
عنوان مقابله با اتهــام ادعایی »اقدامات 
بی ثبات کننــده ایــران در منطقه« مطرح 
می کند، آســتین باا زده اســت. آغاز سفر 
منطقــه ای مایــک پمپئــو، وزیــر خارجــه 
امریــکا بــه خاورمیانــه را بایــد در همیــن 
راســتا ارزیابــی کــرد. پمپئو که ســفر خود 
را سه شــنبه هفتــه گذشــته از اردن آغــاز 
کــرده و در ادامــه بــه مصر رفته عــاوه بر 
اینها قرار اســت از امــارات متحده عربی، 
بحریــن، عمان، کویت، قطر و عربســتان 
ســعودی هم بازدید کند. او یک روز پیش 
از آغاز این سفر ســرزده راهی عراق شد و 
بــا مقام های مختلــف این کشــور دیدار و 
گفت و گو کرد. ســفر غیر رسمی پمپئو به 
عراق که بیشتر روی پرونده های اقتصادی 
و چگونگی پایبندی عراق به تحریم های 
ضدایرانــی امریکا تمرکز داشــت، او را در 
دســتیابی بــه خواســته های امریــکا ناکام 
گذاشت. چنان که به گزارش ایسنا، رسانه 
عربی »ااخبــار« از منابــع آگاه نقل کرده 
که سران دولت عراق در واکنش به تاش 
پمپئو برای رعایت تحریم های امریکایی 
از او خواســتند کــه ایــن کشــور را از اجرای 
تحریم ها علیه ایــران معاف کنند.عادل 
عبدالمهــدی، رئیــس پارلمان عــراق در 
پاســخ به دعوت پمپئو گفته: »موضع ما 
واضح است؛ با ایران و کشورهای همسایه 
براساس تبادل منافع، همکاری می کنیم 
که تأمین گاز و برق، مهم ترین منفعت ما 

در رابطه با ایران هستند.«  
ë اتهامات تکراری در قاهره

بــا وجــود این وزیــر خارجــه امریکا در 
دانشــگاه  در  ســفرش  مقصــد  ســومین 
امریکایی قاهره یکی از مهم ترین اهداف 

دولــت امریــکا را مقابله با نفــوذ ایران در 
منطقــه توصیــف کــرد و بــا پرداختــن به 
اتهامــات تکراری علیه نقــش منطقه ای 
ایران کوشــید متحدان منطقــه ای امریکا 
را بابــت تقویت این هدف به رغم خروج 
نیروهای امریکایی از سوریه و افغانستان 

اطمینان خاطر بخشد.  
بــا  گفت وگــو  در  همچنیــن  او 
»فاکس نیــوز« از برگــزاری کنفرانســی در 
13 و 1۴ مــاه فوریه )اواخــر بهمن ماه( در 
لهســتان و با حضور رهبران ده ها کشور از 
سراســر جهان خبــر داد که هــدف اصلی 
آن تمرکز بر ثبــات خاورمیانه و اطمینان 
تأثیــر  »ایــران  اینکــه  از  کــردن  حاصــل 

کارشکنانه ای ندارد«، می باشد.
ایــن اظهاراتــی بــود که محمــد جواد 
ظریــف، وزیــر امورخارجه ایران ســاعاتی 
بعــد بــه آن پاســخ داد و گفت هــر جا که 
امریــکا دخالــت می کنــد، هــرج و مــرج 
و ســرکوب ایجــاد می شــود. او در توئیتــر 
نوشــت: »هــر جــا و هــر زمــان کــه امریکا 
دخالت می کند، هرج و مرج، سرکوبگری 
و نفــرت ایجــاد می شــود. آن روز که ایران 
بخواهد برای تبدیل شــدن به یک کشــور 
نرمــال بــه تقلیــد از دولت هــای دســت  
نشــانده امریکا و مدل های حقوق بشری 
مایــک پمپئو رو بیاورد- خواه شــاه باشــد 
یا ســاخان فعلــی- روزی خواهد بود که 
جهنــم یخ ببنــدد. )کنایه از هیــچ  وقت(. 
بهتر اســت امریکا با از دســت دادن ایران 
کنــار بیایــد.« بهرام قاســمی، ســخنگوی 
وزارت خارجــه هم اظهــارات پمپئو را در 
نتیجه خروج امریکا از برجام دانســت که 
ناکامی این کشور در یافتن جایگزینی برای 
آن باعث شــده دچار یــأس و عصبانیت 

مزمن شود.

ســفیر ایــران در هلنــد به دنبــال حمله 
شــماری از عناصــر وابســته بــه گروهک 
تروریســتی ااحوازیــه به ســفارت ایران 
در اهــه هلنــد، بــر لــزوم حفــظ امنیت 

دیپلمات ها تأکید کرد.
چهارشنبه گذشته یکی از رسانه های 
معروف هلند در صفحات رســمی خود 
در شــبکه های مجــازی فیلمــی منتشــر 
کــرد کــه عــده ای را در حــال حملــه بــه 
سفارت ایران و باا رفتن از نرده های آن 
نشــان می داد. یکی از افرادی که در این 
فیلم دیده می شــود، پرچمی به دســت 
دارد کــه مربوط به گروهک »ااحوازیه« 
اســت. آنها با حضور در مقابل ســفارت 
ایران و ســر دادن شــعار و پرتاب ســنگ 
و بطــری قصــد بــاا رفتن از ســاختمان 
مجاور ســفارت را داشــتند که بافاصله 
توســط نیرو هــای پلیس هلند دســتگیر 
شــدند. به دنبــال این اقــدام هیچ گونه 
آسیبی به ســاختمان و کارکنان سفارت 
کشــورمان در اهه وارد نشد. در پی این 
حمله علیرضا جهانگیری، ســفیر ایران 
در حالی که در تماس با مقامات وزارت 
امــور خارجــه هلنــد بــر مســئولیت این 
کشور جهت تأمین امنیت ساختمان ها 
و کارکنان ســفارت ایــران تأکید می کرد، 
از اروپــا بــه دلیــل میزبانــی از گروه های 
تروریســتی و متهــم کردن ایــران انتقاد 
کرد. جهانگیری با اشاره به تحریم های 
ایــران در  اروپــا علیــه  اتحادیــه  جدیــد 
صفحه توئیتــر خود نوشــت: »در حالی 
احتمــاات  اســاس  بــر  غربی هــا  کــه 
ســاختگی  مفروضــات  و  نشــده  اثبــات 
عمــل می کننــد، براحتــی واقعیت های 
آشــکار را نادیــده می گیرنــد. واقعیــت 
این اســت کــه اتحادیــه اروپــا گروه های 

تروریســتی را میزبانــی می کنــد و آنها را 
برای فعالیت های غیرقانونی شــان آزاد 
می گــذارد امــا درمــورد ایران بر اســاس 
مفروضــات غیرواقعــی و داســتان های 
اشــاره  می کنــد.«  اقــدام  نشــده  تأییــد 
ســفیر ایــران بــه تحریم هایی اســت که 
اخیــراً هلنــد همراه با ســایر کشــورهای 
اروپایــی بــه بهانه آنچه دســت داشــتن 
ایرانــی- شــهروند  دو  قتــل  در  ایــران 
اروپایی خوانده، علیه بخشــی از وزارت 
اطاعــات و دو شــخص ایرانی تصویب 

کرده است.
مرکــز  چنــد  اخیــر  ماه هــای  در 
دیپلماتیک و سفارتخانه های جمهوری 
اسامی در شــهرهای مختلف جهان از 
آتــن،  پاریــس،  هلســینکی،  در  جملــه 
لنــدن و بصــره هــدف حملــه عناصــر 
گروه هــای  بــه  وابســته  و  ناشــناخته 
تروریســتی قــرار گرفتــه اســت. حملــه 
بــه نمایندگی هــای ایران در کشــورهای 
مختلــف که به باور برخی از تحلیلگران 
به طور غیر مســتقیم با همدیگر مرتبط 
هســتند و توســط یــک گــروه یــا جریان، 
ســازمان یافته اســت، در حالی است که 
برخــی کشــورها پس از خــروج امریکا از 
توافــق هســته ای انتظــار داشــتند ایران 
و کشــورهای اروپایــی هم از ایــن پیمان 
خــارج شــوند و عمــًا پرونده هســته ای 
ایــران از رونــد دیپلماتیــک خــود خارج 
شــود امــا بــا ادامــه رونــد حفــظ برجام 
توسط بقیه شــرکا، این گروه ها به دنبال 
به چالش کشیدن  روابط رو به پیشرفت 
ایران و کشورهای عضو اتحادیه اروپایی 
هســتند تا با انزوای هر چه بیشتر فضا را 
برای تشــدید فشارها برای تحریم کامل 

ایران فراهم کنند.«

دست رد عراق به خواسته های ضد ایرانی پمپئو
ظریف : بهتر است امریکا با از دست دادن ایران کنار بیاید

در پی حمله به سفارت ایران در اهه مطرح شد

انتقاد ایران به میزبانی اروپا از گروه های تروریستی
نپیوستن به FATF کمین دشمن برای کشور است

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاســت خارجی مجلس شورای اسامی گفت: 
ایامــی که دشــمن برای ما کمین گذاشــته اســت باید احتیاط کنیم کــه در کمین 

دشمن نیفتیم و اکنون نیز نپیوستن به FATF کمین دشمن برای کشور است.
به گزارش ایســنا، حشمت اه فاحت پیشــه با اشــاره به برگزاری جلسه ای با 
مدیران عامل کلیه بانک های کشور درباره CFT، قفل شدن سیستم بانکی کشور 
را پیامد  نپذیرفتن این معاهده دانســت و خاطرنشــان کرد: 73 کشــور دنیا برای 
اجرای این طرح شــرط گذاشــتند و ما نیــز در CFT یک بند اضافــه کردیم که اگر 
ماده شش مانع ما بشود ما نپذیریم ولی دوباره گفتند این طرح استعماری است.



اسماعیل بخشــی روز سه شنبه در صفحه 
اینستاگرام خود گفته بود که با هیچ کمیته 
تحقیقــی در تهــران دیدار نکــرده؛ حاا اما 
هــم اعضــای مختلــف فراکســیون امیــد 
مجلس از برگزاری جلســه دو ســاعته با او 
سخن گفته اند و هم وکیلش به »ایرنا« خبر 
دیــدار او با نماینده دادســتان را تأیید کرده 
است. آن طور که برخی اعضای  فراکسیون 
امید مجلس گفته اند، بخشی و وکیل او روز 
سه شــنبه با پنج نفر از نمایندگان مجلس 
و از جملــه علــی مطهــری در جلســه ای 
دو ســاعته بــه شــرح ادعــای خــود دربــاره 
شکنجه در ایام بازداشت در اهواز پرداخته 
است. عبدالکریم حسین زاده، ناب رئیس 
فراکســیون امید در رابطه با این جلســه به 
»ایــران« گفته اســت که روایت اســماعیل 
بخشــی در جلســه یاد شــده از شــکنجه به 
گســتردگی ادعاهــای قبلــی او نبــود که در 
فضــای مجازی منتشــر شــد. همیــن طور 
جــال میرزایــی، مســئول کمیته سیاســی 
فراکسیون امید هم به »خبرآناین« گفته 
اســت که »مطابق اظهارات آقای بخشی، 
ایشــان در اختیــار اداره اطاعــات شــوش 
قرار گرفته و پس از ســه ساعت بازجویی با 
یک ماشــین به اتفاق چهار متهم دیگر در 
معیــت دو مأمــور امنیتی به اهــواز منتقل 
می شوند. در طول مســیر انتقال که تقریباً 
در بازه زمانی دو ساعته بوده، آقای بخشی 
مدعی اســت که  مورد ضرب و شــتم واقع 

شــده اســت. در طــول ۲۵ روز حضــور در 
بازداشت هم براســاس اظهارات خودش 
برخورد محترمانــه ای با وی صورت گرفته 
است هر چند ایشان ادعا می کند سلولش 
در کنــار زندانیــان دســتگیر شــده داعشــی 
قرار داشــته است. به همین جهت در طی 
مدت  بازداشــت دچار آســیب های روحی 
افــزوده اســت کــه »کل  او  شــده اســت.« 
دوره دســتگیری آقــای بخشــی از روز اول 
تــا آزادی اش ۲۵ روز بــوده اســت. در طــی 
ایــن مدت خود آقای بخشــی اذعــان دارد 
کــه در داخل زندان و ســلول انفــرادی اش 
برخــورد مناســب و در خــور شــأنی بــا او 
صــورت گرفته اســت. هیچ گونــه اهانت و 
تنبیهی در طی این مدت نبوده اســت. اما 
بخش اصلی داســتان به مســیر شــوش تا 
اهواز مربوط می شــود. صحبت های آقای 
بخشــی نشــان می هد که نمی توان عنوان 
شــکنجه را بــه برخوردهای صــورت گرفته 
با ایشــان در طول مسیر دو ســاعته داد. اما 
براساس گفته های بخشی، زد و خوردهای 
محــدودی میــان طرفیــن صــورت گرفته 
اســت. مجموع اظهارات آقای بخشی هم 
گویای این اســت که غیــر از اتفاقات داخل 
ماشین، اتفاق و برخورد خاصی با ایشان در 
طول دوره بازداشتش نشده است.« این در 
حالی اســت که دیروز فرزانه زیابی، وکیل 
اسماعیل بخشی در گفت  وگو با ایرنا، دیدار 
با یکی از اعضای هیأت تعیین شده توسط 

دادستان کل کشــور را تأیید کرد و گفت: در 
این جلسه، موکلم اظهارات خود را مطرح 
کرد و اظهارات وی در صورتجلسه هم درج 
شد.  در همین رابطه علی مطهری، نایب 
رئیــس مجلــس در گفت وگــو با »ایــران«، 
روایت نمایندگان دیگر از دیدار با بخشــی 
دوران  در  شــکنجه  بــه  او  اشــاره  عــدم  و 
بازداشــت را تأییــد کــرده، امــا تأکیــد کرده 
کــه اعام نتیجه نهایی بررســی ها برعهده 

دستگاه قضایی است.
شــما به همراه چند نفر دیگــر از نمایندگان 
با آقای بخشــی در مجلس دیدار داشته اید. 
می توانید بفرمایید این دیدار با چه مقدماتی 

و در چه مسیری انجام شده بود؟
بــود کــه آقــای تــرک  ایــن  اصــل قضیــه 
همدانــی، وکیــل دادگســتری بــا دفتر من 

تمــاس گرفــت و گفــت آقــای اســماعیل 
بخشــی و وکیل ایشان مایل هستند با شما 
درباره مسائل دوره بازداشت آقای بخشی 
دیداری داشته باشند. من گفتم که مانعی 
نــدارد و بهتر اســت وقتــی ایشــان ادعایی 
دارد، صحبت شــان را بشــنویم. البته بهتر 
دیــدم برخی نماینــدگان دیگر هم حضور 
داشته باشند و به همین دلیل بنا شد چند 
نفر دیگــر از همکاران نماینــده هم به این 
دیــدار بیایند، مثل آقــای کاظمی نماینده 
مایر، خانم سعیدی نماینده تهران، آقای 
حســین زاده نماینده نقده و اشنویه و آقای 

جال میرزایی نماینده ایام.
خب در این دیدار چه گذشت؟

ایشــان یعنــی آقای بخشــی آمــد و ماوقع 
را شــرح داد و توضیــح داد کــه ماجرا از چه 

قــرار بــوده و مــا هم توضیحــات ایشــان را 
شــنیدیم. صبح فــردای این دیــدار هم در 
جلســه فراکســیون امید،  وزیر اطاعات با 
برخــی معاونان این وزارتخانــه و مدیرکل 
اطاعات استان خوزستان حضور داشتند. 
این افراد هم حرف هایشان را در فراکسیون 
امید زدند و یک ویدئویی را هم از اظهارات 
آقای بخشی پخش کردند. به هر حال دیگر 
قضاوت این ماجرا با ما نیست و با مقامات 
قضایی و مردم هســت که ببینند واقعیت 

ماجرا چه بوده.
آقای مطهری؛ آیــا می توانید بفرمایید آقای 
بخشی در جلســه ای که با شــما و چند نفر از 
نمایندگان داشت، همچنان بر شکنجه در 

طول بازداشت اصرار داشت؟
ایشان می گفت که ابتدای بازداشت که ما را 
به ســتاد خبری وزارت اطاعات بردند، دو 
ساعت آنجا بودیم و بعد از شوش ما را به 
اهواز انتقال دادند. ایشان می گفت در این 
دو جا یعنی در ســتاد خبری در شوش و در 
فاصله مســیر انتقال بنده را مورد ضرب و 

شتم قرار دادند و به نوعی شکنجه کردند.
نظر مسئوان وزارت اطاعات چه بود؟

آنهــا می گفتنــد ماجرا بــه این صــورت که 
عنوان شــده نبوده، بلکه خود ایشان درگیر 
شــده با مأموران و به زد و خورد پرداخته و 
آنها هم مجبور به واکنش شــده اند. حرف 

دو طرف ماجرا به این صورت بود.
یعنی دربــاره دوره بازداشــتی که ایشــان در 

اهواز بود بحث بیشتری نشــد؟ چون آقای 
بخشی مدعی بود در آنجا شکنجه شده.

بله در دوره بازداشــت را یــادم نمی آید که 
چیــزی گفته باشــد. ایشــان بیشــتر درباره 
همان زمان حضور در ســتاد خبری وزارت 
اطاعات در شوش و فاصله انتقال به اهواز 

تأکید داشت.
برآورد خود شما از اظهارات دو طرف ماجرا 
چیست؟ آیا می توان از آن به نتیجه خاصی 

رسید یا نیاز به بررسی بیشتر دارد؟
ایــن دیگــر وظیفــه قــوه قضائیه اســت که 
رســیدگی بکنــد. اینجــا قضاوت مــا خیلی 

معتبر نیست.
آقای مطهری؛ این دیداری که انجام شد، در 

قالب کمیته تحقیق بود یا نه؟
نــه. اینهــا درخواســت ماقات با شــخص 
من را داشــتند کــه من هم چنــد نفر دیگر 
از نماینــدگان که نام بــردم را دعوت کردم 
کــه در ایــن دیــدار باشــند. ایــن ربطــی بــه 

فراکسیون نداشته است.
به نظر شما دلیل اینکه در میان افکار عمومی 
طرح ادعاهایی علیه نهادهای رسمی کشور 
براحتــی و گاه بــدون ارائه مســتندات کافی 

پذیرفته می شود، چیست؟
دلیــل آن این اســت که مســئوان معموًا 
اطاع رسانی نمی کنند یا دیر اطاع رسانی 
باشــند،  کــرده  خطایــی  اگــر  و  می کننــد 
عذرخواهــی نمی کننــد تا اعتمــاد جامعه 

جلب شود.

روایت یک استاد حوزه از منشور کوروش
 خبر اول اینکه،یک اســتاد حوزه علمیه با تشریح روند 
»شــیعه« شدن ایرانیان به گوشه هایی از تمدن ایرانی 
اشــاره کرده و گفته اســت: این کانال ســوئز و این ترعه 
آبی که اان باز شده است، ریشه اصلی اش به زمان داریوش برمی گردد. 
یعنــی داریوش برای حمل ونقل ســپاه و مهمات خودش دســتور داد که 
ایــن ترعــه را حفر کنند. در واقع، حفر اولیه اش مال داریوش اســت و این 
نشــان می دهد که ایران در گذشــته چه رتبه باایی از نظر علمی و از نظر 
تمدنی در دنیا داشــته اســت.  آیت اه بروجردی با اشاره به اینکه منشور 
کوروش یک بیانیه اســت که در ســازمان ملل به رســمیت شناخته شده 
اســت و حقــوق بشــر را در دنیا مطــرح می کند، یعنی حقــوق اقلیت ها و 
حقــوق مذاهب غیرحاکم در کشــور را بیان می کنــد، گفت: اینکه تمدنی 
در آن روزگار به حقوق اقلیت ها توجه داشــته است، نشان می دهد که در 

گذشته ایران دیدگاه وسیعی وجود داشته است. 

انتقاد امام جمعه تبریز از فیلترینگ شبکه های اجتماعی
خبــر دیگر اینکه، نماینده ولی فقیه در آذربایجان شــرقی با انتقاد از فیلترینگ 
شبکه های اجتماعی خارجی گفت: این کار نیروهای ارزشی را از این فضا خارج 
و عرصه را در جنگ روانی برای دشمن باز کرد.  به گزارش تسنیم حجت ااسام 
والمســلمین سید محمدعلی آل هاشم افزود: باید از ظرفیت فضای مجازی 
برای نشر توانمندی ها و موفقیت های نظام اسامی بهره مند شویم و فیلترینگ 
فضای مجازی به نظر من کار درستی نبود. فیلترینگ دسترسی نیروهای ارزشی 
و جوان را به این عرصه محدود و میدان را برای عرض اندام دشمن مهیا کرد. 

 یونسی در چارچوب مجوزهای قانونی 
با دولت همکاری می کند

شــنیدیم که، حجت ااسام علی یونسی دستیار ســابق رئیس جمهوری 
در امور اقلیت ها و قومیت ها که نامش در میان مدیران ارشــد جدا شــده 
از دولت بعد از اجرای قانون منع به کار گیری بازنشســتگان بود، گفته که 
فعالیت های این حوزه متوقف نشــده اســت. به گزارش جماران او گفته 
است: من، با نظر رئیس جمهوری، با دولت، به شکل قانونی و در قالب 
مجوزهای قانونی همکاری می کنم. و البته باید به این نکته توجه داشت، 
کــه به لحــاظ حقوقی، قانــون، احراز مشــاغل رســمی و دریافــت حقوق 
مشــاغل را منع کرده اســت و نه هر گونه همکاری را که می توان در قالب 
مجوزهای قانونی، انجام داد. و لذا بنده هم در همان چارچوب مجوزهای 

قانونی، همکاری خود را با دولت ادامه می دهم. 

اردن خواهان آزادی صیادان بازداشت شده در ایران شد
دســت آخــر اینکــه، ســخنگوی وزارت خارجــه اردن اعــام کــرد کــه پرونده 
شــهروندان این کشــور که گفته شــده در ایران بازداشــت شــده اند را پیگیری 
می کنند و یک مقام وزارتی این کشور با سفیر جمهوری اسامی ایران در امان 
در این باره دیدار کرده اســت. به گزارش ایســنا به نقل از اســکای نیوز، وزارت 
امور خارجه اردن اعام کرده اســت که به تاش های خود برای آزادی فوری 
ســه شــهروند اردنی مقیم امارات که در تاریخ ۲8 دسامبر در ایران بازداشت 

شده اند، ادامه می دهد. 
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روایت مطهری از دیدار با  اسماعیل بخشی
در گفت وگو با »ایران« مطرح شد

مشاور رئیس جمهوری معتقد است که 
برخورد حاکمیت بــا اعتراضات دی ماه 
سال گذشته به نسبت همه اعتراض های 

سال های گذشته پخته تر بوده است.
از  بخشــی  در  آشــنا  حســام الدین   
گفت و گــوی خــود بــا ایســنا بــا اشــاره به 
اینکه تحلیل های مختلفی از اعتراضات 
دی مــاه 96 وجود داشــت، گفت: برخی 
فکــر کردنــد می شــود دولــت روحانی را 

تضعیف کــرد ولی نظام را نه. اما تجربه 
دی ماه نشــان داد که ایــن دو از هم جدا 
نیســتند. وی بــا بیــان اینکــه زمینه هــا و 
علل تسریع کننده اعتراضات دی ماه به 
نســبت خرداد 88 متفاوت بــود، افزود: 
در این دو مورد دو گونه متفاوت برخورد 
داشــت  فــرق  خواســته ها  چــون  شــد. 
برخوردها هم متفاوت بود. به گفته آشنا 
آمادگی خیلی شــدیدتری برای برخورد 

از نوع گذشــته وجود داشــت اما یک نفر 
ایســتاد و مســئولیت را بر عهــده گرفت. 
دولــت هــم جــرأت ایــن تصمیم گیــری 
نفــر تصمیــم گرفــت  یــک  را نداشــت 
)کــه برخوردهــا پخته تــر باشــد نســبت 

به گذشته(.
مشــاور رئیــس جمهــوری با بیــان اینکه 
ظرفیت اعتــراض همچنان وجــود دارد 
چــون علل برطــرف نشــده و زمینه های 

نزدیــک آن برطــرف شــده اســت، گفت 
که دولــت قبل از اعتراضــات هم اطاع 
داشته و هم تحلیل و آن اطاعات را هم 
اعام کرده اســت. چون اطاع و تحلیل 

داشت توانست مدیریت کند.
 بــه گفته وی طرحــی اگر وجود داشــت، 
طرح اسقاط دولت بود و اگر هم طرحی 
در کار نبود اعتراضات می توانست نظام 
را زمین بزند. آشنا گفت: چاره ای نداریم 

جــز اصاحات سیاســتی و اینکــه مردم 
احســاس کنند مشــارکت دارنــد. مردم 
می تواننــد بــه حاکمیت اعتمــاد کنند و 
این زمانی میسر است که احساس کنند 

حاکمیت به آنها اعتماد دارد.
 به گفته وی خیلی ها در حاکمیت به این 
نتیجــه رســیده اند که چــاره ای جز رفتن 

به ســمت اصاحات سیاســتی 
نیست.

آشنا: چاره ای جز اصاحات سیاستی نداریم

رنا
ای

در حالــی که 4 تشــکل دانشــجویی 
دانشــجویی  اســامی  جامعــه 
مجلــس  رئیــس  از  نامــه ای،  در 
خواســته اند بــرای بررســی مســأله 
مجلــس  نماینــده  یــک  اخاقــی 
اقــدام کــرده و صحــت و ســقم آن 
را به اطاع افکار عمومی برســاند، 
یــک عضو هیــأت نظارت بــر رفتار 
ایــن  ورود  از  مجلــس  نماینــدگان 
هیــأت به موضوع خبر داده و گفته 

است که »از شخص آقای خدادادی نیز توضیح خواهیم خواست.« درهمین حال 
نایــب رئیــس کمیســیون اصل 90 مجلــس هم گفته اســت:  »چنانچه شــکایتی در 
رابطه با مسأله اخاقی منتسب به یکی از نمایندگان به کمیسیون اصل 90 واصل 

شود، حتماً آن را بررسی می کنیم.«
هفته گذشــته اکبر اعلمی، نماینده ادوار مجلس از درگذشــت زنی در شــهر ملکان 
خبر داد که طی سال های اخیر مدعی بود توسط رئیس فعلی کمیسیون اجتماعی 

مجلس مورد تعرض جنسی قرار گرفته است. 
این ادعا در اواخر دوره هفتم مجلس مطرح شــده بود و تا جایی پیش رفته بود که 
در ابتدای مجلس هشــتم ســلمان خــدادادی را تا مــرز رد اعتبارنامه اش نیز پیش 
بــرد. هــر چند ایــن موضوع در ســال های اخیر کمرنگ تر شــده بود امــا در ماه های 
گذشته ابتدا انتشار یک فایل صوتی منتسب به این نماینده و در پی آن انتشار یک 
فیلم توسط زن یاد شده باعث زنده شدن ماجرا شد. اما نه تا این حد که به صورت 
جدی پیگیری شود. حاا اما با خبر درگذشت این زن که احتمال غیرطبیعی بودن 

آن هم مطرح شده، این موضوع ابعادی جدی تر پیدا کرده است.
روز پنجشــنبه جامعه اسامی دانشجویان دانشــگاه های تبریز، دانشگاه آزاد تبریز، 
شــهید مدنی آذربایجان و صنعتی ســهند در نامه ای به علــی اریجانی رئیس قوه 
مقننه از وی خواســتند مسأله اخاقی منتســب به یک نماینده را مورد بررسی قرار 

داده و صحت یا عدم صحت آن را به افکار عمومی گزارش دهد. 
این 4 تشــکل دانشــجویی تأکید کرده اند: »اگر تخلفی رخ داده اســت، می باید فرد 
متهم مورد رســیدگی قانونی واقع شــود و در صورت غیرواقع بودن مسأله، مراتب 
به صورت منطقی برای ملت عزیز تبیین شــود. چرا که شــفافیت و روشنگری حق 

غیرقابل انکار مردمی است که پای انقاب ایستاده اند.«
در همیــن حــال علیرضــا ســلیمی، عضــو هیــأت نظارت بــر رفتــار نماینــدگان در 
گفت وگــو با فارس، تأکیــد کرده که تاکنون در این مورد چیزی به این هیأت ارســال 
نشــده اما تأکید کرده اســت: »اگر نماینده یا هر شخص حقیقی دیگری درباره این 
موضوع و نماینده ملکان شــکایتی دارد، می تواند شــکایت و همچنین مســتندات 
خــود را بــه هیأت نظارت بر رفتــار نمایندگان ارائه کند تا مــا آن را به صورت جدی 
بررســی کنیــم.« او گفته که »البته در همین رابطــه تأکید می کنم که همه اطاعات 

واصله به هیأت نظارت از سوی افراد کامًا محرمانه خواهد بود.« 
ســلیمی همچنین اعام کرده که قطعاً و بدون شــک ما مســأله سلمان خدادادی 
نماینــده مردم ملــکان در مجلس را در هیأت نظارت بر رفتــار نمایندگان پیگیری 
خواهیــم کــرد و از شــخص خــدادادی هــم ســؤال خواهیم کــرد که اصــل موضوع 
چیســت. او همچنین از مردم درخواســت کــرده اطاعات خــود را در این زمینه به 

هیأت یاد شده ارسال کنند. 
همچنین محمدرضا امیرحسن خانی، نایب رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس هم 
در گفت وگــو با فارس، گفته اســت: »تاکنون شــکایتی در این رابطــه به بنده تحویل 

داده نشده و چنانچه شکایتی در این مورد برسد، آن را بررسی می  کنیم.« 
وی تأکید کرده اســت: »ممکن اســت رســیدگی بــه پرونده در محــدوده صاحیت 
کاری مــا نباشــد، امــا این به معنای عدم بررســی نیســت و چنانچــه در صورتی که 
ایــن موضــوع یا هر موضوع و هر پرونده دیگــری در محدوده صاحیت کاری ما در 
کمیســیون نباشد، پس از بررســی ها اعام می کنیم که ادامه کار این پرونده باید در 

قوه قضائیه پیگیری شود.«

 ورود مجلس به ادعاها درباره 
رئیس کمیسیون اجتماعی



قیمت نفــت خــام در روزهــای اخیر بر 
مــدار صعود قرار گرفتــه و از مرز 61 دار 
در بشــکه عبــور کرده اســت. ایــن اتفاق 
در حالــی رخ داده که طــی ماه های آخر 
سال 2018 قیمت هر بشکه نفت خام از 
باای 80 دار به کمتر از 50 دار ســقوط 
کرد و مجدداً در به کانال 50 دار بازگشته 
بود. نوسانات شــدید قیمت نفت خام 
در ایــن ماه هــا چندان معمول نیســت 
و از یــک شــرایط خــاص بــر بــازار نفت 
خبر می دهد. ســایر بازارهای مالی نیز نوســانات شــدیدی 
را در ماه هــای اخیر تجربه کرده اند و حرکات تند سینوســی 
قیمت ها و ارزش سهام در بازارها بر بازار نفت نیز اثر داشته 
اســت. با این حال اوپک امیدوار اســت که بــا اجرای توافق 
کاهش تولید بتواند مقابل این نوسانات و  تأثیر چشم انداز 
منفی اقتصاد جهانی بایســتد و به حفظ قیمت های نفت 

خام در یک بازه 60 تا 70 دار کمک کند. به نظر می رسد که 
با توجه به اتفاقات جاری در بازار نفت، میانگین قیمت ها 
برای ســال جاری میادی بشــکه ای 65 تا 70 دار باشد. هر 
چه قیمت ها به 70 دار نزدیک تر شود، تولیدکنندگان نفت 
خام از جمله ایران سود بیشتری خواهند برد. اما با این حال 
تکلیف بازار نفت خام ایران مشخص نیست. ایران به دلیل 
تحریم هــا نمی توانــد پیش بینی های خوشــبینانه ای برای 
درآمدهای نفتی خود برای ســال جاری میادی ارائه دهد. 
امریــکا با وجود معافیت هایی که بــه 8 خریدار نفت ایران 
داده اســت، بازهم روی مشــتریان فشــار می آورد که خرید 
خود را به مرور و در طی دوره معافیت محدود و حتی صفر 
کننــد. هرچند که بعید اســت امــا  اگر پیــش از دوره تعیین 
شده سازوکار دقیق کانال مالی جدید ایران و اروپا تعیین و 
اجرایی شــود، می توان به حفظ میزان صادرات نفت خام 
در محدوده 1.5 میلیون بشــکه در روز امید داشــت. در غیر 

این صورت شرایط خیلی به نفع ایران نخواهد بود.

 تحلیلگــران در جی پی مــورگان به ســرمایه گذاران نگران 
توصیــه می کننــد که بــا خریــد ین، فرانــک ســوئیس و طا، 
دارایی هایشــان را بیمه کنند. اگر سقوط تنها چیِز باقی مانده 

است، بسیار مهم است که چیز نرمی برای افتادن روی آن وجود داشته باشد.

 کیــت جکز از Société Générale یک بانک فرانســوی می گوید:»مســیر دار در 
برابر ارز کشــورهای ثروتمند به کاهش رشــد در امریکا بســتگی دارد. اگر این اتفاق 
ناگهانی بیفتد، دار در برابر ین سقوط می کند. اگر این اتفاق تدریجی باشد، دار در 

برابر یورو سقوط می کند.«
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ادامه از 
صفحه اول

روزهای بد دار
دو سناریوی »اکونومیست« برای راهی که پیش روی دار امریکا وجود دارد

 هزار واحد مسکن مهر پرند
 باقی مانده است

محسن وطن خواهی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید 
پرند با تأکید بر اینکه تمام واحدهای نیمه تمام مسکن مهر 

پرند تا شهریور ۹8احداث می شوند، گفت:2۵ هزار واحد 
مسکن مهر پرند باقی مانده که برای تکمیل این 2۵ هزار 

واحد، 220میلیارد تومان سهم آورده متقاضیان است.

 25
میلیون یورو زیان شرکت های 

فرانسوی از تظاهرات جلیقه زردها
شماری از شرکت های بزرگ فرانسوی روز 

پنجشنبه اعام کردند از اعتراضات جنبش جلیقه 
زردها در مجموع تاکنون ۶0 میلیون یورو خسارت 
دیده اند.روز پنجشنبه در پی اعام این خبر ارزش 

سهام این شرکت ها در بازار بورس افت کرد.

۶۰
 میلیون دار برای سامانه های

 نوین آبیاری در بودجه 98
علیمراد اکبری معاونت امور آب و خاک وزارت جهاد 
کشاورزی از پیشنهاد اختصاص 300 میلیون دار منابع 

از صندوق توسعه ملی برای سامانه های نوین آبیاری در 
بودجه سال آینده خبر داد و گفت:۹0 تا ۹5 درصد لوازم 

و تجهیزات آبیاری تحت فشار در کشور تولید می شود.

3۰۰
 میلیارد بشکه نفت 

ذخیره عربستان
طبق اعام شرکت مشاور سوخت دگولیر و مک ناتون 

از دااس امریکا، شرکت نفت دولتی آرامکو 
2۶3.1میلیارد بشکه نفت در انتظار استخراج، در 

اختیار دارد. این 2.2 میلیارد بشکه از میزانی که آرامکو 
در آخرین گزارش ساانه خود منتشر کرد بیشتر است.

2۶3

جهــان  در  را  خوبــی  روزهــای  دار 
نمی گذراند. شــرایط جهانی به شــکلی 
پیــش رفته اســت کــه تحلیل هــا درباره 
افــت ارزش و ســقوط آن هر روز بیشــتر 
می شــود. هفتــه نامــه اکونومیســت در 
شماره این هفته خود یکی از مهم ترین 
گزارش هایش را به دار اختصاص داده 
و در تیتــر آن آورده اســت: »دار چطــور 
ســقوط می کنــد؟« ایــن جملــه، تمــام 
ایــده این گزارش تحلیلی اکونومیســت 
را شــکل می دهد که معتقد است نحوه 
افتــادن دار، وضعیت بازارها را شــکل 
خواهد داد. در بخشــی از این گزارش که 
متــن کامل آن در ادامه می آید، نوشــته 
شــده اســت: »چگونگــی ســقوط دار را 
اتفاق هــا شــکل می دهنــد و ایــن را هم 
کــه اتفاق ها چطــور پیش بروند، شــکل 

سقوط دار تعیین می کند!«
ë !اهمیت شکل سقوط

تعطیــات  طــول  در  اســت  ممکــن 
کریســمس بعضی هــا فیلــم »شــیر در 
زمســتان« را دیــده باشــند. پیتــر اوتــول 
در نقــش هنری دوم یکی از پادشــاهان 
انگلستان و کاترین هپبورن در نقش النا، 
همســر او بودند. پادشــاه هنــری به این 
نتیجه می رسد که هیچ کدام از پسرهایی 
کــه او از النا دارد، وارث مناســبی برایش 
نیســتند و تمام شان را به مرگ محکوم 
زندانــی  ســلولی  در  پســرها  می کنــد. 
می شــوند و زمانی که پدرشــان نزدیک 
می شــود، ریچارد یکی از پســرها تاش 
می کنــد که حالت ترس بــه خود نگیرد 
و از ترس دوا نشــود. یکــی از برادرانش 
او را مســخره می کند و می گوید:»روشی 
که کسی می افتد، هیچ اهمیتی ندارد.« 
ریچارد پاســخ می دهد:»زمانی که همه 

چیز فقط سقوط است، اهمیت دارد.«

حــاا ســرمایه گذاران می تواننــد از ایــن 
نصیحت برای سرنوشــت دار استفاده 
زمانــی  دوره  یــک  در  هــم  آن  کننــد؛ 
پرنوســان بــرای بازارهای مالــی که دار 
در برابــر بیشــتر ارزها در ســال 2018، 7 
درصد رشــد کرده اســت. یکی از اصول 
قــوی تجــارت خارجــی ایــن اســت کــه 
چیزهای رو بــه افزایش، در نهایت باید 
پایین بیایند. وقتــی که این تمام چیزی 
اســت که باقی مانده، شــیوه ســقوط آن 

بسیار بااهمیت است.
دار)بــه  بــرای  بــازار  خرســی  حالــت 
وضعیت خطرناک اطاق می شود( به 
این خاطر است که رشد تولید ناخالص 
داخلــی در امریکا کاهش خواهد یافت. 
ســال گذشــته، رشــد اقتصــادی آنها به 
خاطــر کاهــش مالیات هــا باا رفــت اما 
این محرک ها بزودی اثرشان را از دست 
می دهنــد و افزایــش نــرخ بهره توســط 
فدرال رزرو مؤثرتر خود را نشــان خواهد 
داد. قیمت پایین تر نفت هم یک عامل 
اساســی اســت که به ســرمایه گذاری ها 
در شــیل امریــکا ضربه می زنــد اما یک 
مزیت برای کشــورهای واردکننده نفت 
در اروپا و آسیاســت. بــازار بورس امریکا 
هم نسبتاً مهم اســت. به طور خاصه، 
یک دوره استثنایی برای اقتصاد امریکا 
به پایان رســیده اســت. دار هم مجبور 

است که زمینش را از دست بدهد.
امــا هنــوز زمــان آن فرانرســیده اســت. 
در مــاه نوامبــر، منصــور محی الدیــن از 
بازارهــای NatWest ســه پیــش شــرط 
تعییــن  دار  قاطــع  چرخــش  بــرای 
رزرو،  فــدرال  توســط  وقفــه  کرد:»یــک 
معاملــه با چیــن بــرای پایــان دادن به 
جنگ تجاری و نشانه هایی از رشد باای 
اقتصاد اروپا« مــورد اول در حال حاضر 
چیزی کمتــر از یک مانع اســت. رئیس 
فــدرال رزرو، جرمــی پــاول در 4 ژانویــه 
اشاره کرده اســت که شاید افزایش نرخ 

بهــره را متوقف کننــد. مذاکرات تجاری 
با چین از ســر گرفته شــده اما داده های 
اقتصــادی اروپا ضعیف باقی مانده اند. 
نــرخ بهره در امریکا شــاید بیــش از این 
افزایــش پیدا نکنــد اما به هــر حال این 
نــرخ از ژاپن یا منطقه یورو بااتر اســت. 
در ایــن شــرایط، دار داشــتن هنــوز هم 

رضایتبخش و جذاب است.
ë دو سناریو برای دار؛ ثبات و سقوط

این شرایط چطور می تواند تغییر کند؟ 
در حالــت کلــی دو ســناریو وجــود دارد. 
در ســناریوی اول، جنگ تجاری شــروع 
بــه پراکنــده شــدن در مناطــق مختلف 
می کنــد، کاهــش مالیات ها و سیاســت 
پولــی آزادتــر در چیــن باعــث افزایــش 
هزینه هــای بخش خصوصی می شــود. 
این مســأله ســایر اقتصادهای آســیایی 
را هــم تحریک می کند که بــه نوبه خود 
منطقــه  در  فعالیــت  افزایــش  باعــث 
یورو می شــود؛ منطقه ای که بشــدت به 
فعالیــت اقتصادهــای نوظهور وابســته 
اســت. بازدهــی اوراق قرضــه از انتظــار 
باا رفتن نرخ بهره افزایش پیدا می کند 
امــا آنها در امریکا ســقوط می کنند؛ چرا 
کــه تاجــران نــرخ قیمت هــا را کاهــش 
ریــزش  یــورو  برابــر  می دهنــد. دار در 
می کنــد. برگزیت)خــروج انگلســتان از 
اتحادیــه یــورو( ارزش پونــد را افزایــش 
می دهــد. ســرمایه ها در جســت و جوی 
بازارهــای  ســمت  بــه  بهتــر  بازگشــت 
نوظهور کشــیده می شــوند. بازار ســهام 
بویــژه در خــارج از امریــکا نیــروی تــازه 
راحــت  نفــس  یــک  همــه  می گیــرد. 
می کشــند. دوباره همه چیز شبیه 2017 

می شود.
اما در ســناریوی دوم، شکاف رشد تولید 
ناخالــص داخلــی بیــن امریــکا و دیگــر 
نقــاط کاهش می یابد. اما در این حالت 
این مســأله فقط به خاطر کاهش رشــد 
امریکاســت نــه بهتــر شــدن اوضــاع در 

ریحانه یاسینی
خبرنگار

عطیه لباف
خبرنگار

تجــاری  مناقشــات  دیگــر.  کشــورهای 
تشدید می شــود. تداوم روند بی ثباتی و 
نااطمینانی به این معناست که برنامه 
کاهــش مالیات هــا در چیــن بــه جــای 
خوبی نرسیده اســت. ضعف بیشتر در 
چین باعث می شــود که دیگر بازارهای 
نوظهــور هم دچــار تزلزل شــوند. نقطه 
نــرم در اقتصــاد منطقــه یــورو به نظــر 
می رســد که موقتی نیست بلکه بازتابی 

از تقاضــای ضعیــف صــادرات اســت. 
دارایی هــا در همه جا در خطر هســتند. 
فرانــک  و  یــن  برابــر  در  بشــدت  دار 
ســوئیس ســقوط می کند. یورو ضعیف 
می ماند. کمبود ارزهای امن هم باعث 

می شود که قیمت طا افزایش یابد.
اینکــه واقعیت هــای بــازار به کــدام یک 
از ایــن ســناریوها نزدیــک باشــد، به این 
بســتگی دارد که در چین چه اتفاق هایی 

یادداشت

نیم نگاه

نرسی قربان
کارشناس 
بین الملل انرژی

آینده نامعلوم برای نفت ایران

یک
وتن
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بیفتند. معامله تجاری با امریکا می تواند 
محرکی قوی باشــد و ارزهای کشــورهای 
نوظهــور را در برابر دار باا بکشــد. کیت 
جکــز از Société Générale یــک بانــک 
فرانســوی می گوید:»مســیر دار در برابر 
ارز کشــورهای ثروتمنــد به کاهش رشــد 
در امریــکا بســتگی دارد. اگــر ایــن اتفاق 
ناگهانــی بیفتد، دار در برابر ین ســقوط 
می کنــد. اگر ایــن اتفاق تدریجی باشــد، 

دار در برابر یورو سقوط می کند.«
 چگونگی ســقوط دار را اتفاق ها شــکل 
می دهند و این را هم که اتفاق ها چطور 
پیش بروند، شــکل ســقوط دار تعیین 
می کند. تحلیلگــران در جی پی مورگان 
به سرمایه گذاران نگران توصیه می کنند 
کــه با خرید ین، فرانک ســوئیس و طا، 
دارایی هایشــان را بیمه کنند. اگر سقوط 
تنها چیِز باقی مانده اســت، بسیار مهم 
است که چیز نرمی برای افتادن روی آن 

وجود داشته باشد.

خوشبینی بازار نفت به توافق کاهش تولید اوپک

قیمت نفت در اوج قله یک ماهه

میــادی  جدیــد  ســال  آغــاز  از  روز   12
می گذرد و در این مدت قیمت نفت خام 
بیش از 8 دار رشــد داشــته است؛ یعنی 
حدود 12 درصد افزایش. بیشــترین رشد 
قیمت هم مربوط به آخرین هفته کاری 
بازارهــای جهانی نفت خام اســت که در 
پایان آن قیمت هر بشــکه نفت خام بار 
دیگر از مرز 61 دار عبور کرد و به بااترین 
رقم در یک ماه اخیر رسید. سرعت باای 
رشــد قیمت نفت خــام در ابتدای ســال 
201۹ برخــاف تحــوات مــاه هــای آخر 
2018 و پیش بینی هایی است که از سوی 
فعاان بازار و کارشناسان مطرح می شد. 
قیمــت نفــت خــام در پایان ســال 2018 

حدود 53 دار برای هر بشکه بود.
البتــه بــا رشــد 12 روزه قیمت هــا کــه 
در نتیجــه کاهــش تولیــد نفــت اوپــک 
پــاس، مذاکرات تجــاری امریکا و چین 
و همچنیــن مایم شــدن مواضع بانک 
مرکــزی امریــکا در خصــوص افزایــش 
نرخ هــای بهره و دلگرمــی معامله گران 
نمی تــوان  اســت،  خــورده  رقــم  نفــت 
انتظار جهش قیمت نفت خام در سال 
201۹ را داشــت. چراکــه هنــوز بازارهــا با 
مــازاد عرضــه مواجه انــد و پیش بینی ها 
نیــز از افزایش عرضه نفت غیرمتعارف 
امریــکا و کنــد بــودن رشــد تقاضــا خبــر 
می دهنــد. این درحالی اســت که امریکا 
هم بــرای افزایش تولید نفت گران خود 

به قیمت های بااتری نیاز دارد.
ë  اطمینان عربستان از موفقیت پیمان

اوپک و غیراوپک
عربستان ســعودی که به دنبال نفت 

80 داری بــرای تأمیــن کســری بودجــه 
خود در سال 201۹ است، با جدیت در پی 
اجــرای توافق کاهش تولیــد 1.2 میلیون 
بشــکه ای اوپــک و غیــر اوپــک در 6 مــاه 
نخســت ســال اســت. در این راستا خالد 
الفالــح، وزیر انرژی عربســتان ســعودی 
می گویــد: »از موفقیــت پیمــان اوپــک و 
غیراوپک مطمئن هستم. توافق کاهش 
تولیــد اوپک و غیراوپک، توازن را در بازار 
نفــت برقــرار خواهــد کــرد، مگرایــن که 
اتفاق غیرمترقبــه ای روی دهد. احتمال 
نیاز به اقدامات بیش تر از ســوی اوپک و 
متحدانش در آینده منتفی است. اکنون 
هم شرایط بازار نسبت به چند هفته قبل 
بهتر شده اســت.« این موضوع را پایگاه 
خبــری رویتــرز بــه نقــل از او اعــام کرد. 
ســهیل المزروعی، وزیــر انــرژی امارات 
متحده عربی نیز که کشورش با عربستان 
متحد است، اخیراً اظهار کرد: بازار نفت 
در مســیر بازیابی تعادل خود قــرار دارد 
و توافــق میــان اوپــک و غیراوپــک برای 
کاهــش تولید 1.2 میلیون بشــکه در روز، 
برای دســتیابی به هدف مذکور در نیمه 

اول سال 201۹ کافی خواهد بود.
اوپک پاس که شامل تولیدکنندگان 
روســیه  جملــه  از  غیراوپــک  و  اوپــک 
اســت، در هفتم دسامبر موافقت کردند 
تولیدشــان را در نیمه اول ســال 201۹ به 
میزان 1.2 میلیون بشــکه در روز از سطح 
تولیــد اکتبــر ســال 2018 کاهــش دهند. 
سهم اوپک از این کاهش تولید 800 هزار 

بشکه در روز است.
طبق نظرسنجی »اس اند پی گلوبال 
مــاه  اوپــک در  نفــت  تولیــد  پاتــس«، 
دســامبر بــه میــزان ۶30 هزار بشــکه در 
روز کاهــش یافتــه و بــه 32.۴3 میلیــون 

بشــکه در روز رسید که پایین ترین میزان 
در شــش ماهه اخیر بود. ایران، ونزوئا و 

لیبی از این کاهش تولید معاف اند.
ë ۲۰۱۹ تهدید جدی برای نفت در سال

هفته گذشته مذاکرات تجاری امریکا 
و چیــن پــس از ســه روز بــدون اعــام 
نتیجــه ای رســمی پایان یافــت. هرچند 
کــه دونالــد رئیس جمهــوری امریــکا در 
پیامی کوتاه گفته بــود »مذاکرات خیلی 
خوب دارد پیش مــی رود.« و ویلبر رأس 
وزیر بازرگانی امریکا، نســبت به رسیدن 
نتیجــه ابــراز خوش بینــی کرده بــود؛ اما 
بازهم پیش بینی ها برای اقتصاد جهانی 
در سال جاری میادی ناامیدکننده است.

برای مثال جدیدترین گزارش بانک 
جهانی، یک چشــم انداز تیــره  از اقتصاد 
جهانــی در ســال 201۹ به تصور کشــیده 
اســت. ایــن موضوع بــرای بــازار جهانی 
نفت خام چندان خوشایند نیست. چرا 
کــه تقاضا بــا کاهش یا کند شــدن رشــد 

مواجه خواهد شد.
بانک جهانی در گزارش »چشم انداز 
اقتصــاد جهانــی« با اشــاره بــه آمارهای 
مختلف شــامل ضعیف شــدن تجارت 
ادامــه  بین المللــی،  ســرمایه گذاری  و 
تنش هــای تجــاری و آشــفتگی مالی در 
بازارهــای نوظهــور طی یک ســال اخیر، 
نتیجــه گرفته که ابرهای طوفانی بر ســر 
اقتصاد جهان سایه افکنده اند. در نتیجه 
رشــد اقتصــادی در بازارهــای نوظهــور 
امســال ثابــت خواهد مانــد در حالی که 
مجموع رشد اقتصاد جهانی ضعیف تر 

از پیش بینی های قبلی خواهد بود.
کــه  اســت  گونــه ای  بــه  شــرایط 
فضــای  جهانــی  بانــک  بررســی های 
روابــط  بهبــود  از  ناشــی  خوش بینانــه  

تجاری امریکا و چین و تأثیرش بر بازار 
نفــت را نیز زیر ســؤال می بــرد. به این 
ترتیــب که حتــی صلح امریــکا و چین 
برای پایان بخشــیدن به جنگ تجاری 
ممکن اســت برای جلوگیــری از کندی 

اقتصاد جهانی کافی نباشد.
امــا با وجــود این در روز هــای اخیر 
بــازار نفــت تمامی ایــن عوامل منفی 
را نادیــده گرفــت و قیمــت نفت خام 
برنــت روز گذشــته و در زمــان تنظیم 

معامــات  پایــان  در  گــزارش  ایــن 
هفتگــی 61دار و 68 ســنت بــرای هر 
بشــکه بــود. نفت خام وســت تگزاس 
اینترمدیت نیز به 52 دار و 31 ســنت 

در بشکه رسید.

نمودارقیمت نفت خام در یک ماه اخیر )دار بر بشکه(

 آیت اه هاشمی رفسنجانی؛ 
الگوی مدیریت استراتژیک

پایه گــذاری مرکز تحقیقات اســتراتژیک مجمع تشــخیص 
مصلحت نظام در ســال 1368 نیــز یکی از ابتکارات بنیادین و 
بی بدیل اوست که با هدف ایجاد پل ارتباطی میان دستگاه های 

اجرایی و بدنه دانشگاهی کشور صورت پذیرفت.
ب( کان نگری

کان نگــری در آرا، دیدگاه هــا و رفتار آیت اه هاشــمی بــا فراجناحی بودن معنا 
می یابد. ایشان همواره کلیت نظام را می دیدند و حفظ کیان نظام برای ایشان مهم 
بود و دقیقاً به همین دلیل وارد مناقشات سیاسی چپ و راست نمی شدند و همواره 

در میان جناح ها به عنوان چهره ای قدرتمندشناخته شده و عمل می کردند.
وحدت گرایــی و دوری از مناقشــه گرایی یکــی دیگــر از شــاخصه های اصلــی این 
رویکــرد به شــمار مــی رود، به نحوی کــه در درگیری هــا و اختافات سیاســی داخلی 
نقش میانجی را میان جناح های سیاســی ایفا می کردند. بررسی خاطرات آیت اه 
هاشــمی و روایت مســئوان وقت بویژه در دهه 60 بخوبی نشــان می دهد که ایشان 

نقش توازن دهنده دو گروه سیاسی در کشور را به خوبی ایفا می کرده اند.
اخاق گرایی ایشــان نیز در این قالب قابل تبیین و تشــریح اســت. از ویژگی های 
بــارز ایشــان عــدم تخریــب مخالفان و پرهیز از افشــاگری نســبت به آنــانـ  حتی در 

بدترین شرایطـ  بود.
ج(اعتدال گرایی/ میانه روی و اعتدال منش آیت اه هاشمی رفسنجانی بود، به 
نحوی که همه نحله های فکری و جریان های سیاسی می توانستند با آقای هاشمی 
همراهــی و همــکاری داشــته باشــند از ایــن منظر آقــای هاشــمی را می تــوان »پدر 
اعتدال گرایــی در ایــران« نامید؛ چراکه اســتفاده از تمام ظرفیت های سیاســی را در 
دستور کار خود قرار داده بود.اساساً آقای هاشمی خود را فارغ از هرگونه دسته بندی 
و جناح بندی های سیاســی می دانست؛ چنانکه در گفت وگویی که خرداد سال ۹4 با 
خبرگزاری ایسنا داشت، بیان کرد که خصلت اعتدالی خود را از قرآن گرفته و با تدبر 
در قرآن به  این نظر و عقیده رســیده اســت.اگر خواســته باشیم شاخصه های ابعاد 
سه گانه الگوی مدیریت استراتژیک در نظر آیت اه هاشمی رفسنجانی را به صورت 

خاصه و تیتروار مرور کنیم، شاید بتوان چنین تصویری به دست داد:
الــف( آینده نگــری/ 1. جســارت و قــدرت تصمیم گیــری بــرای اتمام جنــگ. 2. 
مدیریت مســأله جانشــینی بعد از امام)ره( و اســتقرار ثبات و آرامش3. نهادسازی 
وکادرســازی4. آگاهــی عمیــق نســبت بــه تحــوات منطقــه ای و بین المللــی 5. 
اجماع ســازی میان نیروهای انقاب 6. توجه اساســی به آموزش در فرآیند توســعه 

ملی
- در بعد آموزش: تأسیس دانشگاه آزاد اسامی

- در بعد پژوهش: تأسیس مرکز تحقیقات استراتژیک
ب( کان نگــری: 1. فراجناحی بودن 2. وحدت گرایی 3. دوری از ســلیقه گرایی 4. 
میانجی گــری 5. اخاق گرایــی )عدم تخریب و افشــاگری( 6. ترجیح منافع ملی بر 

منافع فردی 7. نفی افراطی گری
 ج( اعتدال گرایی/ 1. استفاده از جناح های مختلف در دولت سازندگی 2. ماک 
قراردادن اعتدال درشعار وعمل3. قدرت ارتباط با مردم و نخبگان 5. انعطاف در 

رفتار و گفتار 6. منطقی بودن و قدرت اقناع سازی
درشــرایط کنونــی که ایــران در معرض تهدیــدات روزافزونی از طرف دشــمنان 
قرار دارد، مدیران و مسئوان کشور با بازخوانی و تدبر در آرای آن بزرگوار، نسخه ای 
رهایی بخــش برای تداوم عزت و اعتای میهن اســامی بیابنــد و بدان عمل کنند. 

روحش شاد



طــی  خــودرو  بــازار   / اقتصــادی  گــروه 
ماه هــای اخیر از یک ســو با افزایش نرخ 
ارز و از ســوی دیگــر بــا اعمــال تحریم و 
محدودیت در واردات قطعات، ســامان 
اســاس  برایــن  داد.   دســت  از  را  خــود 
بواسطه فشاری که از ناحیه این دو عامل 
اصلــی به ایــن صنعت وارد شــد، تولید 
خودرو بشــدت افت کرد و باعث شــد تا 
عــاوه براینکــه خودروســازان از اجــرای 
تعهــدات قبلــی خــود عقــب بماننــد، 
نتواننــد در عرضــه خــودروی جدیــد به 

بازار نیزموفق عمل کنند.
براســاس آخرین آمارها، آذرماه امسال 
و 275 دســتگاه ســواری، 61  هــزار   38
دستگاه ون، 2 هزار و 949 دستگاه وانت، 
148 دســتگاه مینی بوس و میدل باس، 
دســتگاه   700 و  اتوبــوس  دســتگاه   12
کامیونــت، کامیــون و کشــنده در کشــور 
تولید شد که در مقایسه با آذرماه پارسال 

بیش از 71 درصد کاهش داشت.
دراین راســتا، افزایــش هزینه های تولید 
خــودرو که بــه اعتقــاد مســئوان وزارت 
صنعت بیش از 100 درصد بوده، فاصله 
قیمتــی میــان کارخانه تا بــازار را به یک 

شکاف بزرگ تبدیل کرد.
برای تغییر این شــرایط وزارت صنعت 
را  خــودرو  قیمــت  افزایــش  اجــازه 
سه شــنبه  روز  آن  بنابــر  کــه  صادرکــرد 
گذشــته ایران خودرو قیمت خودروهای 
پرتیــراژ خــود را بــا حداقــل 10 میلیــون 
تومــان افزایش به روز کــرد. حال رئیس 
و  مصرف کننــدگان  حمایــت  ســازمان 
خودروســازان  تکالیــف  تولیدکننــدگان 
را درایــن شــرایط اعــام کرده اســت که 
بخشــی از آن بــه افزایــش تولیــد برمــی 
گــردد و بخش دیگــر به قیمــت فروش 

محصوات پیش فروش شده.
ë  تکلیــف خودروســازان بــه افزایــش

تولید خودروهای پرتیراژ
درهمیــن راســتا مدیرعامــل ســازمان 
مصرف کننــدگان  حقــوق  از  حمایــت 

ایــن  از برنامه ریــزی  و تولیدکننــدگان 
ســاماندهی  تحقــق  بــرای  ســازمان 
بــازار خــودرو در قالــب مجموعه ای از 
سیاســت های کان و اقدامات اجرایی 

در مدت معین خبر داد.
به گــزارش وزارت صنعــت، معــدن و 
تجــارت، عبــاس تابــش بــه مصوبات 
دو  در  بــازار  تنظیــم  ســتاد  جدیــد 
بخــش خودروهــای پرتیــراژ مشــمول 
و  رقابــت  شــورای  قیمت گــذاری 
همچنین خودروهای خارج از شــمول 

این قیمت گذاری پرداخت.
به گفته مدیرعامل ســازمان حمایت، 
در بخش خودروهای پرتیراژ مشــمول 
قیمت گذاری شــورای رقابــت با توجه 
به شرایط جدید، خودروسازها مکلف 
به افزایش تولید براساس برنامه ارائه 
شــده و مــورد تأییــد وزارت صنعــت، 

معدن و تجارت هستند.
همچنیــن  داد:  ادامــه  تابــش 
مکلــف  خودروســازی  شــرکت های 
هســتند حداقل 80درصــد تولید خود 
را بــه تعهدات معوق اختصاص داده 
و 20 درصــد فــروش فــوری بــا هــدف 

کاهش نرخ بازار داشته باشند.
وی متذکــر شــد: یکی دیگــر از وظایف 
تمامــی  بــه  عمــل  خودروســازها 
فــروش  و  قطعــی  فــروش  تعهــدات 
فوری براســاس قیمت های مندرج در 
متــن قرارداد اســت که هیچ افزایشــی 

مشمول آنها نخواهد بود.
ë  خودروهــای پیــش فــروش شــده تــا

پایان مــرداد ٩٧ نبایــد افزایش قیمت 
داشته باشند

تابــش اضافــه کــرد: خودروســازان در 
کــه  عــادی  فــروش  پیــش  تعهــدات 
تاریخ هــای سررســید قــرارداد آنهــا تا 
31 مردادماه 97 اســت به قیمت های 
مصوب مــورد عمــل در موعد تحویل 
)مندرج در فرم قرارداد( ملزم هستند 
و نباید افزایشــی نسبت به قیمت های 

مصوب داشته باشند.
و  معــدن  صنعــت،  وزیــر  معــاون 
تجــارت اظهــار کــرد: بــرای تعهــدات 
پیــش فــروش عادی بــا قیمــت زمان 
تحویل که تاریخ های سررسید قرارداد 
آنهــا بیــن یک شــهریور تــا 30دی ماه 
روز  ارزش  لحــاظ  بــا  اســت  امســال 
ودیعه مشتری و افزایش های ناشی از 
تغییــرات هزینه ای برای شــرکت های 
و  اولیــه  مــواد  از  اعــم  خودروســاز 
نوســانات نرخ ارز محاســبه و دریافت 

کنند.
فــروش  تعهــدات  خصــوص  در  وی 
عادی که تاریخ های سررســید قرارداد 
آنهــا از ابتــدای بهمــن ماه امســال به 
بعــد اســت، گفــت: ایــن تعهدهــا بــر 
اساس شــرایط مندرج در فرم قرارداد 
و  مشــتری  بیــن  توافــق  حاصــل  کــه 
اجرایــی  و  تعییــن  اســت  خودروســاز 

خواهد شد.
ë  تعهدات خودروسازان برای خودروهای

خارج از شمول قیمت گذاری
خصــوص  در  و  ادامــه  در  تابــش 
شــمول  از  خــارج  خودروهــای 
قیمت گذاری شــورای رقابــت تصریح 
شــرکت  نیــز  بخــش  ایــن  در  کــرد: 
عرضه کننــده مکلــف اســت تعهداتی 
که تاریخ های سررســید قــرارداد آنها تا 
31مردادمــاه امســال اســت را مطابق 
قیمت رسمی شرکت در موعد تحویل 
و  کنــد  رعایــت  قــرارداد(  در  )منــدرج 
نباید افزایشی نسبت به قیمت مذکور 
ســازمان  مدیرعامــل  باشــد.  داشــته 
حمایــت بیان کــرد: تعهدات فروشــی 
کــه تاریخ هــای سررســید قــرارداد آنها 
یک شــهریورماه امســال به بعد اســت 
ارز(  برابــری  نــرخ  تغییــرات  )اعمــال 
براساس ضوابط قیمت گذاری کااهای 
تولید داخل و آیین نامه آن خواهد بود 
کــه ظرف اوایل هفتــه در کمیته خودرو 

مصوب و برای اجرا اباغ خواهد شد.
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زنگنه:برسرصادراتنفتمذاکرهنمیکنیم
بیــژن زنگنه وزیر نفــت ایران طــی کنفرانس خبری مشــترک 
بــا همتــای عراقی خــود، اعام کرد کــه میزان صــادرات نفت 
ایران و مقصد این صادرات غیر قابل مذاکره است. به گزارش 
فــارس، وزیر نفت گفت که تحریم هــای ایاات متحده امریکا 
علیــه ایــن کشــور غیر قانونی اســت و تهــران ایــن تحریم ها را 
قبول ندارد. به گزارش رویترز، زنگنه که روز پنجشــنبه طی یک 
نشست خبری مشترک با همتای عراقی خود »ثامر الغضبان« 
ســخنرانی می کرد، گفــت: »ایران هرگز حتــی زیر تحریم های 
امریکا علیه خود بر ســر حجم صادرات نفتی خود یا مقصد این صادرات مذاکره 
نخواهــد کــرد«. وزیر نفت ایران گفت که کاهش قیمت جهانی نفت دیگر متوقف 
شده و ابراز امیدواری کرد که قیمت نفت به صورت تدریجی بهتر شود. در مقابل، 
وزیــر نفــت عراق نیز گفــت که عراق هنــوز با ایران بر ســر گســترش میادین نفتی 
مشترک به توافقی دست نیافته است. بیژن زنگنه صبح روز پنجشنبه )20 دی( وارد 

شهر بغداد، پایتخت عراق شد و با همتای عراقی خود دیدار و گفت وگو کرد.

پایانههایباردولتیبهبخشخصوصیواگذارمیشود
محمد اســامی وزیر راه و شهرسازی گفت: پایانه های بار دولتی 
به بخش خصوصی واگذار می شود و دولت نقش تصدی گری 
در پایانه های بار از این پس نخواهد داشــت. به گزارش فارس، 
مراسم افتتاح فاز یک شهرک حمل و نقل استان تهران دیروز 
با حضور وزیر راه و شهرسازی انجام شد.  وزیر راه در این مراسم 
اظهار داشت: دولت نباید تصدی گری داشته باشد و هموارسازی مسیر و تکمیل گری 
در حوزه حمل و نقل بار را باید در دســتور کار قرار گیرد. وی با بیان اینکه دولت باید 
شــرایط اقتصادی رقابتی برای کشــور فراهم آورد، گفت: قوانین ما در برخی مواقع 
تسهیل کننده نبوده و سخت بوده است اما با اباغ سیاست هایی نظیر قانون رفع موانع 
تولید یا بهبود فضای کسب و کار یا گفت وگو دولت و بخش خصوصی شرایط مناسبی 
فراهم شــده است و اگر مســئوان به این قوانین اشراف داشته باشند از ظرفیت آن 
حداکثر استفاده را خواهند داشت. اسامی با تأکید بر اینکه باید اقتصاد کارآمد داشته 
باشیم، گفت:  در وزارت راه و شهرسازی هیچ نقشی ایفا نمی کنیم مگر آنکه از جنس 
تسهیل گری باشد. وی ادامه داد:  در طرح جامع حمل و نقل نظام لجستیک نیز مورد 
توجه اســت که با حمل و نقل ترکیبی و اســتفاده از حداکثر ظرفیت ترانزیت سهم 
خود را در اقتصاد ایفا کند. وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: باید بخش خصوصی 
با پشتیبانی دولت فعال شود و امیدواریم هر چه سریع تر شرکت های حمل و نقل در 

فاز یک شهرک حمل و نقل بار استان تهران مستقر شوند. 

وزارتصنعتمخالفوارداتاتوبوسدستدوم
امیرحســین قناتی مدیرکل دفتر صنایع خودرو و نیرو محرکه 
وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: بزرگ ترین مشــکل 
تأمیــن  اتوبــوس  ســاخت  بــرای  خودروســاز  شــرکت های 
نقدینگی اســت که باید از ســوی شــرکت های حمل و نقلی 
و ســازمان شهرداری ها انجام شــود. وی در گفت و گو با ایرنا 
افــزود: وزارت صنعــت، معــدن و تجارت با پافشــاری بر مواضع پیشــین خود، 
مخالف واردات اتوبوس های دســت دوم به کشــور اســت. به گفته این مسئول، 
توان ساخت داخل اتوبوس در کشور وجود دارد و در صورت تأمین منابع مالی، 

شرکت های خودروساز آماده ساخت، تأمین و تحویل آنها هستند. 

چهره ها

خودروهای پیش فروش شده تا پایان مرداد ٩٧ گران نمی شود 

 خودروسازان در جاده افزایش تولید و تثبیت قیمت

وی افــزود: در موضــوع مذکــور، حفــظ 
ارزش پــول خریــدار و دفــاع از حقــوق 
مصرف کننــده اولویــت اصلی ســازمان 
حمایت اســت. به گفتــه تابش، قیمت 
تعهدات جدید سررســید نشده نیز رأساً 
توســط شــرکت های عرضه کننــده و بــا 
رعایــت ضوابــط قیمت گــذاری خواهد 

بود.
مدیرعامــل ســازمان حمایت همچنین 
تأکیــد کــرد: در هــر دو گــروه خودرویــی و 
شــرایط قید شــده برای ایفــای تعهدات 
آنها، ســود مشــارکت و تأخیــر در تحویل 
 مطابق مفاد مندرج در ماده )۴( آیین نامه

مصرف کننــدگان  حقــوق  از  حمایــت   
خودرو، از قیمت نهایی کسر می شود. 

یــادآور می شــود خودروهــای مشــمول 
خودروهایی است که به استناد مصوبه 
نهمین جلســه شــورایعالی هماهنگی 
امســال  مردادمــاه  در  اقتصــادی 
قیمت گــذاری خودروهــای گروه ســایپا 
ایکــس100  محصــوات  انــواع  شــامل 

)ســایپا 111، 131 و 1۵1(، ســاینا و تیبــا، 
محصــوات گروه ایــران خودرو شــامل 
 ،SLXو   ۴0۵GLX پــژو  ســمند،  انــواع 
پــژو پارس ســال و انــواع پــژو 20۶ و رانا 
از شــورای رقابت به ســتاد تنظیــم بازار 

واگذار شده است.
ë  خودروسازان نیازمند برنامه پنج ساله

برای تولید هستند
معاون طرح و توســعه وزارت صنعت، 
معــدن و تجــارت گفــت: خودروســازان 
نیازمند برنامه حداقل پنج ساله هستند 
تــا بتواننــد روال مشــخصی را در تولیــد 
محصول در شرکت های خود پیاده کنند.
»ســعید زرنــدی« در گفت و گــو بــا ایرنــا 
اظهار داشــت: رویکــرد وزارت صنعت، 
نــگاه حمایتــی از قطعــه ســازان اســت 
و  بومی ســازی  بــرای  خودروســازان  و 
ارتقای داخلی ســازی باید به اســتفاده از 
ظرفیت هــای بخــش خصوصــی رجوع 

کنند.
از  بیــش  رشــد  شــد:  یــادآور  وی 

100درصدی هزینه ها بویژه محصوات 
الکترونیکــی،  و  پتروشــیمی  فلــزی، 
افزایــش  را  خودروســازان  هزینه هــای 
داده، امــا از آنجایــی که خــودرو کاایی 
حســاس اســت، باید نگاه محــوری در 

این خصوص داشته باشیم.
را  اقتصــادی  کنونــی  فضــای  وی 
»خــاص« توصیف کــرد که بایــد ابتدا 
این شــرایط را پشت ســر بگذاریم، اما 
در عیــن حال باید از این فرصت برای 
داخلی ســازی  ارتقــای  و  بومی ســازی 

بهره گیری کنیم.
وزارت  توســعه  و  طــرح  معــاون 
صنعــت، معــدن و تجارت در پاســخ 
نقدینگــی  تأمیــن  برخــی  اینکــه  بــه 
شــرایط  در  را  خودروســازان  بــرای 
کنونــی پیشــنهاد می کنند، گفــت: این 
وزارتخانــه بــرای خودروســازان و همه 
شــرکت هایی که دولت در آنها ســهام 
نظــر  در  گــردش  در  ســرمایه  دارد، 

نگرفته است.

مهر

سنا
ای

تکذیب شایعه ورشکسته شدن بانک ها

سپردههایمردمبیمهاست
گروه اقتصادی / در ادامه شایعاتی که طی 
ســال های اخیر هر بار یکــی از بانک های 
مجاز کشور را هدف قرار داده است، هفته 
گذشــته نیز شــایعاتی در فضای مجازی 
درخصوص ورشکستگی و فرارمدیر یکی 
از بانک های کشور دست به دست شد که 
باعث نگرانی برخی از سپرده گذاران شد.

دراین زمینه روابط عمومی بانک مرکزی 
مطالــب  دراطاعیــه ای  روزپنجشــنبه 
معانــد  رســانه های  ســوی  از  منتشــره 
پیرامــون یکــی از بانک هــای کشــور را در 
راســتای تاش آنها برای ضربــه زدن به 
بازار پول دانســت. این نهاد ناظر پولی و 
بانکی کشور از هموطنان خواست در این 
زمینه هوشــیاری ازم را داشــته باشــند و 
فریــب فضاســازی رســانه های معاند را 

نخورند.
در روزهای گذشــته انتشــار اخبار دروغ و 
شایعات بی اساس در برخی جریان های 
ســبب  دشــمن،  بــه  وابســته  خبــری 
نگرانی ســپرده گذاران یکی از بانک های 

خصوصی کشور شده بود.
البته اعام شــایعات علیــه نظام بانکی 
تلویزیونــی  شــبکه های  ســوی  از  ایــران 
خارجــی یــا کانال های تلگرامــی معاند، 
پیــش از ایــن هم ســابقه داشــته و منجر 
به بروز مشکاتی برای برخی مؤسسات 
بــا  کــه  بــود  شــده  بانک هــا  و  اعتبــاری 
دخالــت دولــت و بانــک مرکــزی حل و 
فصل شــد؛ اما اکنــون هم دوبــاره اعام 
چنین شــایعاتی رونــق گرفتــه و مردم و 
سپرده گذاران را در فضای کنونی اقتصاد 

ایران، نگران کرده است.
ë جای نگرانی نیست

دور جدید شایعه ورشکستگی بانک های 
ایرانــی در حالی از ســوی دشــمنان آغاز 
شده که تمام سپرده های زیر100میلیون 
تومان مردم بیمه بوده و در صورت بروز 
مشکل، ذخیره قانونی بانک ها نزد بانک 

مرکزی جوابگو است.
مــردم هــم گاهــی ناخواســته بــه چنین 
شــایعاتی در فضای مجــازی توجه کرده 
و تحت تأثیر تبلیغــات منفی، به صورت 
و  شــده  بانکــی  شــعب  وارد  هیجانــی 
درخواســت جابه جایی سپرده های خود 
را دارند، در حالی که کمتر به این موضوع 
توجــه می کننــد کــه تمامی ســپرده های 
زیــر 100 میلیــون تومان در نظــام بانکی 
ضمانت شده هستند و جای نگرانی برای 
ســپرده های خــرد وجــود نــدارد؛ چراکه 
تمامی بانک ها، مکلف به داشتن ذخیره 

قانونــی نزد بانک مرکزی هســتند. حتی 
سپرده گذارانی که ســپرده آنها باای 100 
میلیون تومان است، چنانچه سپرده های 
خــود را بــه مضربــی از ســپرده های صد 
میلیــون تومانی تبدیل کننــد، حتماً این 
ســپرده ها هــم راهــی بــرای بیمه شــدن 
در نظــام بانکــی خواهنــد داشــت. البته 
ایــن موضــوع در مــورد مؤسســات مالی 
و اعتباری که نام آنها در ســایت رســمی 
بانــک مرکــزی جمهوری اســامی ایران 
نخواهــد  صــادق  قطعــاً  نشــده،  درج 
بــود. پس ازم اســت که ســپرده گذاران، 
بــا تحقیــق و اطمینــان از معتبــر بــودن 
مؤسسات مالی اقدام به سپرده گذاری در 

آنها نمایند.
همــان  یــا  بانکــی  ذخیــره  واقــع،  در 
بانــک  نــزد  بانک هــا  قانونــی  ســپرده 
مرکــزی، ســپرده ای اســت کــه بانک هــا 
در حســاب های خــود نزد بانــک مرکزی 
دارنــد یــا وجــوه نقــدی کــه در مخــازن 
خــود نگهداری می کننــد. البته در برخی 
کشــورها، بانک های مرکــزی حداقلی را 
به عنوان ســپرده قانونی تعیین می کنند 
که برابــر با درصــدی از بدهی بانک ها یا 

در واقع سپرده مشتریان بانک ها است.
ë  ســپرده های کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان

همه بیمه  هستند، نگران نباشید
بر همین اســاس اســت که شــاید اگر هر 
سپرده گذاری این موضوع را بداند که اگر 
ســپرده ای کمتر از 100 میلیون تومان آن 
هم در نظام بانکی یا مؤسسات اعتباری 
مجاز که نامشــان از ســوی بانک مرکزی 
اعام شــده اســت، داشــته باشــد، نباید 
نگران باشــد .ازم اســت ســپرده گذاران 
کمتر دل به شــایعاتی بسپارند که آنها را 
نسبت به سپرده هایشان نگران می کند؛ 
اما واقعیت این اســت که سپرده گذاران 
کمتر به حقوق خود آشنا هستند و همین 
امر هم ســبب می شــود که با انتشار یک 
شــایعه، خود را به شعبی برسانند که در 
آن سپرده ای دارند و دل نگران باشند که 

تکلیف سپرده هایشان چه می شود.
ضمانــت  صنــدوق  تأســیس  از  هــدف 
ســپرده ها به موجــب مــاده )9۵( قانون 
برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری 
بازپرداخــت  ایــران، تضمیــن  اســامی 
وجوه متعلق به ســپرده گذاران بانک ها 
و ســایر مؤسســات اعتبــاری در صــورت 
ورشکســتگی اســت. حســب بنــد »ب« 
مــاده )9۵( قانــون فــوق، عضویت کلیه 
بانک هــا و ســایر مؤسســات اعتبــاری در 

صندوق ضمانت سپرده ها الزامی است. 
به موجب ماده )۵( اساسنامه صندوق، 
وظیفــه ضمانــت ســپرده های ریالــی و 
ارزی هر شــخص در هر مؤسسه اعتباری 
بــر عهــده ایــن صندوق اســت و ســقف 
تضمیــن برای هــر یک از ســپرده گذاران 
مؤسســه اعتبــاری بــه پیشــنهاد هیــأت 
امنای صندوق، به تصویب هیأت وزیران 
می رســد که هم اکنون سقف مزبور برای 
مجموع ســپرده های هر شــخص در هر 

مؤسسه اعتباری یک میلیارد ریال است.
به عبارت دیگر، چنانچه به موجب حکم 
دادگاه، ورشکســتگی مؤسســه اعتبــاری 
اعام شــود، صندوق ضمانت سپرده ها 
موظف است وجوه سپرده های مشمول 
ضمانــت را تا ســقف تضمیــن از طریق 
یکی از مؤسسات اعتباری و ظرف 20 روز 
پــس از اعــام کمیته اضطرار بر اســاس 
دستورالعملی که به تصویب هیأت امنا 

می رسد، پرداخت کند.



ســالگرد  دومیــن  بزرگداشــت  مراســم 
رحلت آیت اه هاشمی فرصتی فراهم 
کرد تا حجت ااســام حســن روحانی که 
ســال های متمــادی از یــاران و همکاران 
نزدیک آیت اه بوده اســت بــه یادآوری 
نقــش او در بزنگاه هــای مهــم انقاب از 
جنــگ تــا انتخاب رهبــری نظــام پس از 
ارتحــال امام)ره( و تأثیر انکارناپذیر او در 
بنیانگــذاری دو صنعــت مهم هســته ای 
و موشــکی بپــردازد. رئیــس جمــوری در 
این ســخنرانی همچنین خبــر پرتاب دو 
ماهــواره جدید ایــران به فضا به وســیله 
موشــک های ســاخته شــده در کشــور را 
اعــام کــرد، موضع گیــری کــه پاســخی 
ضمنــی بــه تهدید هــای اخیــر مقامــات 

امریکایی علیه ایران بود.
بــه گزارش پایگاه اطاع رســانی ریاســت 
جمهــوری روحانــی با بیان اینکه شــهید 
بهشــتی و مرحوم هاشمی اســتوانه های 
اصلی در ساختار انقاب و استقرار نظام 
بودنــد بــه نقــش هاشــمی هــم در دفاع 
مقدس و هم در استقرار صلح پرداخت 
و گفت: »امروز برای تعظیم شــخصیت 
بلنــدی در اینجــا گرد آمدیم کــه بر همه 
ملــت ایــران، عــزت ایــران و نواندیشــی 
اســامی حق بزرگی دارد وهمــواره از هر 
منصب و جایگاهی که در آن قرار گرفت 

برتر و بااتر بود.«
رئیــس جمهوری در ادامه ســخنان خود 
با اشــاره به تاش های فرهنگی هاشمی 
در دهــه 30 ادامه داد: »در طول نهضت 
اســامی هــر کــس می خواســت کتــاب 
یــا مطلبــی منتشــر کنــد بــه موضوعات 

دینی، جهــادی و اســامی می پرداخت، 
امــا هاشــمی در آن دوره دربــاره ســردار 
ســازندگی دوران قاجــار یعنــی امیرکبیر 
کتاب نوشت و در روزگاری که کمتر کسی 
بــه خاورمیانــه و فشــارها بــر ملت هــای 
منطقه توجه می کرد، او درباره فلسطین 

کتاب نوشت.«
روحانی ســپس در اشــاره ای به سال های 
و  آیــت اه هاشــمی  انقابــی  مبــارزات 
بیــان ایــن جملــه کــه »هاشــمی چنــان 
شــجاع و مقــاوم بــود کــه هیــچ شــاق و 
شــکنجه ای او را به زانــو در نیاورد« نقبی 
به برخی تاش ها در ســال های گذشــته 
بــرای حمله بــه آبرو و حیثیــت آیت اه 
هاشــمی در جهــت دســتیابی رقبــا بــه 
اهــداف سیاسی شــان زد و گفــت: »فکــر 
بلند و هوشیاری ملت ایران در دو صحنه 
آشکار شــد، یکی آن زمان که تهمت ها و 
سخن های ناروای بسیاری علیه هاشمی 
بــه زبان آمد، اما در آخرین انتخاباتی که 
او شــرکت کرد با رأی بــاای مردم تهران 
مواجه شــد و صحنه دوم نیــز زمانی بود 
که مردم آن نمایش باشــکوه را در بدرقه 
پیکر هاشــمی به نمایش گذاشــتند. این 
دو صحنــه به همــه معاندان، دشــمنان 
و ســرکوبگران اعام کرد کــه نمی توان با 
تهمــت و دروغ، فرهیختــه ای محبــوب 

ملت را از صحنه خارج کرد.«
را  بــر جســم  رئیــس جمهــوری شــاق 
دردناک توصیف کرد، اما شــاق بر روح، 
آبــرو و حیثیــت را بســیار دردناک تــر از 
شــاق بر جســم ذکر کرد و گفت: »امروز 
اینجا جمع شــده ایم که بگوییم هاشمی 

زنده اســت و زنــده می ماند، چرا که فکر، 
اندیشه، صبر، مدارا، استقامت و فداکاری 
هاشــمی، همــواره زنــده می مانــد و مــا 
بلندتریــن آرزوی هاشــمی، یعنی نظام 
سربلند جمهوری اسامی و ایران باشکوه 
را دنبال خواهیم کرد و تا این هدف ادامه 
دارد و تــا ایــران و نظــام اســامی برقــرار 
است، هاشمی زنده اســت.« روحانی در 
ادامه با اشــاره به اینکه ملت قدرشناس 
ایران، آخرین بار هاشمی رفسنجانی را در 
خیابان انقاب بدرقه کردند، خاطرنشان 
کرد:»تــا جاده انقاب هســت، هاشــمی 
نیز زنده اســت و چنانکه جایگاهی رفیع 
در میان ملت ایران داشــت، همواره این 

جایگاه را حفظ خواهد کرد.«
روحانــی ســپس با یــادآوری ایــن جمله 
اســت  زنــده  »هاشــمی  کــه  امــام)ره( 
چــون نهضت زنــده اســت«، این جمله 
مانــدگار رهبــر معظــم انقــاب دربــاره 
آیت اه هاشمی که »هیچ کس برای من 
هاشــمی نخواهد شــد« را نشــانه جایگاه 
بلند هاشــمی نزد رهبر معظــم انقاب 

دانست.
ë  نقش هاشــمی در فرماندهــی جنگ و

پایان آن
رئیس جمهوری ســپس در فــراز دیگری 
از ســخنرانی اش پــس از اشــاره به نقش 
مؤثر آیت اه هاشــمی در موقعیت های 
ویــژه ای چون اداره مجالــس اول و دوم و 
نخستین ســال مجلس ســوم، مدیریت 
وضــع کشــور و مجلــس پــس از فاجعــه 
7 تیــر بــه نقــش او در فرماندهــی جنگ 
پرداخت و گفت: »هوش و فراست باای 
آقــای هاشــمی از ایشــان یــک فرمانــده 
توانمند در جنگ ســاخته بود و هر وقت 
در جلســات، فرماندهــان نقشــه جنــگ 
را پهــن می کردنــد و بــه توضیــح دربــاره 
مســائل مختلــف می پرداختند، ایشــان 
خیلی مســلط به توضیحات فرماندهان 
گــوش می کردنــد و بــا تکیــه بــر یکــی از 
ویژگی هــای خــاص خودشــان کــه طرح 
ســؤاات دقیق بــود، هم بــه فرماندهان 
روحیــه می دادند و هم نشــان می دادند 
که اگر کســی می خواهد مسأله ای را برای 
ایشان توضیح دهد، باید اطاعات دقیق 

و به روز داشته باشد.«
رئیــس جمهــوری از آیــت اه هاشــمی 
بــا عنــوان فــردی که بــه معنــای واقعی 
کلمــه مدیر و مدبــر بود یاد کــرد و گفت: 
»هاشــمی  در پیــروزی و پایان بخشــیدن 
بــه جنــگ نیــز نقــش بســزایی داشــت، 
چنانکه در روزهای سخت جنگ نیز صبر 

هاشمی فوق العاده و ستودنی بود.«
روحانی همچنین در خال این سخنرانی 
تلویحــاً در اشــاره بــه مرافعه هــای اخیر 
تاریخ نگاران جنگ و کســانی که در زمره 
فرماندهــان جنــگ بــه شــمار می رونــد 
دربــاره چرایی انجــام عملیات کربای 4 
که منجر به شکســت شد، گفت: »فرمان 
حمله عملیات کربای 4 را ایشان صادر 
کــرد، هر چنــد کــه در میدان جنــگ فراز 
و نشــیب وجــود دارد و مــا گاهــی پیــروز 
می شــدیم و گاه در برخــی از عملیات ها 
شکســت می خوردیم امــا در عین حال، 
هاشــمی خســتگی ناپذیر بود.« روحانی، 
و  خســتگی ناپذیر  مــردی  را  هاشــمی 
کــرد  یــاب توصیــف  استراتژیســتی کــم 
و افــزود: »پــس از علمیــات کربــای 4، 
عملیــات  کــه  گرفــت  تصمیــم  ایشــان 
بعدی طراحی شــود و پس از یک هفته، 

عملیات کربای 5، طراحی شد.«
رئیس جمهوری با یادآوری خوشــحالی 
هاشمی در آن غروب جمعه تیرماه که از 
خدمت امام)ره( برگشته بود و گفته بود 
فرماندهــی جنــگ را به عهــده می گیرم 
پایــان می دهــم و حاضــرم  را  و جنــگ 
امــام مرا به عنوان جانشــین فرمانده کل 
قــوا، عــزل و حتــی محاکمه کنــد، یکی از 
پیچیده ترین مســائل استراتژیک در دنیا 
را نحــوه پایــان دادن به جنگ دانســت و 

گفــت: »جنگ تحمیلی علیه ایران برای 
تصاحب سرزمین نبود بلکه هدف مهم 
دشــمنان از بین بــردن فرصــت انقاب 
نشــاط  دوران  و  انقــاب  آغــاز  ایــام  در 
پــس از آن بــود و اینکــه بــه جــای تمرکز 
بــر فرصــت توســعه و ســاختن به جنگ 
مشــغول کننــد« روحانی ادامــه داد: »در 
آن دوران باید حواسمان به هدف اصلی 
دشــمن می بود و هاشــمی این را بخوبی 
می دانست و می فهمید که جنگ را باید 
بــرای دســتیابی به صلح عزتمنــد ادامه 

دهیم.«
روحانی ســپس بــا بیان اینکه »کســی که 
پــس از رحلــت امام مجلس خبــرگان را 
جمع کرد و موضوع رهبری را به ســامان 
رســاند،  هاشمی بود و اگر او در آن جلسه 
نبود، بحــث رهبری به اشــکال مختلفی 
کــه در آن دوران مطــرح بــود، بــه نتیجه 
نمی رســید«، افزود:»نقــش هاشــمی در 
روزهای بحران این کشــور و نظام را نباید 
از یاد ببریم، چرا که هاشــمی مرد حافظ 
ایــن کشــور و نظام بود و با موقع شناســی 
می دانســت کــه چگونه بایــد جریانات را 

هدایت کند.«
ë  بنیانگــذار و  دولــت  حامــی  هاشــمی 

صنعت هسته ای
رئیس جمهوری بــا تأکید بر نقش یگانه 
آیــت اه هاشــمی در بنیــان نهــادن دو 
صنعت موشــکی و هســته ای در کشور از 
او به عنــوان یک پناهــگاه و حامی بزرگ 
دولــت یاد کرد و بــا بیان اینکــه اگر امروز 
هاشمی در میان ما بود، فضا را به گونه ای 
دیگر می ساخت از نگرانی هاشمی برای 

سرنوشــت مذاکــرات هســته ای در ســال 
92 یــاد کرد و گفــت: »هنگامی که برجام 
به ثمر رســید و توانستیم به توافق دست 
پیدا کنیم، آیت اه هاشمی به من گفت 
که امــروز من دیگر راحــت می میرم چرا 
که امروز فهمیدم کشــور استقرار یافت و 
سایه جنگ از کشور برداشته شده است.«
رئیس جمهوری در عین حال تأکید کرد 
»هاشــمی بنیان گــذار فناوری هســته ای 
در ایــن کشــور بــود و هــر کــس در ایــن 
کشــور جــز هاشــمی از فناوری هســته ای 
ســخن بگوید، نادرســت گفته است چرا 
کــه او اولیــن کســی بــود کــه دســتور ورود 
ســانتریفیوژ بــه کشــور را داد و در تمامی 
مراحل مســائل را به ریز دنبال می کرد.« 
روحانــی همچنیــن بــا اشــاره بــه نقــش 
آیت اه هاشــمی رفســنجانی در اعتای 
صنایــع دفاعــی کشــور، اظهــار داشــت: 
»موشک امروز وسیله دفاعی ماست و به 
آن افتخــار می کنیم و در هفته های آینده 
با موشــک های ســاخت خود دو ماهواره 

جدید را به فضا خواهیم فرستاد.«
ë هاشمی تندیس اعتدال

رئیــس جمهــوری در بخــش دیگــری از 
ســخنرانی اش از هاشــمی با عنوان نماد 
اعتــدال و مخالــف افــراط و تفریــط یــاد 
کرد و بــا بیان اینکه فراجناحــی بودن در 
این کشــور ســخت اســت، اظهار داشت: 
»برای کسی که فراجناحی عمل می کند 
روز پیــروزی همه کــف می زننــد و در روز 
سختی همه از او فاصله می گیرند و بسیار 
دشوار است که کسی بخواهد، فراجناحی 
کار کند، اما هاشمی با هر دو جناح خوب 

و رفیــق بــود و بــا افراطیون هــر دو جناح 
برخــورد می کــرد. معتدلیــن دو جنــاح 
هاشــمی را پناهــگاه خود می دانســتند و 
هر شخصی از تاجر، بازاری، تولیدکننده، 
ســرمایه دار و کارگر هنگامــی که خدمت 
وی می رســیدند، شــخصیتی کم نظیر با 
صبــر و حوصلــه را مشــاهده می کردند و 

روحیه می گرفتند.«
روحانــی ســپس بــا بیــان اینکه »پــس از 
شهید بهشتی در تاریخ انقاب ندیدم به 
کسی به اندازه هاشمی ظلم شود؛ هر چه 
خواستند گفتند و او به خاطر اسام،  ایران 
و انقــاب چیزی نگفت«، افــزود: »امروز 
باید هاشــمی زمان خــود باشــیم و راه را 
ادامــه دهیــم، بایــد در برابــر نامایمات 
صبر و مدارا کرده و اعتدال را پیشه کنیم و 
در مشکات تحمل داشته باشیم و نباید 

هدف را از یاد ببریم.«
روحانــی با بیــان اینکه امروز روز ســختی 
اســت و دشمن با همه توان برای اعمال 
فشــار سیاســی و اقتصــادی علیــه مــا به 
میدان آمده، گفت: »مطمئناً با وحدت، 
اتحــاد و صبــر و حوصلــه و پیــروی از راه 
هاشــمی، می توانیم راه و انقاب خو درا 

حفظ کنیم.«
گفتنی اســت که رئیس جمهــوری پیش 
از انجام ســخنرانی با حضور در برابر بانو 
عفت مرعشی همســر آیت اه هاشمی 
یــاد و خاطــره یــار دیریــن خــود را گرامی 
داشت. اشــاره روحانی به نقش آیت اه 
در بنیانگــذاری دو صنعــت اســتراتژیک 
کشــور هم با تشــویق حاضران در ســالن 

همراه شد.
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باید هاشمی زمان خود باشیم
رئیس جمهوری در دومین سالگرد درگذشت آیت اه هاشمی رفسنجانی:

با رفتن هاشمی دولت پشتوانه بزرگی را از دست داد 

مسجد جامعی:هاشمی همیشه راه را 
برای مذاکره با جهان باز نگه می داشت

عضو شــورای شــهر تهران با بیان اینکه »هاشــمی، جهان و 
زمان خود را خوب شــناخته و به نیاز و پرســش زمانه پاســخ 
داده بود«، گفت: »هاشــمی همیشــه راه را بــرای گفت و گو و 

مذاکره با جهان باز نگه می داشت.«
به گزارش جماران، احمد مســجدجامعی در مراســم دومین ســالگرد رحلت 
آیت اه هاشــمی رفســنجانی دربــاره چرایی دشــمنی برخی جریان هــا با اهل 
فرهنگ و هنر و رســانه، توضیح داد: مرحوم هاشمی گفت که منظور این افراد 
کــه تعــرض به اهل فرهنگ دارنــد، نه اهل فرهنگ و هنر، بلکه قدرت اســت و 
فرهنگ، پوششــی اســت که برای حمله به دولت انتخاب کردند و ادامه دادند 
که اگر در همین حوزه ها افرادی از خودشان باشند، این اعتراض ها بسیار کاهش 
پیدا کرده یا حتی شــما دیگر شاهد هیچ اعتراضی نخواهید بود؛ با اینکه همان 
رویه هایی که دیگران داشتند نیز دنبال می شود. وی بیان کرد: »آقای هاشمی در 
آنجا گفت که ماهیت قضایا در این نگاه چندان مهم نیست ولی این مهم است 
که چه کســی در چه جایگاهی قرار گرفته اســت. ایشان توجه ما را به این نکته و 
سؤال جلب کرد که چرا بیشتر این تحرکات به ظاهر فرهنگی، در مناسبت های 
خاص نظیر هفته دولت انجام می شــود؟ برای نمونه به دفتر نشریه ای حمله 

شده یا کتابفروشی به آتش کشیده می شود؟« 
مســجدجامعی با مروری بر آثار هاشــمی پیش از انقاب گفت: »اگر هاشــمی 
»نشــریه مکتــب تشــّیع« را در دهه 30 تأســیس می کنــد، باید بدانیــد که فهم 
متفاوتی در ارائه مطالب آن نشــریه وجود دارد. اگر هاشــمی پیش از انقاب را 
در نظــر بگیریم، متوجه می شــویم که حتی فعالیت هــای مبارزاتی او نیز جنبه 
فرهنگی داشــت. او مشــکل را در مبارزه با استعمار و اســتبداد، اساساً فرهنگی 

می دانست و می کوشید به سهم خود از طرق فرهنگی به این مسأله بپردازد.«
مســجدجامعی با نگاهی به نقش هاشــمی در حــوزه فرهنــگ  در دوران  بعد 
انقــاب به عنوان رئیس  مجلس، رئیس  جمهوری و رئیس مجمع تشــخیص 
مصلحت نظام، افزود: »از هاشمی رئیس مجلس در حوزه فرهنگ، می توان به 
مصوبات مهم فرهنگی در دوره ریاست او اشاره کرد که منجر به رسمیت یافتن 
بخــش فرهنــگ و هنر در قوانین و بودجه شــد. در کنار این مصوبات نیز شــاهد 
تصویب موافقتنامه هایی با کشورهای خارجی در حوزه همکاری های فرهنگی و 
هنری و ورزشی هستیم. هاشمی همیشه راه را برای گفت وگو و مذاکره با جهان 
باز نگه می داشت و در این دوره ما با کشورهای بسیاری موافقتنامه های همکاری 

داریم که در مجلس آن دوره به تصویب رسیده بود.« 
وی بــا اشــاره به  اینکــه »در دوره ریاســت  جمهوری آیت اه هاشــمی آمارهای 
تعداد عناوین کتاب های منتشــره به بیش از دو برابــر افزایش یافت و از 7 هزار 
و 700 به 15 هزار عنوان رســید، نشــریات بیش از 300 درصد رشــد داشتند، آثار 
صوتی هم نزدیک به ســه برابر  شــدند و اجــرای تئاتر نیز از دو برابر گذشــت«، 
گفت: نخســتین روزنامــه رنگی و متفــاوت از لحاظ محتوا و فرم و زمان انتشــار 
»همشــهری« در سال 71 منتشر شــد و پس از آن روزنامه های ایران و جام جم 
به بازار مطبوعات روانه شــدند و دوره جدیدی در روزنامه نگاری و رســانه آغاز 
شــد. عناوین مطبوعات در ســال 1370 سیصد عنوان و در سال 137۶ به 10۵3 

عنوان رسید. 
این عضو شــورای شــهر تهران که خود زمانی مسئولیت وزارت فرهنگ و ارشاد 
اســامی دولــت اصاحــات را برعهــده داشــته اســت، در ادامــه افــزود: »آقای 
هاشــمی بیشتر از ســوی کســانی به دنبال کردن سیاســت های فرهنگِی مغایر 
بــا اصــول انقاب، متهم شــده و می شــود که عمــوِم ایــن منتقــدان، درگیر کار 
آفرینــش فرهنگی هنری نبودند و عمده فعالیت شــان بــر »عیب جویی و نگاه 
غیرمنصفانه« متمرکز بود، همان کسانی که حتی مرگ آیت اه هاشمی، نقطه 

پایانی بر عیب  جویی هایشان نشده است.« 
مسجد جامعی در بخش دیگری افزود: پایبندی آقای هاشمی به مردم سااری 
باعــث شــد کــه ایشــان در تمامی ســال های پــس از انقــاب در مناســبت های 
مختلف، نمایندگی مردم را بپذیرد. به عبارت دیگر، در جمهوری اسامی کمتر 
شخصیتی را داریم که تا این اندازه، خود را در معرض رای مردم قرار داده باشد 

و این واقعاً اعتقاد واقعی ایشان را به مردم سااری نشان می دهد.

خــــــبر

تهــران  موقــت  جمعــه  امــام 
تغییرکوتــاه  مــدت در نــگاه بــه نظــام 
دانســت.  ضــروری  را  بودجه ریــزی 
حجت ااســام  ایرنــا،  گــزارش  بــه 
والمســلمین »محمدحســن ابوترابــی 
جمعــه  نمــاز  دوم  خطبــه  در  فــرد« 
تهــران اظهــار داشــت: ایحــه بودجــه 
کشــور  یــک  راه  نقشــه  تبییــن  کننــده 
در طــول یــک ســال اســت. بســیاری از 

پژوهش هــای  مرکــز  و  صاحبنظــران 
مجلس اعتقاد دارند تفاوت معناداری 
بــا ســال های  بیــن ایحــه بودجــه 98 
گذشــته بجــز افزایــش ارقام متناســب 
بــا تورم دیده نمی شــود البتــه اقدامات 
و  اســت  گرفتــه  شــکل  شفاف ســازی 
قدم هــای کوتاه بــرای کاهش بعضی از 
هزینه ها برداشــته شــده اســت امــا این 
اقدامــات متناســب بــا تحــول و تغییــر 

و حرکــت بــه ســمت بودجــه مبتنی بر 
عملکرد نیست. 

خطیــب نمــاز جمعه تهــران تحول در 
سیاست های مالی، پولی و نظام بانکی 
کشــور را ضروری دانست و گفت: اگر در 
سیاست های مالی اصاحات ساختاری 
رو  پیــش  ســال های  در  نشــود،  انجــام 
بــا مشــکات جــدی روبه رو می شــویم. 
ابوترابــی فرد همچنین پیشــنهاد مرکز 

پژوهش هــای مجلــس مبنی بــر اینکه 
تمــام درآمدهــای حاصــل از نفــت به 
صندوق توســعه واریز شــود را پیشنهاد 
درســتی عنوان کرد و یادآور شد: دولت 
اگــر نیــازی دارد، 1۴ میلیــارد دار بــرای 
کااهای ضــروری و اساســی از صندوق 
توســعه دریافــت کنــد. اگــر هزینه ها با 
منابع تطبیق نکرد که نمی کند، مجدداً 
می تواند از صندوق توســعه به صورت 

شفاف و با روش های مناسب و نظارت 
بانک مرکزی در راستای اصاح ساختار 
اقتصادی کشــور اســتفاده کند. خطیب 
نمــاز جمعــه تهــران تصریــح کــرد: ما 
باید به دنیا پیام بدهیم که اگر شــما در 
اندیشــه کاهش فــروش نفت هســتید، 
ما در اندیشــه قطــع رابطــه هزینه های 
جاری با منابع نفتی هســتیم، این پیام 

الهام بخشی است.

امام جمعه موقت تهران: نگاه به نظام بودجه ریزی باید در کوتاه مدت تغییر کند

ران
 جما

س:
عک

دو سال پس از بهت شنیدن خبر رحلت آیت اه هاشمی 
رفســنجانی هنوز حســرت نبودنــش تازه بــود و بغض در 
گلــوی بــرادر و دختری کــه در فراغــش رنج نامــه قرائت 

کردند می شکست.
محمــد هاشــمی در مراســم گرامیداشــت دومیــن ســال 
رحلــت آیــت اه از مشــی اعتــدال جو و وحــدت طلب او 
یــاد کرد و با بیان اینکه »آیا وقت آن نرســیده که اهداف و 
آمــال این بزرگمرد تاریخ یعنی تــاش برای حفظ نظام 
و ارزش های آن و وحدت بین جریان های سیاســی داخل 
نظــام را حفــظ کنیــم و آتش تفرقــه دشــمن را خاموش 
کنیــم«، گفت: »بــه جمله امام خمینــی)ره( برگردیم که 
هاشمی زنده است، چون نهضت زنده است نه آن جمله 
گردانندگان شیطان صفت انگلیسی و اذناب فریب خورده 
داخلــی که می گویند هاشــمی زنده اســت چــون انحراف 
زنده اســت«. پــس از او فاطمه هاشــمی نیز دلنوشــته ای 
در ســوگ پــدرش قرائــت کــرد. احمد مســجد جامعی و 
محسن هاشمی فرزند ارشد مرحوم هاشمی رفسنجانی 
نیز دو ســخنران دیگر این مراسم بودند. محسن هاشمی 
بــا یــادآوری انتقادپذیــری و حتــی انتقادجویــی به عنوان 
ویژگی های پدرش گفت: »ایشــان حــدود 36 یا 37 دفتر 
خاطــرات از زندگــی روزمره خــود به جا گذاشــته و زندگی 
خــود را بدون سانســور و نــگارش واقعیــات همان طور که 
بــوده در معرض دید و قضاوت مردم قرار داده اســت که 
این موضوع نشان می دهد، ایشان به بحث انتقادجویی از 

ابتدای عمر خود توجه داشته است.«
صبــح روز پنجشــنبه جــز همــه فرزنــدان آیــت اه که در 

مراســم حضور داشتند سالن اجاس سران شاهد حضور 
طیف متنوعی از چهره های سیاســی، ســفرای کشــورها و 
نماینــدگان ادیان و مذاهب مختلف بود. حجت ااســام 
سیدحســن خمینــی، اســحاق جهانگیــری معــاون اول 
رئیــس جمهــور، محمدرضــا عــارف رئیــس فراکســیون 
امید مجلس، حجت ااســام دعایی، حســینعلی امیری 
معاون پارلمانی رئیس جمهــور، محمود واعظی رئیس 
دفتر روحانی، عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی، 
حجت ااســام علــوی وزیــر اطاعــات، آیــت اه امامــی 
کاشــانی، حســین مرعشــی ســخنگوی حزب کارگــزاران، 
عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسامی، محمدجواد 
آذری جهرمــی وزیــر ارتباطــات، پیــروز حناچی شــهردار 
تهران، محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه، 
انوشــیروان محسنی بندپی اســتاندار تهران، محمدجواد 
حق شــناس عضو شــورای مرکــزی حزب اعتمــاد ملی از 
جمله چهره هــای حاضر در مراســم بودند. امــا آنچه در 
ایــن مراســم جلب نظــر می کــرد حضور طیف گســترده 
و متفاوتــی از مــردم بود کــه طبقه دوم ســالن اجاس را 
کامًا پر کرده بودند؛ دختران و پسران جوانی که بعضاً از 
شهرهای دیگر آمده بودند تا طاب و روحانیون. گوناگونی 
حاضــران آن طور بود که می توانســت تأییــدی دوباره بر 
اعتدال گرایی و فراجناحی عمل کردن آیت اه هاشــمی 
در زمــان حیاتش باشــد. چهره سیاســی کــه همچون هر 
سیاستمدار دیگری بری از اشتباه نبود اما پس از رحلتش 
هنوز برای جامعه یک شخصیت محترم به شمار می رود 

که می توان به مشی سیاسی اش رجوع کرد.

بغض برادر و دختر هاشمی در مراسم سالگرد
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مجــازی،  فضــای  در  گذشــته  چنــدروز 
پســری  و  دختــر  زدوخــورد  داســتان 
منفــی  بســیار  واکنش هــای  ســیرجانی 
به دنبــال داشــت، برخــی  کارشناســان 
آسیب های اجتماعی  بر این باورند وقوع 
ایــن نوع حــوادث بویــژه در شــبکه های 
اجتماعــی نشــان می دهــد کــه باور ها و 
ارزش های اخاقــی در جامعه کمرنگ 
شــده اســت البتــه در ایــن میــان گــروه 
دیگری معتقدند که برخــی  نوجوان ها 
و جوان هــا بــرای خودنمایــی و کســب 

شهرت دست به هر کاری می زنند.
 به گزارش »ایران« در خبر نزاع دختر 
و پسر نوجوان در سیرجان اولین نکته ای 
کــه مــورد توجــه قــرار می گیرد هــدف و 
انگیزه این افراد برای انتشار صحنه های 
نزاع و به اشتراک گذاشتن آن با دیگران 
اســت. مســأله دیگری کــه بــرای اذهان 
عمومی جای ســؤال است این است که 
پس از رضایت شــاکی کــه مورد ضرب و 
شــتم قرار گرفته آن هم بواسطه تهدید 
و ارعاب، دادســتانی تا چه انــدازه اجازه 

ورود دارد؟
ë  برخــی بــرای ایــک بیشــتر از آبروی

خود و خانواده خود می گذرند
شــناس  جامعــه  معدنــی  ســعید 
بــا اشــاره به اینکــه بــرای نقــد و تحلیل 
بایــد  اول  چنینــی  ایــن  رویدادهــای 
شخصیت افراد را به طور کامل بشناسیم 
بــه »ایران« می گویــد: در جهان معاصر 
انسان ها دوست دارند مشهور باشند، در 
زمان های قدیم حتی شعرا اسم مستعار 
و تخلص داشتند و گمنام بودند، نمونه 
دیگر، رزمندگان دفاع مقدس بودند که 
می خواستند گمنام باقی بمانند تا جایی 
کــه حتی امــروز بســیاری از رزمنــدگان و 
جانبــازان را نمی شناســیم زیرا به نوعی 
آنها می خواســتند با خــدا معامله کنند 
و نیــازی بــه شــناخته شــدن و دانســتن 

دیگران نداشــتند. عامه طباطبایی نیز 
وقتی کتاب تفسیر قرآن را با این عظمت 
نگارش کرد به اندازه ای متواضع بود که 
در جایــی ذکــر کرد که فکــر نمی کنم کار 
چندانی کرده باشم که بخواهم مشمول 

رحمت خدا شوم.
برخــی  زمینــه  در  ادامــه  در  وی 
جوانان که برای دســتیابی به شهرت و 
معروفیت دست به هر کاری می زنند، 
می افزاید: برخی حتی برای به دســت 
آوردن شهرت و به قول معروف جذب 
فالوئــر و ایک و در نهایت طرفدار، در 
فضاهای مجــازی و غیرمجــازی حتی 
از آبــروی خــود و خانــواده خــود نیــز 
می گذرند. این معضل در ســطح دنیا 
هــم وجود دارد، »لیــدی گاگا« و »کیم 
کارداشــیان« نمونه هایی ازاین دســت 

هستند. 
مورد اخیری هم که در کشــور ما در 
ســیرجان اتفــاق افتاد می تواند نشــان 
دهنــده انگیــزه آن دوجــوان باشــد که 
بــا فیلمبرداری به صــورت زنده از زد و 
خوردی شدید در فضای مجازی توجه 

بسیاری را به خود جلب کردند.
به گفتــه او، رســانه مــدرن و جنــون 
شــهرت و چنیــن ســطحی نگری هایی 
می تواند باعث شود که افراد دست به 
هر رفتار نامتعارفی بزنند در حالی که 
هیــچ فکری برای آینده زیســت خود و 

زندگی در جامعه نمی کنند.
مخالفــان  برخــی   راســتا  ایــن  در 
فضای مجازی در تاش هســتند برای 
کاهش چنیــن معضاتی محیط هایی 
کننــد،  حــذف  را  اینســتاگرام  ماننــد 
معتقــد  خصــوص  ایــن  در  معدنــی 
اســت: برای چنین تفکراتی فیلترینگ 
تلگــرام بایــد یک عبــرت باشــد زیرا با 
فیلتــر شــدن تلگــرام و حتــی صــرف 
راه انــدازی  بــرای  تومــان  میلیاردهــا 
فضاهایــی مانند نرم افزارهای داخلی 
بازهم چندان از آمار استفاده کنندگان 

از تلگرام کاسته نشد. 

آنچــه کــه بایــد بــه آن توجــه ویــژه 
شــود ایــن نکته اســت که بــرای مبارزه 
بــا تکنولوژی بایــد از همــان تکنولوژی 

استفاده کرد. 
ماهــواره  وجــود  بــا  کــه  همچنــان 
و  شــد  گســترده ای  مخالفت هــای 
طرح هــای زیادی برای برچیده شــدن 
دیش هــا از پشــت بام هــا اجرا شــد اما 
هنوز شــاهدیم که  خانواده های ایرانی 
در خانه های خود ماهواره دارند، بدین 
ترتیب دولتمردان باید متوجه باشــند 
کــه تکنولــوژی و دســتاوردهای مــدرن 
قابــل کنتــرل نیســتند ولی می تــوان با 
اســتفاده از همــان ابزار، فرهنگســازی 
کرد، به عنوان مثال در فضاهایی مانند 
اینستاگرام ایده آل های ملی – مذهبی 
و قومی را انتشــار داد تا با فرهنگسازی 
شــاهد تغییرات مثبت و ارتقای شعور 
و اندیشه در سطح جوانان و نوجوانان 

باشیم.
ë دادستانی تا کجا اجازه ورود دارد؟

نزاع هــای  ماننــد  مــواردی  در 
بســته  فضاهــای  در  کــه  خصوصــی 
انجام می شــود پس از شکایت شاکی، 
فــرد مضــروب ممکــن اســت به دلیل 

تهدید و ارعاب شکایت خود را بازپس 
بگیرد، این در حالی اســت که با انتشار 
صحنه هــای زد و خورد، عموم جامعه 
از کم و کیف حادثه مطلع هســتند. در 
نهایت ممکن اســت با بازپس گرفتن 
شکایت، پرونده براحتی مختومه شود 
و همیــن گذشــت اجبــاری، می توانــد 
زمینه هــای افزایــش چنیــن نزاع هایی 
را فراهــم کنــد. ســؤال اینجاســت کــه 
دادســتانی تا چه اندازه می تواند ورود 

کند؟
بهــرام مرادیــان، وکیــل پایــه یــک 
»ایــران«  بــه  پاســخ  در  دادگســتری 
دادخواهــی  حــق  می دهــد:  توضیــح 
در مــورد جرایــم خصوصی یــا جرایم 
قابل گذشــت در دست بزه دیده است 
و او اختیــار دارد کــه از اســتیفای حــق 
مطالبــه  را  آن  یــا  چشمپوشــی  خــود 
نمایــد. آنچه از قوانیــن و رویه قضایی 
در  دادســتان  اختیــارات  برمی آیــد، 
دعاوی خصوصی بسیار محدود است 
و او تنها نســبت به جرایمــی می تواند 
وارد شــود که وجوهی از جنبه عمومی 
جرم را با خود به همراه داشــته باشد. 
یعنــی جــرم خصوصــی مزبــور مخل 

نظم عمومی یا مخالف اخاق حسنه 
جامعــه باشــد یــا وجــدان عمومــی را 

متأثر و آشفته کرده باشد.
جرایــم  مصادیــق  وی،  گفتــه  بــه 
خصوصــی که جنبه عمومــی یافته اند 
در قانون مشــخص نشده است و بنا بر 
اوضــاع و احوال ارتکاب جــرم و دامنه 
و گســتردگی آن از سوی قاضی تعیین 
می شــود. بــرای مثــال در جــرم ضرب 
و جــرح، اگــر نمونه هایــی از تظاهــر و 
قدرتنمایی موجود باشــد، صرفنظر از 
اینکه قربانی، طرح دعوا نماید یا خیر، 
دادســتان می تواند نســبت به مرتکب 
اعام جرم کرده و آن را تحت تعقیب 
قضایی قرار دهد؛ در جرم توهین هم، 
چنانچــه مرتکــب الفــاظ و رفتارهــای 
مجرمانه خــود مانند فحــش یا برهنه 
اماکــن  در  را  بــدن  از  بخشــی  کــردن 
عمومی نســبت به فــرد خاصی انجام 
دهــد به گونــه ای کــه مخالــف قانون و 
اخاق حســنه جامعه باشد، دادستان 

می تواند مرتکب را تعقیب کند. 
در ایــن زمینه هر جرمــی که دارای 
جنبــه  خصوصــی بــوده امــا بواســطه 
انتشــار آن بــه نحو صوتی یــا تصویری 

وجــدان جامعه متأثر یا آشــفته شــده 
آن  نماینــده  یــا  شــرع  حاکــم  باشــد، 
می توانــد موضــوع را پیگیــری نمایند. 
بــرای  البتــه دامنــه اختیــار دادســتان 
محــدود  تنهــا  کیفرخواســت  تنظیــم 
و  می شــود  جــرم  عمومــی  جنبــه  بــه 
نمی تواند حقوق قربانی را در شکایت 

از مرتکب نمایندگی نماید.
ادامــه  در  دادگســتری  وکیــل  ایــن 
خاصــه،  به طــور  می دهــد:  توضیــح 
شــکایت  بــدون  خصوصــی  جرایــم 
قربانــی قابــل رســیدگی نیســت، مگر 
نظــم  مخــل  ارتکابــی  جــرم  اینکــه 
عمومــی یــا مخالــف اخاق حســنه یا 
موجــب تأثر وجــدان جامعه باشــد یا 
موجــب بی نظمی در جامعه شــود که 
در این صورت دادستان برای رسیدگی 
بــه جنبه عمومی جــرم می تواند علیه 
کنــد.  تنظیــم  کیفرخواســت  مرتکــب 
البتــه ایــن مســأله مــورد انتقاد اســت 
چــرا که گاهــی قربانی بواســطه تهدید 
یا ارعاب مرتکب قادر به شــکایت از او 
نیســت و لذا در این موارد نه تنها جرم 
حقــوق  و  می مانــد  بی کیفــر  ارتکابــی 
قربانی محقق نمی گردد، بلکه مجرم 
می توانــد بدون هیچ ترس و واهمه ای 

از قانون به جرایم خود ادامه دهد.
به توصیــه مرادیان انتظــار می رود 
نهادهــای  ســایر  و  قضــا  دســتگاه 
قانونگــذاری وضعیت های این چنینی 
را نیــز مــورد توجــه قرار دهنــد و دامنه 
اختیــار دادســتان در ورود بــه جرایــم 

قابل گذشت را افزایش دهند.
اســت  بهتــر  خصــوص  ایــن  در   
اشــاره ای داشــته باشــیم بــه تصویــب 
ایحه »منع خشونت علیه زنان« که با 
رسیدگی سریعتر به روند ایحه، قطعاً 
دســت دادســتان برای احقــاق حقوق 
زنانی که مورد خشونت قرار می گیرند 
باز خواهد شــد و شــاهد آسایش روانی 
هرچه بیشــتر دختران و زنان خواهیم 

بود.

پشت پرده  فیلم نزاع دختر و پسر سیرجانی در شبکه های اجتماعی

کسبشهرتبهقیمتبیآبرویی!
 پرداخت مطالبات معلمان خرید خدمتی 

تا پایان سال
معاون توســعه وزیــر آموزش و پــرورش ابــراز امیدواری 
کــرد: بیشــتر مطالبات معلمــان خرید خدمات تــا پایان 
ســال پرداخت شود. به گزارش پایگاه اطاع رسانی شبکه خبر، الهیا ر ترکمن 
گفت: اینکه چند ماه و چه مقدار پرداخت شــود بســتگی به نقدینگی خزانه 
دارد. معاون وزیر آموزش و پرورش با اشــاره به اینکه تا بهمن ســال گذشته 
مطالبات معلمان خرید خدمات تســویه شــده است،افزود: تاش می کنیم 
حقوق این معلمان را مانند ســرباز معلمان و نیروهای حق التدریس به روز 
و ماهیانــه پرداخــت کنیــم. در حــال حاضر 330 هــزار دانش آمــوز از طریق 

طرح خرید خدمات تحصیل می کنند.

جزئیات پذیرش بدون کنکور شاخه فنی وحرفه ای
مدیــرکل دفتــر آمــوزش  فنی و حرفــه ای وزارت آموزش و پــرورش گفــت: 
دانش  آمــوزان شــاخه فنی وحرفــه ای جــز ۹ رشــته می تواننــد بــدون کنکــور 
بــه دانشــگاه وارد شــوند. به گــزارش تســنیم،  85 درصــد ظرفیــت پذیــرش 
دانشــگاه ها در ســال ۹8 براساس ســوابق تحصیلی و بدون شرکت در کنکور 

تکمیل خواهد شد. 
در همیــن رابطه محســن حســینی مقدم دربــاره پذیــرش دانش آموزان 
هنرســتانی بدون کنکور در دانشگاه ها اظهار کرد: دانش آموزان شاخه فنی و 
حرفه ای در تعدادی از رشــته ها می توانند با سابقه تحصیلی و بدون شرکت 
در کنکــور پذیــرش شــوند که اســامی این رشــته ها بزودی از ســوی ســازمان 

سنجش اعام خواهد شد.
وی افزود: در ســال ۹7، 11 رشــته شــاخه فنی وحرفه ای با آزمون اقدام به 
جذب دانشجو می کردند که هم اکنون به ۹ رشته کاهش یافته است چون دو 
رشــته نقشه کشــی و مدیریت خانواده از مجموعه رشته های فنی و حرفه ای 

حذف شده است.

 اجرای طرح »همیاران مهر« 

برای حمایت از نیازمندان
بانــک قرض الحســنه مهـــر ایـــران به منظور توســعه و گســترش فرهنگ 
قرض الحســنه و همســو بــا نیــات خیرخواهانــه هموطنــان عزیــز، اقــدام به 
تأمین مالــی جمعــی، به منظــور حمایــت از نیازمنــدان بــا عنــوان »طــرح 
همیاران مهر« کرده است. در این طرح، متقاضیان مبلغ مورد نظر خـــود را 
در قـــالب عقــد صــلح و به صورت باعــوض در حســابی تعریـف شده، نـزد 

بانــک قرض الحسنه مهر ایران واریز می کنند. 
بانک نیز متعهد می شود مبالغ اهدا شده از سوی خیرین را، به پرداخت 
تســهیات به اقشــار نیازمند جامعه در زمینه های اشتغال، تأمین معیشت 
جوانــان، بانوان سرپرســت خانوار، درمــان، تحصیل و همچنین بازســازی و 
توسعه روستاها و مناطق محروم و... تخصیص دهد. کارمزد وام ها در طرح 
همیاران مهر بین صفر تا ۲ درصد اســت. این طرح می تواند به خارج شدن 
نیازمنــدان واقعــی از صــف انتظــار برای دریافت تســهیات قرض الحســنه 
کمــک کنــد و با پوشــش تعــداد بیشــتری از افراد واجد شــرایط ایــن صف را 
کوتاه تــر کنــد. از طرف دیگر، اصل پول نیز برای اعطای دوباره تســهیات به 
متقاضیان جدید یا پرداخت تسهیات به منظور تأمین سایر نیازمندی های 

این افراد به چرخه اولیه باز می گردد. 
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نقش آفرینی آل پاچینو در سریالی تلویزیونی
سرشــناس  بازیگــر  پاچینــو،  آل 
امریکایــی که از او در هالیوود با عنوان 
و  می شــود  یــاد  »کینگ«)ســلطان( 
منتقدان او را از شــاهکارهای بازیگری 
تمــام ادوار هنر هفتــم می دانند، قرار 
شــده برای نخستین مرتبه در سریالی 
تلویزیونــی بــا نام »شــکار« بــه ایفای 
نقــش بپــردازد. البته قــرارداد بازی او 
در این سریال که ساخت آن را آمازون 
برعهده دارد هنوز نهایی نشــده اما بر 

اساس خبری که مهر به نقل از ورایتی 
آورده، ایــن ایفای نقش تقریباً قطعی 
شــده اســت. »شــکار« دربــاره گروهی 
نازی اســت که حدود ســه دهه پس از 
جنــگ دوم جهانی در شــهر نیویورک 
زندگی می کنند و ایده ای در سر دارند. 
بــر اســاس ایــن داســتان، شــماری از 
افسران رده باای نازی در میان مردم 
زندگی می کنند و قصد دارند تا رایش 
چهــارم را در امریکا بــه راه بیندازند و 

حاا آمازون درصدد ســاخت سریالی 
10 قســمتی بــر مبنــای ایــن داســتان 
واقعــی و غیراقتباســی برآمده اســت. 
آن طــور کــه پیــش از ایــن در خبرهــا 
آمــده بود قــرار شــده »لــوگان لرمن« 
هــم در این ســریال و در نقــش »جونا 
هایدل باوم«ظاهــر شــود کــه با کشــته 
شــدن ناگهانی مادربزرگــش به دنبال 
بــا  ناگهــان  و  اوســت  قاتــان  ردپــای 
گروهــی به نــام »شــکار« یــا »هانــت« 

روبه رو می شود و درمی یابد که ماجرا 
خیلــی جدی تــر از این حرف هاســت. 
»دیویــد وایــل« نویســندگی فیلمنامه 
ایــن ســریال را برعهــده دارد. عمــده 
بواســطه  بیشــتر  آل پاچینــو  شــهرت 
ســبک خاص بازیگــری اش اســت، او 
با ایفای نقش در ســه گانه پدرخوانده 
و بعــد از آن هــم در فیلم های بعد از 
ظهر ســگی، بوی خــوش زن و صورت 
زخمی به یکــی از چهره های محبوب 

عاقه مندان ســینمای جهــان تبدیل 
شــد و توانســت نظر مثبــت منتقدان 
هنری را به خود جلب کند. او بواسطه 
یگانــه  در  یادماندنــی اش  بــه  بــازی 
فهرســت  در  هــم  هنــوز  پدرخوانــده 

بازیگران برتر قراردارد.

آلبومی تازه از احسان خواجه امیری
شــاهد  مــاه  بهمــن  دوم  پــاپ،  موســیقی  عاقه منــدان 
انتشــار آلبــوم تــازه از احســان خواجــه امیــری بــا عنــوان 
»شــهر دیوانه«خواهنــد بــود. ایــن نهمیــن آلبومی ســت 
کــه از خواجــه امیــری بعد از دو ســال روانه بازار می شــود و شــامل 10 قطعه 
موسیقایی است. آن طور که ایسنا نوشته خواجه امیری درباره آلبوم تازه اش 
گفته:»این آلبوم نتیجه چند ســال تاش ماســت که با عشق تقدیم به همه 
خواهد شد. آرزو می کنم به دل بنشیند و خود من بیشتر از همه برای انتشار 
و شــنیده شــدن این آلبوم اشــتیاق دارم.«قرار شــده بزودی برای این آلبوم 

مراسم رونمایی و جشن امضا برگزار شود.

یازده فیلم تازه در بخش رقابتی جشنواره برلین
برگزارکنندگان شــصت ونهمین جشنواره فیلم برلین، اسامی 11 فیلم جدید 
رقابت کننده برای کســب خرس طای این رویداد سینمایی را منتشر کردند 
و اســامی مابقی فیلم ها هم بتدریج اعام می شود.این جشنواره از تاریخ ۷ 

تا 1۷ فوریه ۲01۹ )1۸ تا ۲۸ بهمن( در آلمان برگزار می شود.

»شکستن همزمان بیست استخوان« در گوتنبرگ
پس از حضور فیلم جمشید محمودی در جشنواره بین المللی فیلم بوسان 
کره جنوبی، این بار »شکســتن همزمان بیســت اســتخوان«، فیلــم کاندیدای 
اســکار سینمای افغانستان در جشنواره گوتنبرگ سوئد به نمایش درخواهد 

آمد.

نمایش »گشت پلیس« از امروز
ســریال تلویزیونــی »گشــت پلیــس« بــه کارگردانــی مهــرداد خوشــبخت و 
تهیه کنندگــی ســعید پروینی از امروز، شــنبه ۲۲ دی ماه به روی آنتن شــبکه 
سه سیما می رود.سریال »گشت پلیس« داستان چند مأمور نیروی انتظامی 
اســت که درگیر عملیات های شهری خاص می شــوند. فرهاد قائمیان، برزو 
ارجمنــد، امیررضا داوری، بهــرام ابراهیمی، نیلوفر شــهیدی، رضا کریمی 
ترکیب اصلی بازیگران سریال »گشت پلیس« را تشکیل می دهند و با توجه 

به داستان، بازیگران میهمان دیگری نیز به کار اضافه می شوند.

انتشار زمان بندی نمایشنامه خوانی جشنواره تئاتر فجر
جدول زمان بندی نمایشــنامه خوانی ســی و هفتمین جشــنواره بین المللی 
تئاتــر فجــر کــه از ۲۲ تــا ۲۸ دی برگزار می شــود، منتشــر شــد.بر اســاس این 
جــدول، هفت نمایشــنامه خوانی در شــهرهای تهــران، ری، تبریــز و اردبیل 

انجام می شود.

 سه اجرا در حمایت از بهنام صفوی
۳ خواننــده موســیقی پــاپ کشــورمان روز شــنبه ۲۲ دی در ســالن همایــش 
ایرانیــان کنســرتی را در حمایــت از بهنــام صفوی برگــزار می کنند.ســیروان 
خســروی خواننــده موســیقی پاپ با انتشــار مطلبــی در صفحــات مجازی از 
برگــزاری یــک اجرای زنــده با عنوان »کنســرتی بــرای بهنام« بــه خوانندگی 
ســیروان خســروی، زانیــار خســروی و شــهاب رمضان بــرای حمایــت از این 
خواننــده در ســالن همایــش ایرانیــان خبــر داد. به گفتــه خســروی خانواده 
صفــوی هیچگونــه پیشــنهاد کمــک مالی از طــرف دوســتان بهنــام را قبول 

نکرده اند اما با اجرای این کنسرت و این گونه همیاری موافقت کردند.

روی خـط 
خـــــــبر

شب میلیاردی هنر در پایتخت
دهمین دوره از »حراج تهران« دیشب در تهران برگزار شد

دیــروز دهمیــن دوره از حــراج تهــران 
که اختصــاص به فروش آثار تجســمی 
هنرمندان معاصر داشــت، برگزار شد. 
از  جمعــی  چهارســاعت  بــه  نزدیــک 
کلکسیونرها چشــم به چکشی دوختند 
کــه هر بــار بــا مبلغــی بااتــر بــه اعام 
قیمت های نهایی آثار به صفحه تریبون 
مجری می خورد و مجری برنامه جمله 
»فروخته شد« را بلند اعام می کرد و در 
پی اثری دیگر می رفت. آثاری که دیروز 
در ایــن حــراج چکــش خوردنــد از بین 
آثار 10۵ هنرمندی انتخاب شــده بودند 
که تنها شــانزده نفرشــان امــروز در قید 
حیات هســتند و ۸۹ نفــر از هنرمندانی 
که آثارشــان چوب حراج خورد، نبودند 
تا ببینند و بشــنوند که چــه قیمتی روی 
آثارشان گذاشته می شود و در نهایت با 
چه قیمتی به خانه و گنجینه شــخصی 
چه کسی می روند؟ البته در گفت و گویی 
که ساعاتی پیش از آغاز حراج با آیدین 
آغداشــلو، نقــاش معاصر، داشــتیم او 
از ایــن مســأله ســخن گفــت کــه اصوًا 
هنرمنــدان در این بین ســهم و ســودی 
ایــن  از  دندان گیــری  چیــز  و  ندارنــد 

فروش هــا گیر آنهــا نمی آید. آغداشــلو 
کــه خــودش در بســیاری از حراج هــا و 
فــروش  و  خریــد  در  هنــری  فضاهــای 
تابلو، به عنوان کارشناس حضور داشته 
و دارد، دربــاره این موضــوع به »ایران« 
می گویــد: »هیچ حقــی از این فروش ها 
به هنرمند نمی رسد و این جزو طبیعت 
کار است.« اما حراج تهران چطور شکل 
گرفت و آثار چه کســانی در این ده  دوره 
بــه فروش رســید و رکورددارهــا تا امروز 

چه کسانی هستند؟

ë پر فروش و پر حرف و حدیث
علیرضا ســمیع آذر، پایه گذار حراج 
تهــران خــرداد ســال 1۳۹1 ایــن حــراج 
را بــا هدف مبــادات آثار هنــری بنیان 
گذاشــت و قصــد کــرد تــا اولیــن دوره 
حــراج به ارائه و فــروش آثار هنرمندان 
معاصــری بپــردازد که ســبک و ســیاق 
مدرنیســتی داشــتند. آن زمــان شــاید 
کمتــر کســی تصور می کــرد ایــن حراج 
بتوانــد بــه دهمیــن دوره خود برســد و 
البتــه حــرف و حواشــی در ایــن مــدت 

کم نبــود و هــر بار کــه زمزمــه برگزاری 
دوره جدید می آمــد حرف و حدیث ها 
نیــز قوت می گرفــت؛ از پولشــویی تا رد 
پــای آقازاده هــا و... با این حــال امروز و 
پــس از برگــزاری ده دوره از این حراج، 
۹۵۷ اثــر از ۳1۳ هنرمنــد در ایــن بــازه 
زمانــی چکــش خورده انــد و نزدیک به 
بیست میلیارد تومان فروش به نام این 
حراج به ثبت رســیده است. نگاهی به 
آمارهــا نشــان می دهــد کــه ۹ درصد از 
این فروش به زنان هنرمند اختصاص 

زمــان چندانــی به برگزاری ســی و هفتمین دوره برگزاری جشــنواره فیلــم فجر باقی 
نمانده و این در حالی اســت که ســیدضیاء هاشــمی، دبیرشــورایعالی تهیه کنندگان 
تأکید کرده که بدون اختصاص بودجه، تهیه کنندگان فیلم های راه یافته به جشــنواره 
فجر، آثار خود را در شهرســتان ها نمایش نمی دهند. البته کمی بعد ازگفته های این 
مسئول فرهنگی، سیدحسین سیدی، مدیر بخش استان های جشنواره فیلم فجرهم 
در خبری جداگانه تأکید کرده که مشــکلی از جهت مالی پیش روی برپا کنندگان این 
دوره وجود ندارد و شاهد برپایی بخش استان ها در هر سی و یک استان خواهیم بود.

آن طور که هاشــمی در گفت و گو با مهر گفته، طی جلساتی با ابراهیم داروغه زاده 
دبیرایــن دوره جشــنواره، بحــث بحرانی مطرح شــده که از جهت بودجــه پیش روی 
برگزار کننــدگان ایــن رویداد هنری قــرار گرفته و از همین رو هم امــکان فراهم آوردن 

بودجه برای برگزاری جشنواره در استان ها وجود ندارد.
هاشــمی ضمــن ابــراز تأســف از اینکــه با وجــود برخــورداری جشــنواره مذکــور از 
ظرفیت ازم برای برگزاری همزمان در اســتان های کشور، بحران مالی مانعی در راه 
تبدیل شــدنش به عنوان ویترین جشن انقاب شــده گفته:»گویا برای برگزارکنندگان 
جشــن های ۴0 سالگی انقاب، ســینما اهمیتی نداشته اســت. در حالی که به واسطه 
فراگیر بودن هنر ســینما تأمین بودجه جشــنواره فیلم فجر به لحاظ کارکرد آن، باید 
در اولویت قرار گیرد.« او با اشــاره به نقشــی که وزارت کشــور قادر اســت در این راســتا 
داشــته باشــد، افزوده: »این از وظایف وزارت کشــور اســت تا اســتانداران را موظف به 
حمایت از جشــنواره فیلم فجر کند و هر اســتان بودجه ای را برای نمایش فیلم های 
این دوره از جشنواره در نظر بگیرند  تا بتوانیم در استان های کشور جشنواره ای در  شأن 
انقاب برگزار کنیم و شاهد یک جشن بزرگ ملی انقاب در حوزه فرهنگ، در قالب 

جشنواره فیلم فجر که ویترین فرهنگ است، باشیم.«
آنگونــه کــه این مســئول فرهنگــی در ســخنانش گفتــه، »وزارت فرهنگ و ارشــاد 
به لحاظ مالی در شــرایطی نیســت که قادر به برپایی جشــنواره در اســتان ها باشد« و 
بــه همیــن خاطر تأکید کرده: »وظیفه دولت این اســت که با نظــارت دقیق تر جلوی 
دزدی هــا و اختــاس بانک هــا و بنگاه هــای اقتصــادی را بگیــرد و بودجه هــا را بــرای 
برگزاری جشــن های انقاب ســوق دهند تا بتوانیم شــاهد برگزاری هرچه باشــکوه تر 
جشن های ملی و جشنواره فیلم فجر باشیم.« گفته های ضیاء هاشمی در حالی است 
که سیدحســین سیدی، مدیر بخش اســتان های این دوره جشنواره فیلم فجر هم در 
گفت و گــوی دیگــری با مهر تأکید کرده که این بخش با مشــکل مالی روبه رو نیســت. 
ســیدی از اکران 11 تا 1۴ اثر از این رویداد ســینمایی در ۳1 اســتان از 1۲ تا ۲۲ بهمن ماه 
خبر داده و عنوان کرده گروه بندی و تعداد فیلم هایی که قرار است اکران شوند پس از 

توافق نهایی با نمایندگان صنف خانه سینما اعام می شود.

  گایه دبیرشورای عالی تهیه کنندگان 
از برنامه ریزان جشن های چهل سالگی انقاب

 سینما از نظر تأمین بودجه 
باید در اولویت قرار می گرفت

محسن بوالحسنی
خبرنگار

داشته و دهه پنجاهی ها ۳ درصد، دهه 
شــصتی ها ۲ درصد از این آمــار و ارقام 
را بــه خود اختصــاص داده اند. البته در 
سال های گذشــته و در هشــتمین دوره 
پــای دهه هفتادی ها هم بــه این حراج 
باز شد که با واکنش های بسیاری هم در 

زمان خود مواجه شد.
ë سپهری همچنان رکورددار

رکــوردداری  دوره  دوم،  و  اول  دوره 
سهراب سپهری بود. تابلویی از سپهری 
با قیمت پایه 1۸0 تا ۲۵0میلیون تومان 
بــه اولین دوره حــراج آمــد و در نهایت 
در ایــن دوره کــه اختصاص بــه فروش 
۷۳ اثــر از هنرمنــدان مــدرن و معاصر 
داشــت بــه قیمــت 1۹0 میلیــون تومان 
فروخته شد و عنوان گران ترین اثر دوره 
نخســت را بــه خودش اختصــاص داد. 
ایــن موفقیــت باعث شــد تــا دو تابلو از 
ســپهری به دوره دوم هم راه پیدا کند و 
بازهم آثار او ۷00 و ۵۶0 میلیون تومان 
بــه فروش رفتنــد تا این شــاعر و نقاش 
مطرح معاصر لقب رکورددار دوره اول 
و دوم را از آن خــود کنــد. در دوره هــای 
دیگر محمد احصایی، آیدین آغداشلو، 
شــاهرودی  منیــر  یکتایــی،  منوچهــر 
فرمانفرماییــان رکــورد فــروش را به نام 
خــود ثبــت کردنــد امــا در دوره نهم باز 
هم این سهم با فروش ۵ میلیارد و 100 

میلیون به اثری از سپهری رسید.
ë چکِش دهم و هنرمندانش

دهمیــن دوره امــا بــاز هــم شــاهد 
حضــور اثــری از باســابقه ترین هنرمند 
حراج تهران یعنی منیر فرمانفرماییان 
بود که سال گذشته تااری دائمی به نام 
او در بــاغ مــوزه نگارســتان افتتاح شــد. 
با احتســاب ســال تولد فرمانفرماییان، 
دوره  ایــن  هنرمنــدان   1۳01 یعنــی 
شــامل پنج نفر متولــد دهــه 1۳00، 1۷ 
نفــر هنرمنــدان دهــه 1۳10، هنرمندان 
 ،۳0 دهــه  هنرمنــدان  نفــر،   1۶  ،1۳۲0
۲۲ نفــر، دهــه ۴0، 1۶ نفر، دهــه ۵0، 1۸ 
نفــر و دهه ۶0، 11 نفر. آثــار حراج دیروز 

شامل ۷۵ اثر نقاشی، 1۹ نقاشیخط، 1۴ 
مجســمه و ۶ عکس می شــد که قیمت 
پایــه آن رقمــی بیــن قیمــت ۲۵ تا ۳۵ 
میلیــارد تومان برآورد شــده بود. از بین 
ایــن آثــار کوروش شیشــه گران کــه با دو 
اثر »آشــوب« با قیمت ۸00 تا 1 میلیارد 
و دویســت میلیــون تومــان و »درخت« 
بــا قیمــت ۴00 تــا ۶00 میلیــون، منیــر 
)شاهرودی( فرمانفرماییان با دو اثر در 
حراج امسال حضور داشتند که یک اثر 
با قیمت ۲ تا ۳ میلیارد تومان و دیگری 
بــا قیمت ۳ تا ۴ میلیــارد تومان چکش 
خوردنــد. در این حراج همچنین آثاری 
از عباس کیارســتمی، حسن زنده رودی 
و بهمــن محصص نیز حضور داشــتند 
بــا  کیارســتمی  عنــوان  بــدون  اثــر  کــه 
قیمت پایــه ۲00 تا ۳00 میلیون تومان، 
 زنــده رودی با دو اثر؛ یکی با قیمت ۳ تا 
۴ میلیــارد تومان و دومی با قیمت ۲00 
تــا ۳00 میلیــون تومــان، محصص هم 
بــا »پرنده ها« به قیمــت ۲ تا ۳ میلیارد 
تومــان از چهره هــای شــاخص دهمین 

حراج تهران لقب گرفتند.
ë تماشا پیش از خداحافظی

خــوب  ایده هــای  از  یکــی 
برگزارکننــدگان این حــراج، در معرض 
تماشــای عموم قرار دادن آثاری اســت 
کــه در حــراج حضــور داشــتند و از ایــن 
رهگذر عاقه مندان هنــر ایرانی، تا یک 
روز قبــل از حــراج تهران وقت داشــتند 
آثار ارائه شــده در دهمین حراج تهران 
را پیــش از آنکه به خانه هــای صاحبان 
تازه شان بروند از نزدیک تماشا کنند. در 
این نمایشگاه که تا روز پنجشنبه برقرار 
بود 11۴ اثــر از بیش از 100 هنرمند تا ۲0 
دی مــاه بــه نمایــش درآمد که شــامل 
1۴ مجســمه، ۷۵ نقاشــی، ۶ عکــس و 
1۹ نقاشــیخط می شــد. ایــن نمایشــگاه 
بــه مــوزه ای بــا ارزش و البته چنــد روزه 
تبدیل شــده بود که اســتقبال گرمی نیز 
از آن صــورت گرفت و تقریباً در تمامی 

ساعات از بازدیدکننده خالی نماند.

ران
ج ته

حرا
ت 

سای
س: 

عک

اثری از سهراب سپهری در حراج سال گذشته



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

   افقي:
1 - ظرفیت شیمیایی- شهری کوچک و دیدنی در 30 کیلومتری 

جنوب غربی شیراز
2-  پارچه ابریشمی نازک- مارکی بر ساعت مچی- اندیشه های بد

3-  عدد فوتبالی- گستره بزرگ آبی- صدمه
4-  پس غذا- چوب خوشبو- آماس- حالت موی خشک

5-  سپس عرب- پی بردن – یکدنده
6-  نژادی سفیدپوست- خردمند هندی- یک و یک

7-  جدول یا مقیاس تعیین شده برای نمره گذاری- سم باکتری- دمپختک
8-  بر مدت افزودن- میغ- جنگجو

9-  صدسال- وارث سلطنت- پشتگرمی
10-  ماه کم حرف- یکی از دو زبان رسمی در افغانستان- چیزهای کمیاب و نادر

11-  نام پاستور- مرض پوستی- خوب
12-  هزار نکته باریکتر از ... اینجاست- باطل کننده- انبار کشتی- یار دیرینه مهره

13-  ردیف- شیون- مدیر کل آژانس بین المللی هسته ای
14-  تشنه نیست- تپه تاریخی خرم آباد- پلکان درشکه

15-  ســـریالی بـــه کارگردانی وحید 
امیرخانـــی )1397(- بـــی نظمـــی 

ضربان قلب

 عمودي:
1-  بازیگر مرد فیلم سینمایی »من 

دیوانه نیستم«- رسایی
2-  فیلسوف هلندی- دستوری- راه

3-  پرتو بســـیار نیرومند روزگار ما- 
کشور آسیایی- زبانی قراردادی

مشـــهور-  نـــان-  اولیـــه  مـــاده    -4
عامیانـــه  ســـام  کاغ-  نویســـنده 

انگلیسی
دیشـــب-  قدیمـــی-  اســـتارت    -5

مرغابی
6-  تـــکان- بلند- ســـدی در تهران 

روی رودخانه جاجرود
7-  افزودن انگلیســـی- ایالت شـــاه 

بلوط- بازیکن ایتالیایی والنسیا
8-  غـــذا و خواربار- یـــک چهارم- 
به فرمـــوده امام جـــواد)ع( برترین 

عبادت است
9-  خمیده- گیاه لعاب دار- یکی از 

چاشنی های معطر
تصدیـــق  جهنـــم-  شـــیوه-    -10

ژرمن ها
11-  بـــاغ وحـــش بیگانـــه- عددی 

ترتیبی- افراد مورد اعتماد
12-  سوره زنان- تعجب خانم ها- 
سرود ملی ونزوئا- لوله رابطی بین 

حلق و معده
13-  شهری در جنوب غربی ایران- 

تیغ موکت بری- کیسه کاغذی
14-  منگولـــه- رود مـــرزی- برنـــج 

مرغوب
بـــا  از  اثـــری  خویشـــاوندی-    -15

بارتوک موسیقیدان مجارستانی

حل جدول ويژه شماره  6971

   افقي:
1 - از رنگ های فرم اداری- در دست گزارشگران

2-  هجوم- نام دخترانه- درس عبرت دهنده
3-  صبحانه نخورده- قهوه خانه- واحد پول خودمان

4-  سرزمین تاج محل- اندک- قسمی چراغ- مروارید
5-  عدد خیطی!- از گل های باغچه ای- عضو مشترک انسان و ماشین!

6-  غذای ظهر- پوشش دیوار منزل- یک و یک
7-  سخن زشت- پاپوش راحتی- چوب گردن گاو شخم زن

8-  موفق- فرمان- پارچه نخی
9-  ول و یلـــه- تختـــه مصنوعی که از خاک اره فشـــرده و ضایعات چوب ســـاخته 

می شود- مقوای نازک
10-  خودسازی- چند تاجر- صفت رفیق بد

11-  حرکت- واجب کردن- ورقه اعتبار خرید
12-  شخص نامعین- ایستاده- پول سامورایی ها- بازداشت

13-  پارچه صاف و براق- ضد کساد- ترعه، تنگه
14-  دریچه مشبک رو به حیاط- بی صدا- نام پرمحبت زنانه

15-  سومین و تواناترین پادشاه ماد- عظیم الجثه و مهیب

 عمودي:
1-  بـــرای مقابلـــه بـــا خطر 
آمـــاده شـــدن- اولین بانک 

ایرانی
2-  مسافر- کاستن- گونه ای 

قایق باریک و کوچک
3-  ضربگیر زورخانه- شاعر 

یوش- گشتن
4-  بعد از هفـــت- پایتخت 
آذربایجان- درجه کوتاهی و 

بلندی صدا- قیمت
5-  جـــوش غـــرور جوانی- 

زحمتکش- ترمز چهارپا
6-  عنصر نمکی- مفهوم و 

معنی- نام پسرانه
7-  حـــرف پوســـت کنـــده- 
موجب ســـرافکندگی- سبد 

بزرگ
تلمبـــه  مشـــکل-  امـــر    -8

موتوری- خانه کارمند!
9-  نوعـــی نارنگـــی- لباس 

زمستانی- مکان
10-  اتحـــاد و صمیمیـــت- 
نجـــات دهنـــده- پیشـــوای 

زرتشتی
تابه ای-  11-  برهنه- کیـــک 

مخزن پول
 - شـــباهت  پســـوند    -12
پـــای  تکیـــه گاه   - رنجـــوری 
دوچرخه سوار- شهر شمالی

13-  گوهـــر یکتـــا و گرانبها- 
ویران- تفریق عددی از عدد 

دیگر
14-  هـــوس آبســـتن- فـــرو 
ریختن دیوار و ســـقف- شهر 

مقدس برهماییان
از  خرمـــا-  درخـــت    -15

دیدنی های شهر »فردوس«

جدول 
ویـــژه

جدول 
عــادي
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شباتهراتسهل5

گتیرنفزتورپا6

رورسارهمورسخ7

هروخیمهبندگرگاب8

زینوملاملوکا9

ددرمانوپاتنر10
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سفقردیرتخدکشخل1

نارودامینسالا2

یسایدوکرعرتخم3

ندبانریاالاب4

تاودنامرالو5

کدهرربررضتمر6

الخمیوقتنامگ7

خابنیتسابسناهوی8

سکاوترارمیان9

رزیراوطخربدی10

وخناینباوام11

سایسلریبدصاخ12

تراهمگنایترفن13

اهردلاجرسناوا14

نایمهوکدرگهعلق15

یک گل سرخ برای زری
درام تلخ کودک همسری از زبان بازيگران کوچک آن

ترانهبنییعقوب
گزارشنویس

دختربچه ها بـــا آن لباس های رنگی و 
زیبا دایره زده اند. عروســـک، گوشه ای 
پرتاب شده. دخترک به جای عروسک 
و لباس مدرســـه حاا لباس عروســـی 
به تن کـــرده. درســـت تر بگویم لباس 
عروســـی بـــه تنـــش کرده انـــد. اشـــک 
صورتـــش را پوشـــانده. مـــادر کـــه بـــه 
ســـمتش می آید، کورســـوی امیدی در 
دلش روشـــن می شـــود. مادر نجاتش 
می دهـــد؟ مادر اما دســـته گل ســـفید 
می کنـــد.  دراز  ســـویش  بـــه  را  رنـــگ 
امیدش دود می شـــود. جیـــغ می زند، 
دوروبری ها اما ِکل می کشند. دخترک 
نیروی حیاتش را از دســـت داده است؛ 

او تسلیم سرنوشت می شود.
 به چهره تماشـــاگران این نمایش 
نگاهی می اندازم، بیشترشـــان اشـــک 
بلـــوچ  نوجـــوان  دختـــران  می ریزنـــد. 
شـــهرری امـــروز نمایشـــی را برایمـــان 
بازی می کنند که خودشان زندگی اش 
از  کودکـــی.  در  ازدواج  کرده انـــد؛ 
بلوچ های پاکســـتان هســـتند و شهرری 
همـــت  بـــه  آنهـــا  می کننـــد.  زندگـــی 
دانشـــجویی  جمعیـــت  داوطلبـــان 
امـــام علی دورهـــم جمع شـــده اند. از 
نمایش شـــان بیشـــتر برایتان می گویم 
نمایشـــی کـــه بـــا همـــه وجـــود بـــازی 
می کنند، پیـــش از آن باهم بنشـــینیم 

پای حرف هایشان.
رویـــا یکی از بازیگـــران این نمایش 
اســـت، تازه 14 ســـاله شـــده. 13 ســـاله 
بـــود که قرار شـــد بـــه مردی 40 ســـاله 
شوهرش دهند. چشم و ابروی مشکی 
زیبایی دارد و با لحنی تأثیرگذار حرف 
می زند، خیلی بزرگتر از سنش: »زنش 
فـــوت کرده بـــود و چهار بچه داشـــت. 
بـــا پدر و مـــادرم قرار گذاشـــت و گفت 
اگـــر دخترتـــان را بدهیـــد 40 میلیـــون 
می دهم. این رســـم ماســـت؛ شـــیربها 

می گیرند و دختر را می دهند.«
یـــاد تـــرس و وحشـــت چهـــره اش 
و  می افتـــم  نمایـــش  اجـــرای  موقـــع 
دردی کـــه تـــاش می کـــرد بازتابـــش 

ممنوع کـــردن ازدواج زیر 13 ســـال و 
مخالفت هـــا بـــا آن. راســـتی مخالفان 
طـــرح تـــا حاا پـــای حرف های ســـارا، 
رویـــا، ســـمیه و... نشســـته اند؟ هیـــچ 
از نزدیـــک  را  وقـــت درد و رنج شـــان 
لمس کرده اند؟ مســـئوان بهزیســـتی 
اعـــام کرده اند کـــه 17 درصد ازدواج 
دختـــران در ایران پیش از رســـیدن به 

18 سال بوده.
دوبـــاره بـــه رویا برمی گـــردم که آن 
طور معصوم با آن لباس های نارنجی 
رنگش روبه رویم نشســـته: »بچه های 
جمعیـــت امـــام علـــی کمـــک کردند 
نجات پیدا کنـــم. اصًا نمی توانســـتم 
تصور کنم با یک مرد 40 ســـاله ازدواج 
کنم. خودم را چند روز توی اتاق حبس 
کـــردم و غـــذا نخـــوردم. داد مـــی زدم 
مـــن 13 ســـالم اســـت، آخه چـــرا مرد 

40ساله؟«
ë  رويا! اگر جوان تر بود، قبول می کردی  

ازدواج کنی؟
 درکل راضـــی نبودم امـــا این یکی 
واقعاً برایم ترســـناک بود. گفتم بروم 
خانـــه اش چکار کنم؟ چطـــور از 4بچه 
نگهـــداری کنـــم؟ ایـــن برایـــم واقعـــاً 
دردنـــاک بـــود. بچه ها کمـــک کردند و 
برایم پول جمع کردند اما خواســـتگار 
نمـــی روم،  می گفـــت  نبـــود؛  کـــن  ول 
بدنـــام می شـــوم... پـــدر و مـــادرم هم 
آبرومان  می گفتند  نمی کردنـــد،  قبول 
مـــی رود. رفتیـــم دادگاه از پدر و مادرم 
امضـــا گرفتند تا 18 ســـالگی شـــوهرم 
ندهنـــد، مگر اینکه خـــودم بخواهم که 

من هم نمی خواهم.«
یاد بـــازی اش می افتم، ایســـتادگی 
و وحشـــتش آن موقـــع کـــه روی زمین 
می افتـــاد و طنـــاب را پـــاره می کـــرد و 
می جنگیـــد و زمیـــن می خـــورد و بـــاز 
می ایستاد؛ حاا وحشت توی صورتش 

را بهتر می فهمم.
ë  بــرای خــودت ازدواج در ايــن ســن و  

ســال اصًا جذاب نیست؟ فکر می کنی 
دخترهــای دورو بــرت که توی اين ســن 

ازدواج کرده اند، خوشبختند يا نه؟
  نه اصًا. یک خواهر دارم که از من 
کوچکتر است. تازه سیزده سالش شده 

را بـــه همه بزند. نمایشـــی کـــه کامی 
نداشـــته و بچه ها فقط با حرکات شـــان 

سعی کرده اند حرف هایشان را بزنند.
ë حرف درون تو چیست؟  

آدم هـــا آنقـــدر بی خیـــال نباشـــند. 
خیلی هـــا اصـــًا فکـــر بچه ای نیســـتند 
کـــه گوشـــه اتاق کتـــک می خـــورد. پدر 
می خواهـــم  می فروشـــد.  را  بچـــه اش 
خیلی هـــا  بداننـــد.  را  اینهـــا  آدمهـــا 
بی خیـــال زندگی می کننـــد؛ بخصوص 
همه بدانند مشـــکات بـــرای دخترها 
بیشتر است. چه دخترهای افغانستان 
و پاکســـتان، چـــه ایران. دوســـت دارم 

همه اینها را بدانند.
  ســـحر و ســـمیه خواهرنـــد. هـــردو 
چشـــم و ابـــرو مشـــکی و زیبـــا. شـــال 
سرخابی به سر دارند. از لحظه تمرین 
می گوینـــد:  می بینم شـــان،  نمایـــش 
»خاله! فکر کن زری را شـــوهر داده اند. 
هنـــوز 13 ســـالش هـــم نشـــده.« کمی 
بعدتر می فهمم زری دخترخاله شـــان 
اســـت. ظریـــف تریـــن و غمگین ترین 

دختری که در نمایش می بینم.
سحر 14 ساله است، سمیه 15 ساله. 
به قول ســـحر تازه ســـمیه آبجی اش را 
نامزد داده اند. ســـمیه کـــم حرف تر از 
اوســـت و گاهی اوقات ســـحر صدایش 
می شـــود و از طرفـــش حـــرف می زند: 
 »شـــوهرش هم ســـن خودش اســـت؛
خودمـــان  پســـرعموی   ســـاله.   15-16

است. او هم میلی به ازدواج ندارد.«
ë  ســمیه هیچ وقت به آنهــا گفتی اان 

عاقه ای به ازدواج نداری؟
 پـــدرم کـــه معتـــاد اســـت، خیلـــی 
متوجه نیســـت. مـــادرم هـــم می گوید 
شـــدید  کـــه  بـــزرگ  اســـت  فامیـــل 
خوشـــبخت می شـــوید. اما من دوست 

دارم درس بخونم.
 می گوید شب ها موقع خواب وقتی 
بـــه ازدواج فکر می کند می ترســـد. یاد 
وحشـــت توی صورتش هنگام اجرای 
نمایـــش می افتـــم. همـــان موقـــع که 
تاش می کرد در مقابـــل این تصمیم 
بایســـتد. اما درنهایت چهره های سیاه 
احاطـــه اش کردنـــد. حرف هایـــش مرا 
یاد ســـهیا دخترک هشت ساله افغان 

نامزد دادن اان 13 ســـالش شده و دو 
ماه دیگر هم عروســـی می گیرند. یکی 
از فامیل هایمـــان هم 13  ســـالش بود. 
چهـــار ماهـــه ازدواج کـــرده و اان هم 

حامله است.«
دوباره چند لحظـــه ای فکر می کند؛ 
انگار می خواهـــد در این مدت کوتاهی 
که دارد همه آنهایی را که کودکی شـــان 
بربـــاد رفتـــه جلوی چشـــمم بیـــاورد. 
می گویـــد:  و  می انـــدازد  بـــاا  ابرویـــی 
»اصًا بگذار این طوری برایت تعریف 
کنم؛ بـــرای ما کـــه خواســـتگار می آید 
نـــگاه نمی کنند بزرگ اســـت، کوچک 
اســـت؟ یعنی عین آدم فروشی است. 
می گوینـــد 500 هزار تومان پاکســـتانی 
یعنـــی 60 میلیون ایرانـــی می گیریم و 

دختر می دهیم.«
و  دیگرشـــان  خواهـــر  دو  از 
می گویند:  برایـــم  هم  سرنوشت شـــان 
»یکی 12 ســـالگی ازدواج کرد، آن یکی 
14 ســـالگی. یکی اان 20 ســـاله است و 
آن یکی 24 ساله. هردو هم بچه دارند 
امـــا اصًا خوشـــحال نیســـتند. شـــوهر 
یکی شان که شیشه ای بود آنقدر کشید 
که مرد. آن یکـــی را هم هوویی دادند، 
خیلـــی اذیتـــش می کنـــد. هر شـــب با 
هوویش دعـــوا دارد. شـــوهرش هم با 
هوویـــش رفتار بهتری دارد چون دختر 
خاله خودش اســـت. خواهرمان را سر 
چهارراه می فرستد. مجبورش می کند 
اســـفند دود کنـــد، بعضـــی اوقات هم 

دستمال می فروشد.«
حاا می فهمم که بـــا این تصویر از 
ازدواج در کودکی چرا ســـحر و ســـمیه 
پـــراز احســـاس ترســـند؛ اضطرابی که 
در طـــول نمایش هم در صورت شـــان 
پیـــدا بود؛ ترســـی فراتـــر از نمایش. هر 
دو کاس پنجـــم ابتدایی اند و در خانه 
علـــم جمعیـــت امـــام علی بـــا تأخیر 

تحصیل شان را پیگیری می کنند.
سحر می گوید: »چیزی که زجرمان 
می داد توی این نمایش نشان دادیم. 
زجـــری کـــه خیلـــی از بچه هـــا دارنـــد. 
حس من الکی نبود. مـــن واقعاً حس 
می کردم همان دختری هســـتم که به 
زور می خواهنـــد ازدواجش دهند. فکر 
می کردم اان مـــن زری، دختر خاله ام 
هســـتم کـــه بـــه زوری دارنـــد ازدواجم 

می دهند.«
ë حس زری را داشتی موقع نمايش؟ 

آره به زری که فکر می کردم گریه ام 
می گرفـــت. با خـــودم می گفتم حق ما 
این نیست که اینقدر زود ازدواج کنیم. 
چرا آخه؟ تقصیر پـــدر و مادرمان هم 
نیســـت. مادرم ما را به زور سر چهارراه 
می فرســـتاد امـــا مـــن درس خوانـــدم 
و می فهمـــم این کار درســـت نیســـت. 
مامان خودم 11 سالگی عروسی کرده و 

13 سالگی دو تا پسر دنیا آورده.«
زری هم در نمایش بود، دختر بچه 
ریز نقشی که غمش را با تماشاگران به 
اشتراک گذاشت. ســـحر برایم تعریف 
می کنـــد: »همیشـــه غمگین امـــا پدر و 
ازدواجش  نمی شـــوند  راضی  مادرش 
ندهند، نمی شـــود کاری کـــرد. داداش 
من هم همین طوری اســـت. همه اش 
می گویـــد باید توی این ســـن عروســـی 
کنیـــد تا بچـــه بیارید انگار که مســـابقه  
اســـت و ما جا می مانیم. اصًا اهمیت 
نمی دهند ما را به کی شوهر می دهند. 
اصًا برای شان مهم نیست خوشبخت 
عروسی  تازه  نمی شـــویم.  می شـــویم، 
هم کـــه بکنیـــم بچه مـــان را می دهند 

بـــه مامـــان و بابـــای  خودمـــان. یعنی 
اگـــر دختر به دنیا بیاوریـــم بچه را باید 

خانواده خودمان بزرگ کند.«
ســـمیه هم برایم توضیح می دهد: 
»اان مامـــان مـــن با دومـــادش یعنی 
نامزد من، قرار گذاشته که به ازای من 

یک دختر بگیرد.«
»خیلی هـــا  می گویـــد:  ســـحر 
چشم شـــان را بســـته اند و فکر می کنند 
دختـــر زود ازدواج کنـــد خوب اســـت. 
نمی آینـــد دخترهـــای روســـتایی یا ما 
را ببیننـــد. مـــن اان بـــه فکر خـــودم و 
خواهـــرم نیســـتم فقـــط بـــه زری فکر 
می کنـــم چطـــور مـــادرش دلـــش آمد 
زری را که یک سال هم نیست به بلوغ 

رسیده شوهر دهد.«
کارگـــردان  میمندی نـــژاد،  نیايـــش 

از  بارهـــا  او  می گویـــد  نمایـــش  ایـــن 
نزدیک شـــاهد ازدواج کـــودکان بوده و 
ســـختی های آنهـــا را از نزدیـــک دیده؛ 
زندگـــی دخترکـــی 6 ســـاله در قرچک 
کـــه خانـــواده اش شـــوهرش  ورامیـــن 
دادنـــد و با پولـــی که با عنوان شـــیربها 
گرفتنـــد، بـــرای خودشـــان تلویزیون و 

چلوکباب خریدند.
او می گوید: »همه حرکات نمایش 
مفهومی انـــد. در ایـــن نمایـــش روزی 
که قرار اســـت کودکی یک دختر برای 
همیشـــه از او گرفتـــه شـــود، بازنمایی 
شـــده. بچه هـــا همـــه ایـــن حس ها را 
را تجربـــه  ایـــن شـــرایط  و  داشـــته اند 
و  اول سولوهاســـت  کرده انـــد. صحنه 
اســـت و  همه حرکت های خودشـــان 
مـــن فقط کمی اصاح شـــان کرده ام. 

زمانی که مادر گل را به دختر بچه می دهد. بچه درحال گریه است و از مادرش 
انتظار کمک دارد. اما مادر به سمت او می آید و با دادن دسته گل تیر آخر را می زند. 

بچه ها همیشه در این صحنه گریه می کنند، از ته دل. بعد صدای ِکل کشیدن 
می آید و زندگی دختر نابود می شود و بقیه خوشحالی می کنند

حالتی کـــه کمک می خواهنـــد، زمین 
پـــاره می کنند و  می افتنـــد، طنـــاب را 
درحال جنگ با این داســـتان هستند. 
همان ایســـتادگی که در زندگی واقعی 
هـــم دارنـــد. بعد بـــه صحنـــه کودکی 
یکی از بچه هـــا می رویم؛ کودکی که با 
خوشـــحالی عروسک بازی می کند. در 
این صحنه مجبور بودیم از عروســـک 
اســـتفاده کنیم چون در واقع خیلی از 
این بچه ها حتی با عروسک هم بازی 
نکرده انـــد. آنهـــا شـــادی را در زندگی 

نکرده اند.« تجربه 
تأثیرگذارتریـــن  از  یکـــی  بـــه  او 
بخش هـــای ایـــن نمایـــش هم اشـــاره 
کـــه خیلی هـــا درباره  می کند؛ ســـؤالی 
ازدواج کـــودکان دارنـــد و اینکـــه چـــرا 
مادرانـــی کـــه خـــود قربانـــی ایـــن نوع 

نجـــات  بـــرای  بوده انـــد  ازدواج هـــا 
دختران شان قدمی برنمی دارند: »این 
قسمت نمایش پردردترین بخش آن 
اســـت. زمانی که مـــادر گل را به دختر 
بچه می دهد. بچه درحال گریه است و 
از مـــادرش انتظار کمک دارد. اما مادر 
بـــه ســـمت او می آید و با دادن دســـته 
گل تیر آخر را می زند. بچه ها همیشـــه 
در ایـــن صحنـــه گریـــه می کننـــد، از ته 
دل. بعـــد صدای ِکل کشـــیدن می آید 
و زندگی دختـــر نابود می شـــود و بقیه 

خوشحالی می کنند.«
دخترهـــا در طول نمایش کامی بر 
زبان نمی آورند، اما تماشاچی ها بارها 
اشک می ریزند. به زری، سمیه، سارا و 
رویا فکـــر می کنـــم و کودکی هایی که با 

یک دسته گل بر باد می رود.
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دهد، به دســـت هایش خیره می ماند. 
یاد ســـارا می افتم؛ گزارشش را همین 
چند وقت پیش نوشـــتم. او را در شهر 
مهاجـــران همدان دیدم. 12 ســـالگی 
مجبور به ازدواج شـــده بـــود و همین 
طور به دســـت هایش خیـــره می ماند. 
او هـــم اگـــر در ایـــن نمایش شـــرکت 
می کرد، می شد ترس را در چهره اش 
خواند. او هـــم همین طور می جنگید، 
مثـــل رویا که روی زمیـــن می افتاد و از 
همـــه کمک می خواســـت تـــا نجاتش 
دهند. در مهاجران برایم گفتند رسم 
کـــودک همســـری، نابودشـــان کـــرده. 
یـــاد بحث هـــای ایـــن روزهـــا می افتم 
و تـــاش نماینـــدگان مجلـــس بـــرای 

اما ازدواج کرده. هشـــت ماه گذشـــته و 
اان حامله است. واقعاً برایم دردناک 
اســـت که بـــرای خواهـــرم ایـــن اتفاق 
افتـــاده. از من هم جثـــه اش کوچک تر 
اســـت امـــا پـــدر و مـــادرم مجبـــورش 
کردنـــد، دختر هـــم که زبانش بســـته. 

چاره ای برای آدم نمی ماند.
ë  ،ندارنــد دوســت  مــادرت  و  پــدر   

دخترهايشان درس بخوانند؟
 اصـــًا. فقط می خواهند ما شـــوهر 

کنیم.
فکـــر  بـــه  لحظـــه ای  چنـــد  رویـــا 
فرومی رود و بعد می گوید که هر لحظه 
این نمایش برایش ســـخت و دردناک 
بـــوده و خواســـته با آن حـــرف درونش 

می انـــدازد کـــه در یکـــی از کوره هـــای 
آجرپـــزی قیام دشـــت دیده بـــودم. او 
هـــم از وقتی از همبازی هایش شـــنیده 
بود قرار است شوهرش دهند تا صبح 
می کـــرد.  داد  و  جیـــغ  و  نمی خوابیـــد 
خـــودش را می زد و بـــه مادرش حمله 

می کرد.
حرف هـــای ســـمیه دوبـــاره مـــرا به 
اتاق باز می گرداند: »پســـرعمویم هم 
ازدواج  بخوانـــد.  درس  دارد  دوســـت 

دوست ندارد.«
ســـحر آن قدر که نگران زری دختر 
نگـــران خواهـــرش  اســـت  خاله شـــان 
نیست. می گوید بااخره سمیه بزرگتر 
است: »دختر خاله ام زری را 7 سالگی 
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قصه »پاکت های سیگار« و پیامی که برای ما دارد

زیبایی شناسی زباله

یواخیم هاینتسل پژوهشگر اتریشـــی که تحصیات کارشناسی و کارشناسی ارشد 
خـــود را در زمینه »پداگوژی« )علـــم تعلیم و تربیت( در دانشـــگاه های گراتس و 
اینســـبروک به اتمام رسانده اســـت؛ نمایشگاه پژوهشـــی با عنوان »از سلطان تا 
کابـــوی؛ چطور مرد مارلبـــورو، دنیا را فتح کـــرد« را در گالـــری فرمانفرما دایر کرد 
که حاصل 25 ســـال پژوهش او در رابطه با »ســـیگار و رفتاِر مصرِف آن« اســـت 
که در این نمایشـــگاه مجموعه ای از پاکت های ســـیگار را جمع آوری و به نمایش 
گذاشـــته اســـت. 16 دی ماه، در محل این نمایشـــگاه دکتر عباس کاظمی درباره 
»زیبایی شناسی زباله؛ پاکت های سیگار، تجربه مدرنیته و زندگی اشیا« سخنرانی 
کرد و کوشـــید تا نمایشگاه یواخیم هاینتســـل را از رهگذر »مطالعات فرهنگی« و 
»جامعه شناسی اشیا« تبیین کند. آنچه می خوانید متن ویرایش و تلخیص شده 

»ایران« از سخنرانی او است.

دکتر عباس کاظمی
عضو هیأت علمی پژوهشکده مطالعات اجتماعی و فرهنگی

سیگار با نوعی خودنمایانگری و نمایش همراه است. سیگار 
بخشی از زندگی روزمره را برای ما نمایش می دهد؛ نمایش 
روشنفکری، فکر کردن، سخن گفتن و... کوچک بودن سیگار 

برخاف قلیان این امکان را می دهد تا افراد در جمع این 
امکان را بیابند که »با خود خلوت کنند«؛ به این معنا که 

»جمع  بودگی« و »فرد بودگی« را همزمان در خود دارد. این 
در حالی است که قلیان با یک جامعه جمع گراتر و سنتی تر 

سازگار است

امروزه در تاریخ نگاری غیر از منابع مکتوب 
و شـــفاهی، »اشـــیا« هـــم به عنـــوان منبـــع 
تاریخ نگاری به رسمیت شناخته می شوند. 
از این رو، در پژوهش ها، شکل گیری آرشیو 
بسیار می تواند اثرگذار باشد. نمایشگاه »از 
ســـلطان تا کابـــوی« نیز یکـــی از این منابع 

آرشیوی است.
ë مرد مارلبورو، چطور دنیا را فتح کرد؟

اگر به عنوان این نمایشـــگاه »از سلطان 
تا کابوی« توجه کنیم؛ درخواهیم یافت که 
ایـــن نام همزمان به دو فضا؛ یکی »اشـــیا« 
یعنی تخِت ســـلطان و زیِن اســـِب کابوی و 
دیگری بـــه »آدم ها« یعنی خود ســـلطان 
و کابوی نظر دارد. در واقع، کل نمایشـــگاه 
تنـــش بیـــن »اشـــیا« و »روابط انســـان ها« 
است؛ اینکه چگونه از خال مناسبات میان 
اشـــیا می توان راجع به مناســـبات انسانی و 
دگردیسی آن و بالعکس از طریق مناسبات 
انسانی می توان راجع به اشیا صحبت کرد.

این نمایشـــگاه عنـــوان فرعـــی دیگری 
تحت عنوان »چطـــور مرد مارلبـــورو، دنیا 
را فتح کرد؟« نیز دارد، در واقع نمایشـــگاه 
می کوشـــد تا تصویـــر یک مـــرد امریکایی و 
یک انســـان غربـــی را به تصویر بکشـــد که 

بتدریـــج جای انســـان شـــرقی را می گیرد و 
»یواخیم هاینتســـل« در سرتاسر نمایشگاه 
خـــود تـــاش می کند ایـــن جا بـــه جایی را 
نشـــان دهد؛ تصاویر اولیـــه روی پاکت های 
ســـیگار، تصاویر انسان شـــرقی است اما به 
مرور و بویـــژه بعد از جنگ جهانی اول این 
تصویـــر جای خود را به تصویر یک انســـان 
غربـــی می دهـــد؛ به تعبیـــری، نمایشـــگاِه 
یواخیم هاینتســـل، تحول فرهنگی جامعه 
را خصوصاً در ایران نمایش می دهد؛ اینکه 
چگونه ارزش های فرهنگی شرق جای خود 

را به ارزش های فرهنگی غرب می دهد.
»از  نمایشـــگاه  در  همزمـــان  چیـــز  دو 
ســـلطان تا کابوی« توضیح داده می شـــود؛ 
یکی »تاریخ اجتماعی سیگار« و تحولی که 
در کشـــورهای مختلف و ایران داشته است 
و دیگـــری »بازخوانی تاریـــخ اجتماعی« از 
طریق سیگار اســـت. گویا می توان از خال 
اشـــیا در مورد تاریخ اجتماعی کشـــورهای 
مختلف و بویژه ایران صحبت کرد و تجدد 
ایرانـــی، جنبـــش تنباکو، مشـــروطه، جنگ 
جهانـــی و... را بواســـطه معانـــی نهفته در 

سیگار بازخوانی کرد.
بـــرای افـــراد ســـیگاری، اغلـــب، خـــود 

پاکت های سیگار موضوعیتی ندارد و برای 
آنان نخ های سیگار اســـت که اهمیت پیدا 
می کند و پاکت ســـیگار امـــری دور ریختنی 
است. اما همین پاکت برای یک پژوهشگر 
»زباله جمع کن« پس از خالی شـــدن است 

که اهمیت می یابد. 
ë تاریخ اجتماعی سیگار

قصـــه ای که اینجا گفته می شـــود، قصه 
تحـــول و تجدد در جامعه ایران اســـت. اما 
آنچه نمایشـــگاه یواخیم هاینتســـل نشان 
دهد و آنچه نشـــان نداده اســـت قصه های 
بی شـــمار مردمانی اســـت که این سیگار را 
دود کرده انـــد و تصاویـــر آنان بـــر پاکت ها 
نیســـت. اما چرا مـــا باید به انـــدازه »پاکت 
ســـیگار« بـــه قصه هـــای مردمانی کـــه این 

سیگارها را دود کرده اند، هم بپردازیم؟
پژوهـــش  ایـــن  یواخیـــم هاینتســـل در 
نمایشـــگاهی می کوشد نشـــان دهد که هر 
چه به دوران معاصر نزدیک تر می شـــویم، 
یـــک تصویر ناپدیـــد می شـــود و آن تصویر 
شـــرق اســـت که گویا از درون تهی می شود 
و این خالی و پر شـــدن را یواخیم هاینتسل 
بـــا ایماژ و تصویر انســـان شـــرقی و مفهوم 

استعمارگری نشان می دهد.
یکـــی از مرتبط  ترین مقـــاات، راجع به 
»تاریخ اجتماعی ســـیگار« مقاله اسفندیار 
باتمانقلیـــچ با عنوان »از شـــورش تنباکو تا 
شـــورش جوانان« اســـت. او در ایـــن مقاله 
نشـــان می دهـــد کـــه در انتهـــای قاجاریه، 
داســـتان  شـــروع کننده  تنباکـــو  شـــورش 
مشـــروطه بود و اینکـــه عصیانگری جوانان 
بواســـطه ســـیگار موضوعیت پیدا می کند. 
باتمانقلیچ سه دوره را در تاریخ اجتماعی 

سیگار از هم متمایز می کند؛
1 . دوره نخســـت از 1240 تا 1310؛ در این 
دوره، ســـیگار به عنوان راهی برای ارتباط با 

مدرنیته، تجدد و استعمارگران غربی است 
و اعیان بیشتر از سیگار استفاده می کردند تا 
خود را متجدد نشان دهند تا آنجا که سیگار 
جای قلیان را می گیرد و نماد مدرن بودن و 

ورود به مدرنیته تلقی می شود.
ســـیگار  بعـــد؛  بـــه   1310 از  دوم  دوره   .  2
همزمـــان با جنـــگ جهانـــی در کل جهان 
گســـترش پیدا می کند و ســـی هزار ســـرباز 
امریکایـــی کـــه بـــه ایـــران می آیند بـــا خود 
ســـیگار امریکایی می آورند. از دهه بیســـت 
و ســـی که جلوتر می رویم و طبقه متوســـط 
در ایران شـــکل می گیرد، ســـیگار به »نماد 
ارتقای منزلـــت اجتماعـــی« و در برخی از 
بخش های جامعه به »نماد روشـــنفکری« 
بـــدل می شـــود. در فیلم های روشـــنفکری 
ایرانی هم ســـیگار با کافه مرتبط می شـــود 
امـــا در فیلم هایی که می کوشـــند نمادهای 
مردانگی ســـنتی را بـــه نمایش بگـــذارد از 

سیگار خبری نیست.
سیگار  3 . دوره ســـوم در دهه شـــصت؛ 
و  شـــهری  دیگـــر  و  می شـــود  عامه پســـند 
روســـتایی ندارد و هر طبقـــه ای می تواند از 
آن اســـتفاده کنـــد؛ تصاویر توأمـــان کارگر، 
کشاورز و روشـــنفکر روی پاکت های سیگار 
ایـــن دهـــه مؤیـــد این نکتـــه اســـت. اما به 
همان میزان ســـیگار در این دوره به نوعی 
با »جوانی«، »بلوغ« و »سرکشی« هم گره 

می خورد.
باتمانقلیـــچ، این تحـــوات را با تئوری 
جامعه شـــناس  گافمـــن«  »اورینـــگ 
امریکایـــی، توضیح می دهد؛ بـــه این معنا 
که سیگار با نوعی خودنمایانگری و نمایش 
همـــراه اســـت. ســـیگار بخشـــی از زندگـــی 
روزمره را برای ما نمایش می دهد؛ نمایش 
روشـــنفکری، فکر کردن، ســـخن گفتن و... 
کوچک بودن ســـیگار برخـــاف قلیان این 

امـــکان را می دهـــد تـــا افـــراد در جمع این 
امکان را بیابند که »بـــا خود خلوت کنند«؛ 
به ایـــن معنا کـــه »جمع بودگـــی« و »فرد 
بودگـــی« را همزمـــان در خـــود دارد. ایـــن 
در حالی اســـت کـــه قلیان با یـــک جامعه 

جمع گراتر و سنتی تر سازگار است.

ë سرگذشت و سرنوشت پاکت های سیگار
پارادایـــم فرهنگ مـــادی اعتقـــاد دارد 
که »اشـــیا« فرهنگ و زندگـــی خود را دارند 
و مناسبات خودشـــان را با دنیای انسان ها 
برقـــرار می کننـــد. بـــرای مثال وقتی شـــیء 
کوچکـــی همچـــون ســـیگار در دســـتان ما 

قـــرار می گیرد به مـــا آزادی می دهد. دنیای 
مدرن به طور دائم »فردیـــت«، »حرکت«، 
»پرســـه زنی« و »از جا کندگی« را گســـترش 
می دهـــد. به ایـــن معنـــا، ســـیگار به عنوان 
یک شـــیء ایـــن امکانـــات را در درون خود 
دارد؛ چیـــزی که ما از دهه نـــود از آن تحت 
عنـــوان »چرخـــش بـــه ســـمت ابـــژه« یاد 
می کنیم. اینجا اشـــیا هســـتند که در زندگی 
اهمیـــت پیـــدا می کنند و جامعه شناســـان، 
باستان شناسان و انسان شناسان به مطالعه 

آنها می پردازند.
یکـــی از قدیمی تریـــن کتاب هـــا، که به 
ســـال 1986 برمی گـــردد، کتـــاب »ارجـــون 
بـــا  معـــروف،  انسان شـــناس  آپـــادورای« 
عنوان »زندگی اجتماعی اشـــیا« اســـت که 
از زندگینامه اشـــیا حـــرف می زند و معتقد 
اســـت »اشـــیا« حیـــات اجتماعی خـــود را 
دارند؛ مثل کاری که یواخیم هاینتســـل در 
نمایشـــگاه پاکت های ســـیگار کرده است و 
در کنار هر پاکتی زندگینامه و بیوگرافی آن 
پاکت ها را آورده اســـت. اشیا سفر می کنند 
به همین دلیل رنگ و بوی مقصد را گرفته 
و متحول می شـــوند؛ به عنـــوان مثال وقتی 
شیئی که در چین اســـتفاده روزمره دارد را 
به عنوان وسیله زینتی می خریم و استفاده 
از  را  کاا  آن  زندگـــی  درواقـــع  می کنیـــم؛ 

فرهنگی به فرهنگ دیگر عوض کرده ایم.
آپـــادورای مقالـــه معروف دیگـــری نیز 
تحـــت عنوان »خویشـــتن خـــود« دارد، در 
بخشـــی از مقالـــه او چنیـــن آمـــده اســـت: 
»هدیـــه امـــروز، کاای فردا اســـت و کاای 
دیروز، شـــیء هنـــری فردا اســـت، ابژه های 
هنـــری امـــروز، زباله هـــای فـــردا اســـت و 

زباله های دیروز، میراث فردا است«.
بنابرایـــن به نظر می رســـد کـــه زباله ها 
هـــم روزی می تواننـــد نقش »میـــراث« را 
ایفـــا کننـــد؛ این امـــکان را یـــک زباله گرد و 
زباله پژوه تحقق می بخشد. زباله پژوه اشیا 
را از ســـطل زباله ها جمـــع می کند و آنها را 
از وضعیتـــی دور ریختنی نجات می دهد و 
مقام شامخی به آنها می بخشد؛ در نتیجه 
ارزش مصرفی جدیدی پیدا می کنند. آنها 
می توانند به شـــیوه های دیگری در زندگی 
ظهـــور پیـــدا کنند و ایـــن اتفاقی اســـت که 
توسط یوآخیم هاینتســـل برای پاکت های 
سیگار رخ داد و آنها توانستند شکل دیگری 

از زندگی را تجربه کنند.

»اشــیا« چگونه تاریخ اجتماعی ما را روایت می کنند؟
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دستان سوخته سمیه مهری قربانی اسید پاشی توسط همسرش که سال94 بر اثر عفونت ریه ناشی از اسید جان خود را از دست داد .

ایحه تأمین امنیت زنان که به نام ایحه مقابله با خشــونت علیه زنان 
و ایحه منع خشــونت علیه زنان نیز شناخته می شود ایحه ای است که 
بــرای تأمین امنیت جانــی و روانی زنان تدوین شــد و در آذر ۱۳۹۶ متن 
نهایــی آن به مجلس شــورای اســامی تقدیم شــد. این ایحه که شــامل 
۳ بخــش بازدارندگی، حفاظتی و حمایتی اســت مدتی اســت که برای 
بررســی های نهایی به قوه قضائیه ارجاع شــده و همه در انتظار بازگشت 
از آن قوه و تحویل ایحه به مجلس هستند تا پس از کش و قوس هایی که 
چندین سال به طول انجامیده است شاهد آثار مثبت آن در بخش های 
مختلف جامعه باشــند. در این ایحه که به نوعــی زنان را مخاطب قرار 
داده بــه جلوگیــری از ازدواج اجباری دختران زیر ۱۸ ســال و تأمین خانه 
امن برای این دختران اشــاره شده اســت. این ایحه می تواند به قانونی 
تبدیل شود که بزرگترین ســپر حفاظتی زنان در خانه و جامعه باشد. این 
در حالی اســت که کمیســیون لوایح دولت دهم، ایحــه تأمین امنیت 
زنان در برابر خشــونت را تداخل با حوزه فعالیت قوه قضائیه دانســت 
و از دســتور کار خارج کرد اما در نهایت دولت یازدهم این ایحه را مورد 
پیگیری قرار داد. آنچه در حوزه آمار خشــونت ها نســبت بــه زنان نباید 
مغفــول بماند این اســت که قانــون و فرهنگ ســازی دو عنصر محکمی 
هســتند که تا اندازه قابل توجهــی می توانند در کاهــش چنین آمارهایی 

نقشی مستقیم داشته باشند.

مهسا قوی قلب
خبرنگار

 سال بیست وچهارم    شماره 6972    شنبه   22 دی 1397

پرونده ایحه منع خشونت علیه زنان

گزارش  »ایران« از تاخیر در تصویب 
ایحه مقابله با خشونت علیه زنان 

با آثار و گفتارهایی از :
 شهیندخت مواوردی

 بهمن کشاورز 
معصومه ابتکار

 اکرم مصوری منش
 سیدمهدی حجتی

جواد طهماسبی
طیبه سیاوشی

 فاطمه ذوالقدر
مجید صفاری نیا

 محمدعرفان 
یحیی کمالی پور

 مصطفی آب روشن 
محمود عباسی

 فرشاد نجفی پور
 مونیکا نادی

 صدیقه خدیوی

  غبار فراموشی 
بر چهره یک ایحه

رئیــس  معــاون  ابتــکار،  معصومــه   
خانــواده،  و  زنــان  امــور  در  جمهــوری 
تاش هــای شــهیندخت مــواوردی در 
دولــت یازدهــم بــرای بــه ثمر رســیدن 
این ایحه را مهم دانســته و به »ایران« 
می گویــد: در دولــت دوازدهــم ایحه را 
دنبــال کردیــم و بــه خاطــر ابهاماتی که 
قوه قضائیه در مورد این ایحه داشــت، 
رایزنــی بــا آن قوه آغاز شــد و در اســفند 
سال ۹۶ نشستی با حضور معاونین قوه 

قضائیه و قضات مجرب برگزار شد.
مــورد  متــن  این کــه  بــه  اشــاره  بــا  وی 
توافقــی بــه دســت آمــد و بــرای رئیس 
قوه قضائیه ارســال شــد، اضافه می کند: 
منتظر تأیید نهایی و بازگشــت ایحه به 
دولــت ماندیم، امــا ظاهــراً ایحه برای 
نظرخواهــی بــه مراجــع دیگــری مثــل 
پژوهشــکده ها، بخش های مختلف قوه 
قضائیه و افراد صاحب نظر ارسال شده 

و روند کار را طوانی کرده است.
ابتکارمی افزایــد: حــدود ۹ ماه اســت که 
ایــن انتظار به طول انجامیده و نگرانیم 
کــه همه بخواهند درباره آن نظر بدهند 

و کار به نتیجه نرسد.
ادامــه  در  جمهــوری  رئیــس  معــاون 
می گوید: ایحه منع خشونت علیه زنان 
یا تأمین امنیت زنان در برابر خشــونت 
بــه تعاریف و ابعــاد مختلف خشــونت 

می پــردازد و فقــط محدود به خشــونت 
در خانه نیســت، یعنی می تواند شــامل 
خشونت های رفتاری، فیزیکی و جنسی 
شــود که ممکن است زنان و دختران در 

خانواده و جامعه با آن مواجه شوند.
ابتــکار تقویت بنیــان خانــواده ایرانی را 
از هدف هــای مهم این ایحه دانســته و 
تأکیــد می کند: خشــونت بــه بنیان های 
و  عشــق  و  می زنــد  آســیب  خانــواده 
اعتماد را متزلزل می کند. البته خانواده 
بایــد نقــش مأمــن و پناهــگاه را داشــته 
باشــد ولی متأســفانه در بســیاری موارد 
از جملــه بــه خاطــر اعمــال خشــونت، 
از  را  خــود  کارکــرد  خانــواده   می بینیــم 
دســت می دهد.لذا تصویــب این ایحه 
می تواند ســپری باشــد که خانواده را در 
مقابل خشــونت و آســیب های ناشی از 

آن محافظت کند.
معاون رئیس جمهوری اظهار می دارد: 
از نظر دولت تصویب این ایحه بســیار 
مهــم اســت و رهبر معظــم انقاب هم 
بارهــا تأکیــد کرده اند که بایــد در مقابل 
زنــان  از  خانــواده  در  بویــژه  خشــونت 
محافظت کــرد. ما هم تــاش کرده ایم 
بــا رایزنی هــای متعدد با قــوه قضائیه و 
برگــزاری جلســات با قضات ایــن کار به 
نتیجه برســد و انتظــار داریم رئیس قوه 

قضائیه این ایحه را تأیید کند.

امید به کاهش 50 درصدی آمار خشونت علیه زنان
از جملــه مشــکاتی که امــروزه زنان 
زیــادی در جامعــه مــا بــا آن دســت 
چالش هــای  می کننــد  نــرم  پنجــه  و 
فرهنگــی و قانونــی اســت. بــه لحاظ 
فرهنگــی زن بــه عنــوان جنــس دوم 
در خانه و جامعه به شــمار می رود و 
معموًا مورد خشــونت و آسیب قرار 
می گیرد دلیل آن هم روشــن اســت، 
چــون زن ایرانــی در زمینــه اشــتغال 
بــا موانــع زیــادی روبه رو می شــود به 
عنــوان مثــال مشــاغل رســمی کمتر 
و محدودتــر در اختیــار آنهــا قــرار می گیرنــد. برخــی از زنان 
حتــی بــرای امرار معاش هم مشــکل دارنــد. از آن جایی که 
تغییرات فرهنگی هم تدریجی هســتند، این سه مقوله زنان 
را آســیب پذیرتــر کــرده اســت البته می تــوان به مــرور زمان 
از شــدت مشــکات کاســت. به لحــاظ مشــکات قانونی نیز 
متأســفانه قانــون محکمی در زمینه پیشــگیری از خشــونت 

وجود ندارد و نیاز اســت که مجلس شــورای اسامی قانونی 
تدویــن کند که از اعمال خشــونت علیه زنان پیشــگیری کند 
و اگر شــخصی مــورد ظلم واقع شــد بتــوان از طریق مراجع 

قانونی وارد عمل شده و اعاده حق کرد.
خوشــبختانه در ایــن خصــوص ایحــه منــع خشــونت علیه 
زنــان با همکاری قوه قضائیه به آن قوه رســیده و امیدواریم 
هــر چــه زودتر به تصویــب و تأیید قوه قضائیه برســد. قطعاً 
ایحــه اثرگذار اســت و بــا توجه به این که نیمی از مشــکات 
زنان، فرهنگی و نیم دیگر قانونی اســت پیش بینی می شــود 
با اجرا شدن قانون جدید مشکات موجود به نصف کاهش 

پیدا کند.
این قانون می تواند مأمن و پناهگاهی برای زنان باشــد و در 
مواردی که زنان توســط اعضای خانــواده یا در بطن جامعه 
مــورد خشــونت واقــع می شــوند، می تواننــد بــا مراجعــه به 
مراجع قانونی مشــکل را رفع کنند. از آن جایی که قضات ما 
مرد هستند باید امیدوار باشیم که در این مقوله که مرتبط با 

مشکات زنان است، همکاری های ازم به عمل آید.

ë  اتفــاق نظــر عمومــی در زمینــه تبدیل
ایحه به قانون

شــهیندخت مواوردی دســتیار ســابق 
حقــوق  امــور  در  جمهــوری  رئیــس 
منــع  ایحــه  زمینــه  در  شــهروندی 
»ایــران«  بــه  زنــان  علیــه  خشــونت 
وجــود  ضــرورت  مــورد  در  می  گویــد: 
چنیــن ایحــه ای کــه در آینــده تبدیــل 
بــه قانــون شــود، همــه در حــال حاضر 
اتفــاق نظــر دارنــد. تصــور می کنم جزو 
معــدود کشــورهایی هســتیم کــه در آن 
هنــوز قانونــی خــاص بــرای مقابلــه بــا 
انــواع خشــونت ها علیــه زنــان و تأمین 
امنیــت زنان وجود نــدارد هرچند که به 
صــورت پراکنده قوانینی وجود دارند که 
در این حوزه مؤثر باشند اما این قوانین 
آنچنان که باید و شاید بازدارندگی ازم 
را در زمینه وقوع چنین اعمالی ندارند.
وی بــا اشــاره بــه این کــه تدویــن ایحه 
منع خشــونت علیه زنان از دولت دهم 
شــروع شــده می افزاید: در آن دولت به 
دلیــل این که بخش هایی از ایحه جنبه 
قضایی داشــت و قوه قضائیه باید ورود 
پیــدا می کرد در نتیجه بررســی آن برای 
مدتــی متوقــف شــد و کمیســیون لوایح 
نیز آن را از دســتور خود خارج کرده بود 
و در نهایــت در دولــت یازدهــم دوباره 
کار بــه جریان افتــاد، البته با تعاملی که 
با قوه قضائیه داشــتیم موضوع را پیش 
بردیــم و با تشــکیل ســه تیم پژوهشــی 
ایحه را به روز رسانی کردیم و نهایتًا در 
پایــان ســال ۹5 ایحه به دولت ارســال 

شد.
در   ۹6 ســال  در  افــزود:  ادامــه  در  او 
کمیســیون لوایح موضوع بررســی شد و 
باز هــم نظر بر این شــد کــه موضوع به 
قــوه قضائیــه ارجــاع و نظــر نهایــی این 
قوه لحاظ شــود. پس از آن با بر ســر کار 
آمــدن دولــت دوازدهم حــدود 6 الی ۹ 
مــاه بررســی ها در قوه قضائیــه به طول 
انجامیــده و اخیراً هم خبردار شــدیم از 
حــدود بیش از ۹0 مــاده ای که در ایحه 
دولت پیش بینی شــده بــود به 52 ماده 

تقلیل پیدا کرده است.
مــواوردی بــا بیــان ایــن کــه بررســی ها 
جریــان  در  کــه  دارد  ایــن  از  حکایــت 
تدویــن ایحه، قانون مجازات اســامی 
و قانــون آییــن دادرســی کیفــری مــورد 
اصاح واقع شــده اند، توضیح می دهد: 
بــا بررســی هایی که قــوه قضائیــه انجام 

داریــم، البته اطمینان حاصل کردیم که 
شــاکله، بدنه و چارچوب آن حفظ شــده 
با وجود این بررســی ها هنــوز ادامه دارد 
و منتظــر هســتیم که با تأییــد رئیس قوه 
قضائیه متن به دولت ارسال شود و بعد 
از تصویــب دولت برای تصویــب نهایی 

به مجلس شورای اسامی بازگردد.
مــواوردی بــا اظهــار امیــدواری از روند 
می افزایــد:  ایحــه  ایــن  پایــان  بــه  رو 
و  دارد  ادامــه  جدیــت  بــا  پیگیری هــا 
معاونت امــور زنان پیگیر موضوع بوده 
و امیدواریم هرچه سریعتر شاهد پایان 
کار باشــیم و در مجموعــه حاکمیت در 
زمینه چنین لوایحی که سال هاســت در 
دســت بررســی و مطالبه عموم جامعه 
باشــند.دبیرکل  قائــل  اولویتــی  اســت، 
جمعیــت حمایــت از حقــوق بشــر در 
ادامه در زمینــه تأثیر اجرایی این ایحه 
در زندگــی زنان جامعــه می افزاید: این 
ایحه انواع خشــونت ها را بــرای تأمین 
امنیت زنــان در داخل خانــه و خانواده 
و جامعــه در برمی گیــرد، تعاریفــی بــه 
صورت اســتاندارد در ایــن زمینه وجود 
بازدارنــده،  تدابیــر  مجموعــه  و  دارد 
تعییــن  همــان  کــه  قانونــی  آموزشــی، 
مجازات ها اســت و حفاظتی، حمایتی، 
امنیتی در آن در نظر گرفته شــده است.

به گفتــه او در ایحه منع خشــونت علیه 
پیش بینــی  هماهنگــی  شــورای  زنــان 
شــده که بــر اســاس آن تقســیم کار برای 
دســتگاه هایی که به طور مستقیم در این 
حــوزه نقش و تأثیــر دارند تعریف شــده 

است.
کــرد  امیــدواری  اظهــار  مــواوردی 
کــه بــا کمــک مجموعــه ایــن تدابیــر و 
پیش بینی هــا، قانونــی خــاص، جامع و 
مؤثــر در حــوزه خشــونت علیــه زنــان و 
دختــران و تأمیــن امنیــت آنان داشــته 

باشیم.
ë !جنسیتی به ایحه نگاه نکنیم

یکی از دایلی که ممکن اســت مســبب 
تأخیر چندین ساله تبدیل این ایحه به 
قانون باشد، نگاه جنسیتی به آن است. 
در حالی کــه در اکثر جوامع دنیا قانونی 
در خصوص منع خشونت بر علیه زنان 
وجــود دارد در کشــور مــا متخصصان و 
فعــاان حــوزه زنــان مدت ها اســت به 
دنبال دستیابی به این حق مسلم برای 

زنان ایران هستند.
ادامه در صفحه ۱2

داده به این نتیجه رســیده اند که موادی 
را بــا ایــن اســتدال کــه در اصاحیه آن 
قوانین مورد توجه قرار گرفته و دیگر در 
ایــن ایحه بــه وجود آنها نیازی نیســت 

می توان حذف کرد. چندین ماده بدین 
ترتیب حذف شدند.

بــه گفتــه ایــن پژوهشــگر و فعــال حــوزه 
زنــان همچنین موادی به صورت تبصره 

درآمده انــد و چنــد مــاده هم بــا یکدیگر 
ادغــام شــده اند و ایــن تغییــر و تحوات 
در نهایت منجر به این شــده است که در 
حــال حاضر ایحه ای با حــدود 52 ماده 

   شهیندخت مواوردی : 
جزو معدود کشورهایی هستیم که در 

آن هنوز قانونی خاص برای مقابله با 
انواع خشونت ها علیه زنان و تأمین 

امنیت زنان وجود ندارد هرچند که 
به صورت پراکنده قوانینی وجود 

دارند که در این حوزه مؤثر باشند اما 
این قوانین آنچنان که باید و شاید 

بازدارندگی ازم را ندارند.

   بهمن کشاورز:
  باید توجه داشت هرچند 

خانم ها در مجلس محترم هم 
حاضر و هم – در این دوره فعال 

هستند. – اما قانونگذاران اکثراً مرد 
هستند و از دیدگاه جنسیتی خاص 

به قضیه نگاه می کنند بنابراین 
 نباید متوقع بود که کار بسرعت 

به سامان برسد

   معصومه ابتکار :
منتظر تأیید نهایی و بازگشت 

 ایحه به دولت ماندیم، اما 
 ظاهراً ایحه برای نظرخواهی

 به مراجع دیگری مثل 
پژوهشکده ها، بخش های مختلف 

قوه قضائیه و افراد صاحب نظر 
 ارسال شده و روند کار را 

طوانی  کرده است

یادداشت

اکرم مصوری منش
دبیر کارگروه پیشگیری 
از آسیب های اجتماعی 
معاونت امور زنان 
ریاست جمهوری



 ایحه ضمانت اجرایی
و بودجه  ندارد

ایرادات ایحه منع خشونت علیه زنان در گفت وگو با 
دکترجواد طهماسبی، مدیرکل آموزش قوه قضائیه

یرنا
س:ا

عک

یکی از ایرادات این ایحه فقدان ضمانت 
اجرا برای سازمان هایی است که برای آنها 

تکلیف ایجاد شده مثاً گفته شده اداره 
کار، وزارت بهداشت و فان سازمان باید 
به تکالیفی که به آنها داده می شود عمل 

کند، اما هیچ ضمانت اجرایی برای سازمان 
مربوطه در ایحه در نظر گرفته نشده است، 

متأسفانه در کشور ما همه، قوانین را خوب 
می نویسیم اما اجرای آن را بلد نیستیم
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ë  به نظر شـــما آیـــا تبدیل شـــدن ایحه به 
قانون ضرورتـــی دارد و نیـــاز آن در جامعه 

زنان احساس می شود یا خیر؟
در خصـــوص مزایای ایحه اگـــر از زاویه 
دیـــد یک زن بـــه این طبقـــه از جامعه نگاه 
کنیم حمایت از این قشـــر ضرورتی اســـت 
کـــه بـــا توجـــه بـــه وجـــود خأهـــای قانونی 
اجتناب ناپذیر اســـت؛ گرچه خشـــونت ها به 
طـــور کلی جرم انگاری شـــده اند و شـــاید از 
لحـــاظ جرم انگاری مســـائل خشـــن، حتی 
تـــا حـــدی افراطـــی هـــم عمـــل کرده ایم با 
وجود ایـــن جـــرم انگاری هـــا از بعد خاص 
نبوده اند و جنبه عمومی دارند لذا ضرورت 
وجودی این ایحه از بعد کاهش خشونت و 
همچنیـــن از بعد حمایت های دیگری که از 
سوی سایر سازمان ها و دستگاه های اجرایی 
و حاکمیتـــی انجـــام می شـــوند، احســـاس 

می شود.
ë  از چه ســـازمان هایی در ایـــن ایحه برای 

حمایت زنان کمک گرفته شده است؟
در این ایحه تکالیفی برای سازمان های 
حکومتی و اجرایی تعیین شـــده که حسب 
مورد شـــامل ســـازمان های مختلفی مانند 
صدا و ســـیما، آموزش و پرورش، فرهنگ و 
ارشاد اسامی، اداره کار، بهداشت و درمان، 
نیروی انتظامی، قـــوه قضائیه، کانون وکا و 
دیگر ســـازمان ها می شـــود و این امـــر نکته 
مثبتـــی اســـت کـــه ســـازمان ها مکلـــف به 
همکاری در زمینه حمایـــت از حقوق زنان 

شده اند.
ë  به نظر شـــما چه خأهای قانونی در حوزه 

حمایت از زنان وجود دارد؟
جرم انگاری های عام در این حوزه شده 
بـــود اما تاکنون به صورت خاص و جزئی به 
مقوله جـــرم انگاری که بزه دیده زن باشـــد 
نگاه نشـــده بـــود و در مـــواردی مانند اذیت 
هـــم  غیرجســـمی  مزاحمت هـــای  و  آزار  و 
خأهایی وجود داشـــت که در قانون جدید 
مرتفع خواهند شـــد. به اعتقـــاد من کلیت 

قانون قطعًا ضروری و ازم ااجرا است.
ë  چه ایرادات کلی در این ایحه وجود دارد

که ســـبب طوانی شـــدن روند اجرایی آن 
شده است؟

ایـــراد اول، فقـــدان ضمانت اجـــرا برای 
ســـازمان هایی اســـت که برای آنهـــا تکلیف 
ایجاد شـــده مثًا گفته شده اداره کار، وزارت 
بهداشـــت و فان ســـازمان باید به تکالیفی 
که به آنها داده می شود عمل کند، اما هیچ 
ضمانـــت اجرایی بـــرای ســـازمان مربوطه 
در ایحـــه در نظـــر گرفتـــه نشـــده اســـت، 
متأســـفانه در کشور ما همه، قوانین را خوب 

می نویسیم اما اجرای آن را بلد نیستیم.
ایراد دوم، نبـــود پیش بینی بودجه برای 
این ســـازمان ها اســـت ما نمی توانیم برای 
ســـازمانی تکالیف زیادی قائل شویم بدون 
اینکه برای سازمان مذکور بودجه ای در نظر 

بگیریم.
ایـــراد ســـوم، کلـــی گویی اســـت کـــه در 

ــر آغاز تحوات گسترده ای  ــ ــــامی در ایران، س انقاب اس
ــور بااخص در حوزه قانونگذاری و تدوین حقوق  ــ در کش
ــــهروندان در تعامل با حاکمیت و در تعامل با یکدیگر  ش
بود. نظام اسامی حاکم بر کشور با فاصله گرفتن از نظام 
قانونگذاری مبتنی بر تفکرات لیبرال و حرکت به سمت 
ــریعت مقدس اسام،  ــ ــــوی قانونگذاری بر مبنای ش و س
ــور حاکم  ــ ــــات حقوقی در کش ــــدی را در تعام نظم جدی
ــــی، قانون مدنی  ــوزه حقوق خصوص ــ ــرد و اگرچه در ح ــ ک
ــــرعی در زمان قانونگذاری در  بواسطه رعایت موازین ش
مجلس وقت، تغییرات چندانی را متحمل نشد؛ لیکن در سایر حوزه ها از 
ــاخه های آن بااخص حقوق کیفری،  ــ جمله حوزه حقوق عمومی و زیر ش

تغییرات شگرفی در قوانین و مقررات کشور به وجود آمد.
ــــیت  ــــن تغییرات، بااخص در حوزه حقوق و تکالیفی که بر مبنای جنس ای
ــان ایجاد می شود محسوس تر بود و از این حیث، به لحاظ  ــ افراد برای ایش
ــان نیز نسبت به  ــ تفاوت های وجودی زن ومرد، طبعاً حقوق و تکالیف ایش
ــررات موضوعه نیز بر همین  ــ ــد و قوانین و مق ــ ــر متفاوت تعریف ش ــ یکدیگ

مبنا وضع گردید.
ــــی به منزله نابرابری زن  ــیتی از منظر قانون اساس ــ با این حال تفاوت جنس
ــاوی برخوردار باشند.  ــ ــــت و همه مردم ایران باید از حقوق مس و مرد نیس
ــــی در این رابطه اشعار می دارد: »مردم ایران از  اصل نوزدهم قانون اساس
ــاوی برخوردارند و رنگ و نژاد و  ــ ــند از حقوق مس ــ هر قوم و قبیله ای که باش

زبان و مانند این ها سبب امتیاز نخواهد بود.«
ــوم قانون اساسی در مقام بیان وظایف دولت  ــ به عاوه بند نهم از اصل س
ــاد امکانات عادانه  ــ ــــامی ایران »رفع تبعیضات ناروا و ایج جمهوری اس
ــام زمینه های مادی و معنوی« را در زمره وظایف دولت  ــ برای همه در تم

قرار داده است.
ــه افراد ملت اعم  ــ ــــی: »هم ــتم قانون اساس ــ همچنین به موجب اصل بیس
ــد و از همه حقوق  ــ ــرار دارن ــ ــون ق ــ ــــت از قان ــان در حمای ــ ــرد یکس ــ از زن و م
ــانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسام  ــ انس

برخوردارند.«
ــران، تمامی  ــ ــــامی ای ــــی جمهوری اس ــــب از منظر قانون اساس ــــن ترتی بدی
شهروندان اعم از زن و مرد، باید به صورت یکسان از حمایت های قانونی 
ــــف از ناحیه  ــه در حوزه های مختل ــ ــــن و مقرراتی ک ــوردار بوده و قوانی ــ برخ
ــا همین نگاه و در همین  ــ ــند، باید ب ــ مراجع قانونگذاری به تصویب می رس
جهت تصویب و اجرا شوند و نباید مبتنی بر تبعیض جنسیتی میان افراد 

ملت باشند.
ــاوی حقوق زن و مرد از  ــ ــــت که تس ــــت آن اس آنچه در اینجا قابل بحث اس
ــــام، همواره به معنی عدالت نیست؛ زیرا با توجه به  ــریعت اس ــ دیدگاه ش
ــــوق زن و مرد وجود ندارد و لذا  ــاوی حق ــ طبایع زن و مرد، اصوًا امکان تس
موضوع مساوات در این خصوص منتفی است؛ لیکن عدم امکان تساوی 
حقوق زن و مرد، به معنی انتفاع تشابه حقوق ایشان با یکدیگر نیست؛ در 
ــــت که زن و مرد بواسطه خلقت متفاوتی که از هم دارند،  واقع درست اس
ــاوی با یکدیگر ندارند؛ اما این امر مانع از آن نیست  ــ حقوق و تکالیفی مس
که بتوان میان ایشان، برابری حقوقی ایجاد نمود و میان حقوق زن و مرد 

بر مبنای طبع و جنسیت ایشان، حقوقی مشابه و متوازن در نظر گرفت.
ــکاح با یکدیگر پیدا  ــ ــه زوجین در رابطه با عقد ن ــ ــوان مثال حقوقی ک ــ به عن
می کنند، طبعاً با توجه به خصوصیات هر یک از زن و مرد یکسان نیست. 
مرد در رابطه زوجیت مکلف به تأدیه مهریه و نفقه به زن است و دریافت 
ــود لیکن متقابًا چنین حقی  ــ ــــوب می ش این اقام جزء حقوق زوجه محس
ــــرعی و قانونی برای  برای مرد وجود ندارد بلکه حقوق دیگری از لحاظ ش
مرد متصور است که نمی تواند با حقوق زن یکسان باشد ولذا از این حیث 
ــاوی حقوق، میان زن و مرد منتفی است؛ لیکن می توان حقوق هر دو  ــ تس
ــرد که در یک موازنه منطقی،  ــ ــــرف رابطه زوجیت را به کیفیتی تعیین ک ط
ــند؛ نه اینکه یک طرف  ــ ــته باش ــ قدرت برابری و هماوردی با یکدیگر را داش
ــباب تعدی به دیگری را فراهم  ــ بتواند با اعمال حقوق قانونی خویش، اس
آورد و دیگری از ابزار قانونی و حقوقی مناسب برای جلوگیری از تعدیات 
ــــن حیث نظام  ــد. لذا از ای ــ ــته باش ــ ــــی طرف دیگر را در اختیار نداش احتمال
حقوقی ما باید به دنبال ایجاد موازنه میان حقوق زن و مرد در کلیه شئون 

و شقوق حقوقی و قانونی باشد.
ــاوی  ــ ــرای ایجاد برابری و تس ــ ــز تاش های زیادی ب ــ ــر بین المللی نی ــ از نظ
ــرأت می توان گفت که تاکنون  ــ ــــوق زنان با مردان صورت گرفته و به ج حق
ــور زنان و  ــ ــه با ام ــ ــــی در رابط ــــی بین الملل ــند حقوق ــ ــــت س نزدیک به بیس
ــیون  ــ ــه مهم ترین آن کنوانس ــ ــــت ک ــیده اس ــ ــان به تصویب رس ــ ــوق ایش ــ حق
ــازمان ملل ــ ــال 1979 مجمع عمومی س ــ ــــض از زنان مصوب س ــع تبعی ــ  رف

 متحد است.
این کنوانسیون بر اساس بند یک از ماده 27 آن از سال 1981میادی برابر 
ــده است؛ لیکن ایران بنا بر تعارضات  ــ با سال 1360شمسی ازم ااجرا ش
ــده  ــ ــرع تاکنون بدان ملحق نش ــ ــیون با موازین ش ــ ــدد مواد این کنوانس ــ متع

است.
ــیون، واژه تبعیض علیه زنان به معنی قائل  ــ با این حال از نظر این کنوانس
شدن هرگونه وجه تمایز، استثنا یا محدودیتی بر اساس جنسیت است که 
بر به رسمیت شناختن آزادی های اساسی انسان، حق بهره وری و رعایت 
ــادی، فرهنگی و  ــ ــــی، اقتص ــورد آنها در زمینه های سیاس ــ ــر در م ــ حقوق بش
ــایر موارد، بدون توجه به وضعیت تأهل آنها و مساوات حقوق  ــ مدنی یا س

زن و مرد، خلل و آسیب وارد آورد.
ــان باید بدون  ــ ــیون، زن ــ ــود از نظر این کنوانس ــ ــور که ماحظه می ش ــ همانط
ــاوی با مردان برخوردار باشند  ــ ــیتی از حقوقی مس ــ هیچ گونه تبعیض جنس
در حالی که از نظر شرع مقدس اسام، فلسفه آفرینش زن و مرد متفاوت 
ــارع مقدس، حقوق متفاوتی را برای هر یک از  ــ ــــت و به همین دلیل ش اس
ــــام، این کنوانسیون  ــریعت اس ــ ــــت ولذا از منظر ش ــان مقرر نموده اس ــ ایش
ــه در دین مبین  ــ ــد؛ چرا ک ــ ــــی حقوق زنان باش ــد بیان کننده واقع ــ نمی توان
ــــام، در رابطه با موارد متعددی همچون قصاص، دیه، ارث، شهادت،  اس
ــــخ نکاح، نشوز،  ــران، طاق، حق حضانت، عیوب موجب فس ــ تعدد همس
ــپری شدن عده برای زن، لزوم تمکین جنسی، وایت بر فرزندان،  ــ لزوم س
سرپرستی خانواده، مرجعیت و قضاوت، برای هر یک از زن و مرد قوانین 
ــع تبعیض که  ــ ــیون رف ــ ــــت؛ در نتیجه مفاد کنوانس ــده اس ــ متفاوتی وضع ش
مساوات و تشابه کامل احکام و حقوق زن و مرد را خواستار است با احکام 

و قوانین اسامی سازگاری ندارد.
ــریعت  ــ ــــت که تفاوت حقوق زن و مرد از نظر ش با این حال باید توجه داش
ــازی حقوق ایشان با یکدیگر نیست و در مواردی  ــ اسام، مانع از همتراز س
ــه اختاف حقوق  ــ ــــص در آنجا ک ــا نماید بااخ ــ ــــح جامعه اقتض ــه مصال ــ ک
ــتاویزی برای اعمال خشونت علیه زنان  ــ ــــت دس زنان با مردان ممکن اس
ــــوی وضع حقوقی برای زنان رفت که اگرچه  ــد، می توان به سمت و س ــ باش
ــــت با احکام ثانویه شرع و مآًا اصل 4 قانون اساسی در تعارض  ممکن اس
ــد؛ لیکن بر مبنای ضرورت حفظ مصالح، می تواند از مجرای مجمع  ــ باش
ــــی مورد وضع و تقنین  ــــخیص مصلحت و مجوز اصل 112 قانون اساس تش

قرار گیرد.
ــان تا اندازه ای در راستای  ــ ــونت علیه زنان و حمایت از ایش ــ ایحه منع خش
ــته و ابزاری برای تأمین امنیت  ــ همترازی حقوق زنان با مردان گام برداش
ــیتی را در  ــ ــونت های منبعث از حقوق متفاوت جنس ــ ــان در قبال خش ــ ایش

صورت تصویب نهایی در اختیار ایشان قرار می دهد.

بهمـــن کشـــاورز درباره 
به تصویب  نیاز  چرایی 
بـــه »ایران«  این ایحه 
ایحـــه  مـــورد  در  می دهـــد:  توضیـــح 
جلوگیری یـــا منع خشـــونت علیه زنان 
قطعاً باید به یک نکته مهم که احتماًا 
مغفول مانده یا شـــاید از بـــاب تجاهل 
التعارف به آن توجه نمی شـــود، اشـــاره 
کـــرد، آن هم این نکته اســـت که صرف 
تنظیم چنین ایحه ای هم نگران کننده 

و هم باعث شرمساری است. 
به گفته این حقوقـــدان و وکیل پایه یک 
دادگســـتری وضـــع قانـــون در وهله اول 
زاییده نیاز اســـت و نیاز بـــه لحاظ وجود 
پدیـــده یا چیـــزی به طور دائمـــی و انبوه 
در یـــک جامعه احســـاس خواهد شـــد 
بنابراین نفس اقدام برای تنظیم چنین 
ایحه ای و تقدیم آن به مجلس حکایت 
از آن دارد کـــه خشـــونت علیـــه خانم ها 
امری ملموس، مستمر و افزایش یابنده 
باید باشـــد. بدیهی اســـت چنین حالتی 
بسیار نگران کننده و در عین حال باعث 

خجالت است.
کشـــاورز بـــا تأکیـــد بـــر این کـــه تصویب 
نشـــدن ایحه علی رغم ســـپری شـــدن 
ســـال ها از تدوین و تنظیم آن، می تواند 
علل متعددی داشـــته باشـــد، می گوید: 
چه بسا بســـیاری از مواردی که در ایحه 
پیش بینـــی شـــده از دیـــدگاه بعضـــی یا 
بســـیاری از کســـانی که باید آن را بررسی 

و تصویـــب کننـــد، اصوًا مصـــداق جرم 
نباشد.

او در ادامـــه به تجربیات خـــود در حوزه 
دعاوی خانوادگی اشـــاره کرده و توضیح 
می دهد: شخصاً به یاد می آورم در برخی 
اختافـــات  و  خانوادگـــی  برخوردهـــای 
همسران با یکدیگر وقتی شوهر مرتکب 
ایجاد ضرب نســـبت به همسرش شده 
بود و کار به مراجع کشـــیده بود و مذاکره 
در ایـــن زمینه انجام می شـــد، بســـتگان 
خانم که دخترشان هدف جرم و تعرض 
بـــود می گفتند گـــه گاه بین زن و شـــوهر 
از ایـــن اتفاقـــات می افتـــد و نباید باعث 
جدایـــی شـــود. البته من از ســـال 1358 
بـــه بعد دعاوی خانوادگی را اصوًا قبول 
نکردم و نمی کنم و آنچه عرض می کنم 
تجربیات قبل از انقـــاب بود. علی رغم 
مســـائلی که در آن زمان در مورد حقوق 
زنان مطرح بود خانواده ها بعضاً چنین 
دیدگاهی داشتند و نمی توان متوقع بود 
اعمالی با درجـــات پایین تر از کتک زدن 
اگـــر جرم انگاری شـــود مورد قبـــول قرار 

گیرد.
کشـــاورز بـــا تأکیـــد بـــر اهمیـــت نقـــش 
پررنـــگ نمایندگان زن مجلس شـــورای 
اسامی در خصوص تصویب این ایحه 
می گویـــد: بایـــد توجـــه داشـــت هرچند 
خانم ها در مجلـــس محترم هم حاضر 
و هم – در این دوره فعال هســـتند. – اما 
قانونگذاران اکثراً مرد هستند و از دیدگاه 

 رایج ترین نوع خشونت علیه زنان
خشونتی است که از سوی همسر بر آنان اعمال می شود

خشونت علیه زنان انواع مختلفی دارد:
خشونت از 

سوی شریک 
جنسی، شامل 

سوء استفاده های 
جسمی، جنسی، 
روحی و عاطفی

انواع تجاوز و خشونت جنسی در زمان جنگ

قاچاق
انسان

 ناقص سازی
اندام جنسی زنان

قتل های
ناموسی

ازدواج زودهنگام
و اجباری

منبع: سازمان بهداشت جهانی

50،000 52،089

57،270 62،451

70،111
73،326

71،561

74،903
77،280

88سال 90سال92سال 89سال94سال 91سال93سال 95سال

55،000
60،000
65،000
70،000
75،000
80،000

تعداد معاینات نزاع مربوط به موضوع همسر آزاری از 88 الی 95

بع:
من

این
برآن

 خ

پیش نویـــس قانون دیـــده می شـــود به عنوان 
مثال گفته شـــده صداو سیما مکلف است که 
برنامه هایی در جهت حمایت از زنان در برابر 
خشـــونت تولید کند و به طور خاص مشخص 
نشـــده چه برنامه هایـــی مدنظر اســـت چون 
صداوســـیما براحتـــی می تواند از زیـــر بار این 
مســـئولیت با این بهانه که چنین برنامه هایی 
در ایـــن رســـانه در حـــال حاضر هم ســـاخته 

می شود، شانه خالی کند.
ë  آیا به لحـــاظ ســـاختاری و محتوایی هم در

زمینه نگارش مواد ایحه اشـــکالی دیده شده 
است؟

از نظر قانون نویســـی هم ایحه مشـــکات 
زیـــادی دارد کـــه در ایـــن مقـــال نمی گنجد و 
نمی تـــوان درباره تـــک تک آنهـــا اینجا بحث 
کرد. اما قانون نویسان خبره و صاحبنظر باید 
ایـــن ایحـــه را از بعد فنی و نحـــوه تدوین آن 

یادداشت

دکتر سیدمهدی حجتی
 وکیل دادگستری

1
حقوق قانونی زنان در مقایسه با حقوق مردان

بازنویسی کنند.
ë  می توانید چند ماده ای که به نظر شما جای 

اشکال دارد مثال بزنید؟
به عنوان مثـــال در ابتدای ایحـــه، اهداف 
قانون آورده شـــده این در حالی است که هیچ 
وقت اهـــداف نباید به عنوان بخشـــی از قانون 
آورده شـــود یا در ماده 32 این قانون آمده اگر 
کسی زنی را به قتل برساند چه مجازاتی دارد. 
این در حالی اســـت که حتـــی از جنبه عمومی 
مجـــازات بین قتـــل زن و مرد یکی اســـت. در 
این ماده باید اصاحاتـــی صورت گیرد با این 
قید که اگر فردی زنی را با انگیزه جنســـیت به 
قتل برســـاند فان مجـــازات را دارد. در ماده 
33 نیز گفته شـــده ترویج سنت ها و رویه های 
ناعادانه که مبنای شـــرعی یا قانونی ندارد و 
موجب ظلم به زن اســـت از قبیل خون بس. 
حتمـــًا نویســـنده ایحه نمی دانســـته که خون 

بس به چه معناســـت! خون بس، یک سنت 
اجتماعـــی دیرپا و قدیمی اســـت کـــه در این 
خصـــوص هـــم در قـــرآن به صلح و ســـازش 
تأکید شـــده و هم امروزه کلیه کشورها در دنیا 
به ســـوی عدالت ترمیمی و صلح و ســـازش 
گام برمـــی دارنـــد. جدیدتریـــن افـــکار نظام 
حقوقـــی عدالـــت ترمیمـــی و ایجـــاد صلح و 
ســـازش اســـت. اصل خون بس هیچ ایرادی 
نـــدارد کـــه بخواهیـــم کل مقوله را بـــا عبارت 
»رویـــه ناعادانـــه« زیر ســـؤال ببریـــم. قطعاً 
یک بخـــش از خون بـــس کـــه در آن دختر را 
بـــه صـــورت اجباری بـــه ازدواج شـــخصی در 
می آورنـــد مدنظر بوده اســـت این مـــاده باید 
مقید شـــود به ازدواج اجباری در خال خون 
بس، چون امروز هم شـــرع و هم عرف و هم 
علم جدید حقوقی و کیفری به دنبال راه های 
رســـیدن به صلح و سازش و عدالت ترمیمی 

هستند.
در مـــاده دیگـــری آمـــده سوء اســـتفاده از 
حقوق ناشـــی از وایت، قیومیت و سرپرستی 
از طریـــق وادار کـــردن به ازدواج بـــه هر دلیل 
از جمله... مـــا در تعیین مصادیق جرم نباید 
به صـــورت تمثیلی در مـــواد قانونی صحبت 
کنیم و دســـت قضـــات را بـــاز بگذاریم که هر 
مصداقی جرم انگاری شـــود؛ قانـــون باید به 
طـــور دقیق جـــرم را تعریف کنـــد و حد و مرز 
آن را مشـــخص کنـــد ولی در ایـــن ایحه چند 
ماده وجود دارد که جرم را به صورت تمثیلی 

تعریف می کند.

با توجه به ضرورت به قانون درآمدن ایحه منع خشونت علیه زنان در کوتاه ترین زمان 
ممکن آنچه از اهمیت باایی برخوردار است، جســـت و جوی مواردی است که سبب 
طوانی شدن روند ایحه شده اســـت. ایحه ای که پس از تغییرات گسترده همچنان در 
قوه قضائیه در حال بررســـی است. سؤال اینجاست که آیا در قوه قضائیه با اساس و پایه 
این ایحه مخالفت وجود دارد یا پس از حذف حدود 40 ماده هنوز موادی وجود دارد که 
از نظر مســـئوان قوه قضائیه جای بحث و ســـؤال و بازنگری دارد؟ از این رو از دکترجواد 

طهماسبی، مدیرکل آموزش قوه قضائیه سؤااتی پرسیدیم که در ذیل می خوانید:

مهسا قوی قلب
خبرنگار

جنســـیتی خاص بـــه قضیه نـــگاه می کنند 
بنابراین نباید متوقع بود که کار بســـرعت 
به ســـامان برسد. ســـومین موردی که این 
حقوقدان به آن اشاره می کند، مقتضیات 
اجتماعـــی و برخـــی بایســـته ها و مســـائل 
شـــرعی اســـت که نبایـــد آنهـــا را فراموش 
کرد، هر چند آنچه مهم اســـت این اســـت 
کـــه قانونگذار باید در وهله اول به آنچه در 
ســـوابق آمده به دقت نـــگاه کند و در وهله 
دوم تحوات اجتماعی و تغییرات را کامًا 

در نظر بگیرد.
او ادامه می دهد: گفته شـــده است تا آنجا 
کـــه تنبیـــه خانم ها مجاز شـــناخته شـــده 
اســـت آن هم پـــس از چند مرحلـــه که هر 

یـــک از آنهـــا احتمـــاًا باعث خواهد شـــد 
اختـــاف موجـــود برطرف شـــود. از جمله 
این تنبیهات عبارت اســـت از تنبیهی که با 
مسواک حادث می شود منظور از مسواک 
چوبـــی به طول 2 تا 3 ســـانتی متر بوده که 
بـــا آن دندان ها را تمیـــز می کردند واضح 
اســـت که چنیـــن تنبیهـــی نوعـــی مطایبه 
)برای طیب خاطر( و شوخی است و قطعاً 
می تواند از همین باب باعث ترمیم روابط 
شـــود. کشـــاورز به چهارمین مورد مهم در 
زمینـــه تصویب ایـــن ایحه اشـــاره کرده و 
اضافه می کند: شـــرایط اقلیمـــی و تفاوت 
رسوم و قواعد محلی هم در این خصوص 
نباید نادیده گرفت. در نهایت همچنان که 

ادامه از 
صفحه 11

غبار فراموشی بر چهره یک ایحه 
در آغاز کام گفته شـــد در بعضی مناطق 
برخی از خانم ها خشونت های این چنینی 
را از حقوق شـــوهر دانسته و خود را مکلف 

به قبول آن می دانند.
این وکیل دادگســـتری ادامـــه می دهد: به 
هر حال به نظر می رســـد که اگر قرار است 
مســـأله خشـــونت علیه خانم ها حل شود 
از یک ســـو نیاز به کار فرهنگی بسیار وسیع 
در سطح رســـمی و عمومی وجود دارد به 
نحـــوی که کـــودکان از بدو امر یـــاد بگیرند 
که خانم ها مطلقاً قابل احترام هســـتند و 
نبایـــد کوچکترین بی ادبـــی و بی احترامی 
نســـبت به آنان شـــود. این تعلیمات باید 
به طور رسمی در مدارس و به طور عمومی 
در جراید و صدا و ســـیما ارائه شود. واضح 
اســـت اگر کودکـــی از بدو طفولیت شـــاهد 
رفتـــار ناهنجار و زشـــت پدر خود بـــا مادر 
و خواهـــرش و حتـــی برادر بزرگتـــر خود با 
خواهرش باشـــد، اگر این کودک پسر باشد 
خود را مجاز به این قبیل حرکات ســـخیف 

خواهد دید.
وی در خاتمه نشـــان می کنـــد: در جوار کار 
فرهنگی که اهمیـــت آن از جرم انگاری به 
هیچ وجه کمتر نیســـت تکلیف این ایحه 
نیز باید روشـــن شـــود امیدوارم خانم های 
محترمـــی کـــه در مجلس حضـــور دارند و 
همگی فعال و سختکوش و پیشرو هستند 
بتواننـــد آقایان همـــکار خـــود را در جهت 
تصویب هر چه ســـریعتر ایـــن ایحه قانع 

کنند.

پرونده ایحه منع خشونت علیه زنان
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ــترده ای را در دو دهه اخیر  ــ ــرات گس ــ ــواده ایرانی تغیی ــ خان
ــنتی نوعی  ــ ــــت در جوامع س ــــن خود تجربه کرده اس در مت
ــــش در خانواده ها حاکم بود که برای هر یک از  تفکیک نق
ــده بود به عبارتی  ــ ــواده الزام آور و پذیرفته ش ــ اعضای خان
ــردان نیز در  ــ ــه دار بودند و م ــ ــع، فرمانبر و خان ــ ــان مطی ــ زن
ــــمار می آمدند اما با ورود  ــــش مدیر و نان آور خانه به ش نق
ــام خانواده  ــ ــــدرت در نظ ــبات ق ــ ــد و مناس ــ ــه، قواع ــ مدرنیت
ــــی رویکرد  ــــت به عبارت ــده اس ــ ــار تغییرات بنیادی ش ــ دچ
ــــات زنان و  ــردان، افزایش تحصی ــ ــوق برابر زنان با م ــ حق
ــــی از  ــه اجتماعی، اقتصادی و سیاس ــ ــان در عرص ــ ورود زن
ــــت در واقع در  ــــش اقتدار مردانه انجامیده اس ــــت که به کاه متغیرهایی اس
ــــم اختیارات و انتخاب های  ــنتی تفکیک نقش مردانه و زنانه حری ــ دوران س
ــــخص می کرد ولی در روند مدرنیته نوعی تلفیق نقش  یا  زن و شوهر را مش
ــیالیت قدرت را در خانواده مشاهده می کنیم که این گفتمان های متضاد  ــ س
ــوهر تداوم  ــ ــــی را بین زن و ش ــــنت و مدرنیته تنش دائم ــــن س ــــض بی و متناق
ــردان در برابر  ــ ــــت. در واقع واکنش منفی م ــه آن دامن زده اس ــ ــیده و ب ــ بخش
افزایش ساختاری قدرت زنان در خانواده و اجتماع، به خشونت علیه زنان 
ــترش پیدا کرده است خشونت در تمام جوامع و فرهنگ ها  ــ دامن زده و گس
ــترهای شکل گیری آن  ــ ــونت آمیز و بس ــ ــود اما نوع رفتار خش ــ مشاهده می ش
ــــد خشونت علیه زنان در جوامع در حال گذار از سنت  می تواند متفاوت باش
ــــی در بروز آن  ــوده و زمینه های فرهنگی و اجتماع ــ ــه پر رنگ تر ب ــ به مدرنیت
ــنتی و خأهای  ــ ــادی دارد که معموًا به علت زمینه های عرفی، س ــ نقش زی
قانونی برخورد با نگاه خشونت ورزانه مردان را با مشکل جدی مواجه کرده 
ــبات اجتماعی،  ــ ــه های افزایش خشونت ورزی در مناس ــ ــــت. از دیگر ریش اس
ــــت که از منظر  ــویه و تبادل نظر دموکراتیک اس ــ نبود فرهنگ گفتمان دو س
ــــوق می دهد  ــونت ورزی س ــ ــــوی خش ــاختاری جامعه را به س ــ ــــی و س فرهنگ
ــه تلقی نگردد از زمینه های  ــ ــــت که روابط نابرابر قدرت که عادان بدیهی اس
خشونت ورزی در خانواده هاست بطور مثال اهمیت دادن به فرزند پسر در 
ــونت ورزی ساختاری علیه زنان را بوجود می آورد.  ــ خانواده، زمینه های خش
ــیتی وجود  ــ ــــوص جامعه پذیری جنس ــــی در خص ــا تفاوت های ــ در خانواده ه
ــران با هنجارهای اجتماعی متفاوتی  ــ ــود دختران و پس ــ دارد که باعث می ش
ــوند و هریک نقش جنسیتی خاص خود را فرا گیرند؛ نقشی  ــ جامعه پذیر ش
ــته بودن به دیگری و تحمل خشونت،  ــ ــتی وابس ــ که در آن دختران با فرو دس
ــــوی دیگر رفتارهای سرکشانه در مورد پسران  پاداش دریافت می کند و از س
ــــاس حقارت و  ــذا فرزندی که احس ــ ــود ل ــ ــادی و قابل اغماض تلقی می ش ــ ع
ــای اعتراض آمیز می زند به عبارتی  ــ ــــت به رفتاره کمبود محبت می کند دس
بدست آوردن موقعیت های برابر برای زنان از متغیر هایی است که آنان را 
وادار به رفتارهای پر خطر می کند و بطور قطع زنان را با آسیب های فراوانی 

در اجتماع و خانواده روبه رو می کند.
یکی از عوامل خشـــونت ورزی علیه زنان نظام آموزشی در ایران است گفتنی 
اســـت که نهاد آموزش و پرورش از جملـــه عوامل جامعه پذیر کردن اعضای 
جدید جامعه اســـت. مدرســـه در ایران، تبعیض جنســـیتی بین دختر و پســـر 
را تولیـــد و در ذهـــن عادی ســـازی می کند، عـــده ای معتقدند کـــه تفاوت های 
جنســـیتی ریشه در بیولوژی و تفاوت زیســـتی افراد دارد اما پژوهش ها ما را به 
این نتیجه می رســـاند که ریشـــه تمایزات رفتاری به نوع اجتماعی شدن افراد 
برمی گـــردد. در طـــول دوران تحصیـــل اینگونه به دانش آموزان القا می شـــود 
کـــه نقش های مردانه، افـــراد را در منزلت و ارزش هـــای فرهنگی بااتری قرار 
می دهـــد و این باور غلط به صورت بخشـــی از یک برنامه آموزشـــی پنهان در 
نهاد مدرســـه تقویت و باز تولید می شود. با تحلیل محتوا در کتاب های درسی 
مشـــاهده می کنیم که همه چیز قطبی شـــده و به زنانه و مردانه تقسیم بندی 
شـــده و جنس ها از کلیشـــه های تجویزی پیروی می کنند و شکســـتن کلیشه ها 
ناهنجاری تلقی می شود و مشاهده می کنیم که دختران، نقش آفرینان متنی 
از زندگی اجتماعی هســـتند که از پیش برایشـــان در نظر گرفته شده است. آیا 
نقش ها و هویت جنســـی بطـــور طبیعی، تفاوت های زیســـتی را بیان می کند؟ 
یا آنکه بســـتر جامعه به شـــکل باور غلط به این معضل دامن می زند و نظام 
آموزشـــی در فرآیند باز تولید فرهنگی و به شـــکل بازتابی، ایســـتارهای قالبی 
جامعه را، به جای تغییر نگرش، بازتولید می کند!؟ بدیهی است که الگوهای 
رفتـــاری مردانه و زنانه محصول اجتماعی کردن افراد اســـت واز ســـوی دیگر 
بیـــن جنس های دوگانه در انجام دادن امور تفاوت هایی وجود دارد و این نوع 
تفاوت جنســـیتی به معنـــای تحمیل نگاه نابرابرانه نیســـت. بلکه این نکته از 
تفاوت ناشـــی می شـــود. بنابراین این تصاویر ناقص و یک بعـــدی از زنان در 
کتب درسی با واقعیت های فرهنگی و اجتماعی امروز کشور ما سازگار نیست.
تفکیک دنیای زن و مرد، شـــقه کردن ارزش های انسانی و مانع شدن جامعه 
از رســـیدن به توازن و تعادل و داشتن انسان هایی متعادل است لذا دو قطبی 
کردن دنیای انســـانی به اعتبار زنـــان مظهر عطوفت و لطافت و مردان مظهر 
خشـــونت نتیجه ای جز تشـــنج و ناهمگونی در حیات انســـانی نداشته است. 
بدین سان با سردمداری مردان بر دنیا، انسان ها همیشه در جهانی متاطم و 

خشن و غیرانسانی خواهند زیست.
در دنیـــای امروز و بـــا توجه بـــه تغییرات پیچیده و شـــتابان، نهـــاد آموزش و 
پرورش احتیاج به ســـازگاری مجدد با شـــرایط موجود دارد لـــذا جامعه ما در 
حال گذار به مدرنیته اســـت و به تبع آن افزایش سواد آموزی و مشارکت زنان 
در عرصه هـــای علمی، اقتصادی، سیاســـی و اجتماعی را نظـــاره گریم که در 
واقع بخشـــی از پیامدهای مدرنیته اســـت و به عبارتی مترادف با تغییر الگوی 
فکری ومصرفی زنان اســـت که ناگزیر، نظام مندی جدیدی، همراستای با آن 
می طلبد. لذا مشـــاهده می کنیم که نظام آموزشی همچنان در حال بازتولید 
فرهنگی اســـت و دائمًا افکار قالبی و پیشداوری های موجود را به تأیید مجدد 
می رســـاند. لذا سیستم آموزشی همزمان نمی تواند هم ایستارهای گذشته در 
مورد زنان را باز تولید کند وهم پاســـخگوی تغییرات الگویی عصر جدید باشد 
چـــرا که این دو واقعیت در کنار هم جمع نمی شـــوند. لذا تغییرات نهادی در 
سیســـتم آموزشـــی در پی تغییرات فرهنگی راهگشای حذف تبعیض جنسی 

فراگیر در نظام آموزشی است.
از طرفـــی نبایـــد تاش هـــا محـــدود بـــه نظام آموزشـــی شـــود چرا کـــه نظام 
آموزشـــی نیز مجموعه ای از عامان اجتماعی حســـاس یـــا بی اعتنا به وجود 
کلیشـــه های تبعیض آمیز اســـت لذا روی سخن با مســـئوان دولتی، اصحاب 
قلـــم، دستور نویســـان، زبـــان شناســـان و مســـئوان آموزش وپرورش اســـت 
کـــه امـــروز و فردایـــی بهتر و عالـــم و آدمی دیگر را بـــه دور از هر گونه ســـتم و 
تبعیض خواســـتارند. به همین سبب اقدامات ســـتیز علیه تبعیض را باید به 
حـــوزه یکایک آنها گســـترش داد، پس این پیشـــنهاد الزام آور منتج می شـــود 
کـــه قانونگذاران، وزارتخانه های آموزش و پرورش، فرهنگ و ارشـــاد، مؤلفین 
کتـــب، کارکنـــان اداری یـــا آموزشـــی مـــدارس، مربیـــان و مشـــاوران تربیتی و 
ســـرانجام خود دانش آموزان، این اقدامات را بر حســـب موقعیت و ابزار های 
در دســـترس، همزمان یا پیاپی، در تمام عرصه های مورد نظر، جهت حذف 

تبعیض جنسیتی که خشونت علیه زنان را دامن می زند به پیش برند.
بـــر اســـاس مطالعـــات صـــورت پذیرفتـــه در ایـــران 60 درصد زنـــان متأهل 
خشـــونت خانگی را به اشـــکال مختلف تجربه کرده اند. هرچند خشـــونت در 
ابعاد مختلف و نســـبت به همه افراد جامعه امری مذموم و نکوهیده اســـت 
اما خوشـــبختانه ایحـــه تأمین امنیت زنـــان در برابر خشـــونت به طور خاص 
بســـیاری از موارد متعدد خشونت های خانگی را که جزو خأهای قانونی بوده 
جرم انگاری کرده است. امید می رود با تصویب این ایحه پیشگیرانه دیگر بار 

شاهد خشونت های خانگی علیه زنان جامعه نباشیم.

ــــاش  ت ــال ها  ــ س از  ــــس  پ
متخصصان حوزه زنان ایحه 
ــه زنان به  ــ ــونت علی ــ منع خش
ــــت. مشکاتی که بر  ــیده اس ــ قوه قضائیه رس
اساس برخی شنیده ها منشأ فقهی و شرعی 
دارد سبب طوانی شدن روند تصویب ایحه 
ــیون  ــ ــــی، عضو فراکس ــده، از طیبه سیاوش ــ ش
ــورای اسامی در این زمینه  ــ زنان مجلس ش

سؤااتی پرسیدیم که در زیر می خوانید:
ë  به نظر شما آیا این ایحه مشکات شرعی

ــه کار به درازا  ــ ــی دارد که در قوه قضائی ــ یا فقه
کشیده است؟

ــواده ای  ــ ــاد خان ــ ــــث، به ایج ــورد بح ــ ــه م ــ  ایح
ــایانی می کند،  ــ ــر کمک های ش ــ ــر و بهت ــ پایدارت
ــال و نیم پیش به  ــ ــه این ایحه دو س ــ بنا بود ک
ــا تک تک افراد خانواده تحت  ــ مجلس بیاید ت
ــــش قانون، شاهد برقراری عدالتی باشند  پوش
ــرای زن و مرد و کودک منفعت به همراه  ــ که ب
دارد اما متأسفانه با موانعی مواجه شد. یکی 
ــه این ایحه به  ــ ــــن موانع این بود ک از مهمتری
ــورهای  ــ ــــی از قوانین کش نوعی کپی یا بازنویس
ــائل بومی در آن دیده نشده  ــ دیگر است و مس
این در حالی است که این ایحه سند پشتیبانی 

ــــی دارد و  ــــی و فرهنگ ــــرعی، حقوق فقهی و ش
ــــت  ــانی اس ــ حاصل تاش های گروه کارشناس
ــتمل بر فقیه، حقوقدان، متخصصان  ــ که مش
ــایر متخصصان این حوزه است.  ــ فرهنگی و س
ــند صحه  ــ ــــس می توان بر بومی بودن این س پ
گذاشت زیرا در نوشتن آن کاماً با دستگاه های 

درون حاکمیت تعاملی تنگاتنگ شده است.
ë  ــه حوزه هایی ــ ــوادی از ایحه و در چ ــ چه م

حذف شده اند؟
ــه به دلیل  ــ ــتر این ایح ــ ــــی های بیش در بررس
ــــن در حوزه های  ــــی قوانی ــانی با برخ ــ همپوش
ــــدود 40  ــــث کیفری ح ــگاری و مباح ــ ــرم ان ــ ج
ــــت، با اصاحاتی  ــده اس ــ ماده از آن حذف ش
ــه قوه قضائیه انجام داده این ایحه قاعدتاً  ــ ک
باید تاکنون به دست مجلسی ها می رسید، تا 
جایی که حدود 3 هفته پیش از معاونت های 
ــؤال کردم و  ــ ــوه قضائیه در این خصوص س ــ ق
ــــط آیت اه آملی  ــرار معلوم ایحه توس ــ از ق
اریجانی در حال بررسی بیشتر است و منتظر 

هستیم تا از قوه قضائیه بازگردد.
ë  ــه حوزه ای ــ ــور ایحه در چ ــ مهمترین مح

است؟
ــــن ایحه در  ــــم که ای ــــی از حوزه های مه یک

ــــت،  ــونت اس ــ ــــت تحدید خش آن دخیل اس
ــونت  ــ ــــمی بلکه خش ــه فقط جس ــ ــــم ن آن ه
عاطفی، اقتصادی، جنسی و گفتاری هم در 
ــــت. طی بررسی هایی که  ــده اس ــ آن دیده ش
ــام داده اند، زنان  ــ ــان امور زنان انج ــ کارشناس
تحصیلکرده ای که در کشور ما مورد خشونت 
ــورد  ــ ــایرین، م ــ ــر از س ــ ــد کمت ــ ــرار می گیرن ــ ق
خشونت را به مجاری قانونی اعام می کنند 
و اصواً هیچ شکایتی نمی کنند، امید است با 
ــــدن و تصویب این قانون این افراد  نهایی ش
ــکایت کرده و با  ــ برای احقاق حقوق خود ش
کمک مدعی العموم بتوانند به حق مسلم 
خود یعنی زندگی در سایه امنیت دست پیدا 

کنند.

آمار پزشکی قانونی 
از تعداد مراجعه 

کنندگان به این سازمان به 
علت نزاع های خانوادگی

سال 95

سال96

3100

4670

74180

77059

77280 

81729

خشونت علیه زنان
 نابرابری جنسیتی

ریشه خشونت علیه زنان است

تجربه کردن 
خشونت در 

کودکی
کنترل مردان 

روی زنان
نابرابری 

جنسیتی در 
عرف که روی 
خشونت علیه 
زنان سرپوش 

می گذارد

سوء مصرف 
الکل و مواد 

مخدر در 
مردان

برنامه های 
آموزشی برای 
والدین، برای 
پیشگیری از 
خشونت در 

خانواده

برنامه های 
آموزشی برای 

پسربچه ها 
و مردان 

برای آموزش 
برابری 

جنسیتی و 
ترویج رفتار 

برابر

ترویج هنجارهای 
جنسیتی عادانه 

از طریق نهادهای 
مدنی، رسانه ها، 
مدارس و مراکز 

مذهبی

کاهش امکان 
 دسترسی 

 به الکل

و مواد مخدر

عدم دسترسی 
زنان به آموزش 

و فرصت های 
شغلی

منبع: سازمان بهداشت جهانی

یادداشت

مصطفی آب روشن 
 عضو انجمن

 جامعه شناسی

2

 افزایش احساس امنیت خانواده
در سایه تصویب قانون جدید  ارتقای جایگاه زنان در جامعه با تصویب ایحهایحه، سند پشتیبان فقهی و شرعی دارد

فرصت یک ماهه برای بازگشت ایحه از قوه قضائیه

گـــــپ
ــور ما در میان  ــ قانون اساسی کش
بسیاری از کشورهای دنیا قانونی 
ــأن  ــ ــــت که به ش جامع و کامل اس
ــیار توجه شده اما با رشد  ــ و منزلت زن در آن بس
ــــبک زندگی هر  فرهنگ و به تبع آن تغییرات س
ــده  ــ ــــت قوانین بازنگری ش از چندگاهی ازم اس
ــود.با محمدعرفان،  ــ ــه آن اضافه ش ــ یا قانونی ب
ــــدن  ــه طوانی ش ــ ــتری در زمین ــ ــــی دادگس قاض
جریان تصویب ایحه منع خشونت علیه زنان 

گپ کوتاهی انجام دادیم که می خوانید:
ë  بحث درباره این ایحه از چه زمانی شـــروع -

شده و چرا در قوه قضائیه باقی مانده است؟
ــــن امنیت زنان  ــــث در خصوص ایحه تأمی بح
ــــترش چتر حمایتی بر  ــونت و گس ــ در برابر خش
ــروع شده است، با  ــ ــر بانوان از دولت دهم ش ــ س
این حال هنوز به سرانجام نرسیده، قوه قضائیه 
ــرم انگاری  ــ ــــن ایحه را ج ــــل کاهش مواد ای دلی
بیش از حد و تعارض با قوانین قدیم دانست و 
از تعداد مواد آن کاست. البته آنچه که اهمیت 
دارد این است که ارتقای جایگاه زنان در جامعه 
ــادی و معنوی جزو تکالیفی  ــ و احیای حقوق م
ــــی  ــــت که قانونگذار در اصل 21 قانون اساس اس

مطرح کرده است.
ë  در قوه قضائیه اختاف نظـــر در مورد ایحه -

درچه بخش هایی وجود دارد؟
قانون اساسی ما جزو قانون های اساسی مترقی 
ــه که دولت  ــ ــــت در این اصل قانون گفت دنیا اس
ــام جهات با  ــ ــــت حقوق زن را در تم موظف اس
ــــن نماید، در بند  ــــامی تدوی رعایت موازین اس
ــاد زمینه های  ــ ــده ایج ــ ــــن قانون گفته ش یکم ای
ــــخصیت زن و احیای  ــد ش ــ ــرای رش ــ ــاعد ب ــ مس
ــود، این  ــ حقوق مادی و معنوی او باید ایجاد ش
ــــت و جایگاه  ــــت که منزل ــه قانونگذار اس ــ دغدغ
ــتم هم  ــ زن در جامعه را باا ببرد، در اصل بیس
ــده که همه افراد ملت اعم از زن و مرد  ــ تأکید ش
ــانی  ــ ــرایط یکس ــ به لحاظ حمایت قانونی در ش
هستند یعنی قانونگذار هیچ نگاه متفاوتی به زن 
و مرد ندارد. در جایی دیگر هم به تساوی حقوق 
ــــده هرچند  ــاره ش ــ ــــام اش با رعایت موازین اس
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ــونت علیه زنان  ــ ایحه منع خش
ــه کاهش  ــ ــــدف کمک ب ــا ه ــ ــه ب ــ ک
آمار خشونت علیه زنان نگارش 
ــــت در قوه  ــــی مدتی اس ــده با تغییراتی اساس ــ ش
ــــت. با یحیی کمالی پور،  قضائیه باقی مانده اس
نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس شورای 
ــــوص گفت و گوی کوتاهی  ــــامی در این خص اس

انجام دادیم که می خوانید:
ë  ایحه پس از ارسال به قوه قضائیه چه تغییراتی 

کرده ست؟
ایحه منع خشونت علیه زنان در قوه قضائیه در 
ــــی است و در کنار این ایحه دو یا سه  حال بررس
طرح غیرمنسجم از ناحیه نمایندگان مجلس 
ــیون قضایی مجلس ارجاع داده شد،  ــ به کمیس
ــــت و  ــده اس ــ ــه پس از تغییرات جامع تر ش ــ ایح
ــورت جزئی در  ــ ــواردی که در ابتدا به ص ــ همه م
ــده بودند هم در آن گنجانده شده  ــ آن مطرح ش

است.
ë  اگر ایحه بازنگردد اقدام بعدی نمایندگان چه 

خواهد بود؟
ــریعتر ایحه  ــ امیدواریم قوه قضائیه هرچه س
ــه مجلس اعام  ــ ــــت بدهد و دولت ب را به دول
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ایحه منع خشونت علیه زنان 
ــــی همچنان  ــا تعویقی طوان ــ ب
ــــدن به یک  در انتظار تبدیل ش
ــــم  ــــامت جس قانون برای کمک به ارتقای س
ــه ذوالقدر، عضو  ــ ــــت. با فاطم و روح زنان اس
ــــامی درباره  ــورای اس ــ ــیون مجلس ش ــ فراکس
ــه گفت و گو  ــ ــــدن تصویب این ایح طوانی ش

کردیم که می خوانید:
ë  ایحه را چه کســـانی نوشته اند و اگر زمان 

بازپـــس فرســـتادن آن طوانـــی شـــود چه 
سازوکاری در پیش خواهید گرفت؟

این ایحه مدت ها است در قوه قضائیه باقی 
ــــت، در نگارش این ایحه، معاونت  مانده اس
امور زنان و کمیسیون قضایی با یکدیگر کاری 
ــــس از حذف برخی  ــــی انجام داده اند. پ گروه
ــه ای  ــ ــه با خانم ابتکار جلس ــ ــواد از این ایح ــ م
ــه دادند  ــ ــا توضیحاتی ک ــ ــان ب ــ ــتیم و ایش ــ داش
ــرد چرا که  ــ ــا را کم ک ــ ــادی نگرانی ه ــ ــد زی ــ تا ح

بررسی ها نشان می دهد خیلی از مواد قانونی 
ــاختاری کم نشده و فقط موارد تکراری با  ــ و س

هم ادغام شده اند.
ë  مثًا در کدام بخش ها می توانید مثالی از  

این تغییرات بزنید؟
ــده اند  ــ ــیتی در ایحه اصاح ش ــ موارد جنس
ــواد به »هر  ــ ــوان مثال »هرزنی« در م ــ به عن
ــده نگاه  ــ ــــعی ش ــده و س ــ ــــردی« تبدیل ش ف
ــود تا با حذف اشکاات  ــ جنسیتی حذف ش
ایحه زودتر به مرحله ظهور برسد. یکی از 
ــته ماده ای  ــ مواردی که چنین تغییری داش
است درباره اسیدپاشی، یعنی »اسیدپاشی 
ــــی روی فرد« تبدیل  روی زن« به »اسیدپاش

شده است.
ë  به نظر شـــما چنـــد روز دیگر بایـــد منتظر  

بازگشت ایحه بمانید؟
ــای  ــ ــا اعض ــ ــیده، م ــ ــان رس ــ ــه پای ــ ــا ب ــ بازنگری ه
ــا و تذکرات خود در  ــ ــیون زنان در نطق ه ــ فراکس

قوه قضائیه بارها اشاره کرده ایم که بی صبرانه 
ــــس بیاید؛ در  ــتیم که ایحه به مجل ــ منتظر هس
ــای اژه ای و با حضور  ــ ــه ای با آق ــ این رابطه جلس
ــتیم و در آن  ــ ــــی داش ــادق اریجان ــ ــــت اه ص آی
جلسه سران قوه وعده دادند که در اسرع وقت 
ــود. نمی توانیم  ــ ــام ش ــ ــــی های نهایی انج بررس
ــتر از یک ماه صبر کنیم در غیر این صورت  ــ بیش
ــــرح می کنیم، مگر  ــــرح آن را مط ــه صورت ط ــ ب

چقدر می توان برای یک ایحه منتظر ماند؟!

چقدر می توان منتظر یک ایحه ماند؟!
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ــا  ــ ب ــان  ــ متخصص ــه  ــ گفت ــه   ــ ب
تصویب ایحه منع خشونت 
ــــی  علیه زنان به میزان فاحش
ــته می شود،  ــ ــــیب های اجتماعی کاس از آس
ــــن  انجم ــــس  رئی ــا،  ــ نی ــاری  ــ صف ــــد  مجی
ــؤاات ما در  ــ ــــی اجتماعی به س روان شناس

این خصوص پاسخ می دهد:
ë  آیا تصویـــب ایحه و تبدیل شـــدن آن به

یک قانون کلی در کاهش آسیب های روانی 
و اجتماعی زنان کمک خواهد کرد؟

ــول  ــ ــــی در ط ــــف زمان ــای مختل ــ در برهه ه
ــه  ــ جامع روز  ــای  ــ نیازه ــــاس  براس ــــخ،  تاری
ــوند، قطعاً در  ــ ــــع می ش ــــن جدید وض قوانی
ــای جامعه زنان  ــ ــــن بازه زمانی هم نیازه ای
ــا در برابر  ــ ــــن امنیت آنه ــــوص تأمی در خص
ــــت و چه بسا  ــته اس ــ ــونت بیش از گذش ــ خش
ــــرفت  ــد و پیش ــ چنین امری تحت تأثیر رش

ــرایط حاکم بر  ــ ــــت. ش فکری و تکنولوژی اس
ــــکاتی از قبیل  ــور، مش ــ جامعه امروز در کش
ــــی از  ــادی ناش ــ ــــات اقتص ــکاری ومعض ــ بی
ــــل افزایش آمار  ــــی از عوام آن می تواند یک
خشونت علیه زنان باشد، برخی خانواده ها 
ــادی دختران  ــ ــــکات اقتص تحت تأثیر مش
جوان خود را وادار می کنند که تن به انجام 

مشاغلی خاف عرف جامعه بدهند.
ë  آیا به قانـــون درآمدن ایـــن ایحه کمکی  

به رفع نگاه تبعیض آمیز در حوزه مشـــاغل و 
پست های مدیریتی می کند؟

ــــبت به زنان وجود  ــونت دیگری نس ــ مدل خش
ــــدن بین زن ها  دارد و آن هم تبعیض قائل ش
ــــغل های مدیریتی و  ــتن ش ــ و مردان برای داش
ــــت، به مرحله اجرا رسیدن ایحه  حساس اس
ــد در کلیه  ــ ــان می توان ــ ــونت علیه زن ــ منع خش
ــر چند برخی  ــ ــان کمک کند ه ــ ــا به زن ــ زمینه ه

ــه ندارند ولی  ــ ــگاه مثبتی به این ایح ــ مردان ن
ــود همه  ــ ــاختار اصاح ش ــ وقتی چارچوب و س
افراد جامعه باید از آن تبعیت کنند. تصویب 
ــــل های بعدی  ــد می تواند در نس ــ ــــون جدی قان
ــدان در کاهش آمار  ــ ــازی فرزن ــ از طریق آگاه س
ــونت نسبت به زنان مؤثر باشد، تصویب،  ــ خش
ــــن زمینه  ــازی در ای ــ ــــت آگاه س ــرا و در نهای ــ اج

می تواند بسیار کارآمد و مؤثر باشد.

کاهش معضات اجتماعی با تصویب ایحه

گـــــپ

تفاوت های جزئی در برخی حقوق از جمله ارث 
ــــرعی دارد وجود دارد که البته برای  ــه ش ــ که ریش
توجیه این قبیل حقوق نیز پاسخ های مناسبی 

آمده است.
ë  با توجه به مواردی که اشـــاره کردید به نظر شما

اختافـــات کلی اســـت یا جزئـــی؟ دلیل حذف 
برخی مواد ایحه چه بود؟

ــــامی  ارتقای جایگاه زن همواره در جامعه اس
ــــت نگاه های  ــــن اس ــوده، ممک ــ ــاره ب ــ ــورد اش ــ م
جامعه شناسان و متخصصان در زمینه ایحه 
ــد اما  ــ ــان متفاوت باش ــ ــونت علیه زن ــ منع خش
ــه اختاف در جزئیات است. این ایحه  ــ همیش
از جمله مواردی است که سبب ارتقای جایگاه 
ــات جزئی  ــ ــود. اختاف ــ ــان در جامعه می ش ــ زن
ــــی از آنها  ــود دارد که یک ــ ــــن خصوص وج در ای
ــندگان ایحه بر وجود تمامی مواد  ــ اصرار نویس
ــر قوه قضائیه و تأکید بر  ــ آن بود اما با اظهارنظ
ــدازه بخش هایی از آن  ــ ــگاری بیش از ان ــ جرم ان
ــورد توافق همگان  ــ ــد. کلیات ایحه م ــ حذف ش
است، هرچند هنوز در خصوص جزئیات بحث 
ــرانجام  ــ ــــم طبیعتاً به س ــا آن ه ــ ــود دارد ام ــ وج
ــاهد تصویب  ــ ــید و بزودی ش ــ نهایی خواهد رس
ــورت تصویب این  ــ ــود. در ص ــ ــه خواهیم ب ــ ایح
ــورد مخاطره قرار  ــ ایحه چنانچه امنیت زنی م
ــگاه وی حمایت کرده  ــ ــــن قانون از جای گرفت ای
ــتفاده از این ابزار به عنوان قانونی جامع  ــ و با اس
جایگاه و منزلت او بیش از گذشته ارتقا می یابد، 
البته باید به گونه ای در جزئیات دقت شود که از 
مباحثی که ناشی از ابهام یا تعارض در تصویب 

قانون است، جلوگیری شود.

ــیون قضایی در حال پیگیری  ــ کند، البته کمیس
ــتند در  ــ ــــت تا ایحه را باز پس فرس موضوع اس
ــــدگان طرحی  ــورت مطمئناً نماین ــ غیر این ص
ــرار  ــ ــیون ق ــ ــتور کار کمیس ــ ــــی را در دس تجمیع

می دهند.
ë  آیا قوه قضائیه زمان مشخصی را برای ارجاع 

ایحه اعام کرده است؟
متأسفانه زمان مشخصی به ما اعام نشده ولی 
ــــب در حال پیگیری از معاون قوه  ما به طور مرت
قضائیه و امور مجلس این قوه هستیم حداکثر 
ظرف یک ماه آینده اگر قوه قضائیه ایحه را به 
کمیسیون مجلس نفرستد طرح نمایندگان را در 

دستور کار قرار می دهیم.

پرونده ایحه منع خشونت علیه زنان

فردی

ـل
ایـ

د
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در جامعهسبک زندگیدر رابطه در اجتماع محلی

قوانین، 
 سیاست ها

و برنامه ها
 - دسترسی زنان

به تحصیل و اشتغال
 - ایجاد مشاغل خرد

و حمایت از اشتغالزایی
- منع قانونی خشونت 

علیه زنان و ضمانت 
اجرایی آن



مهم ترین نکته ایحه منع خشونت علیه زنان
حمایت همه جانبه آن از زنان است که این 

امر منجر به ارتقای سامت فردی و احساس 
امنیت زنان جامعه در محیط های خانوادگی و 
بیرونی می شود و قطعاً فرصت های شکوفایی 

فردی، خانوادگی و اجتماعی آنها نیز به مراتب 
بیشتر می شود. تعریف خشونت در ایحه یکی از 

نکات مثبت آن است چون به صورت عام همه 
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بازنویسی قانون 
با رویکرد حمایت از زنان
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خشونت علیه زنان در جامعه جهانی
افزایــش غیرقابــل باور خشــونت علیه زنان بــه یکی از 
بحران های بشــر تبدیل شــده کــه انــواع بدرفتاری ها و 
تضییع حقوق زنان در بســیاری جوامع دیده می شــود. 
در نتیجه پژوهش های انجام شــده در این حوزه روح و 
جســم زنان بر اثر تحقیر و تشــویش در خانه و بیرون از 
محیط خانه تا جایی آســیب می بیند که ممکن اســت 
دســت به خودکشــی بزنند. می توان اذعان داشــت که 
یکی از بحران های امروز بشــر، گسترش غیرقابل انکار 

خشونت علیه زنان است.
خشــونت علیــه زنــان عبــارت اســت از هرگونــه عمــل 
خشــونت آمیز بــر مبنای جنســیت که به آســیب یا آزار 
جسمی، جنسی یا روانی زنان منجر شود یا احتمال آن 
وجود داشــته باشــد از جمله تهدید یــا اجبار یا محروم کــردن زنان از آزادی 
و در مــورد نفی خشــونت علیه زنان در اســناد بین المللی اســت. رفتارهای 
خشــونت آمیز دامنــه وســیعی را دربرمی گیــرد یعنــی عاوه بر کتــک زدن، 

پرتاب اشیا، هل دادن و سایر رفتارهایی که جنبه فیزیکی دارند.
 برخــی رفتارهایــی که بیشــتر جنبــه هیجانــی دارند نیــز در زمــره رفتارهای 
خشــونت آمیز قــرار می گیــرد. اینکه پوشــش زنــان به عنوان عامــل افزایش 
خشــونت خیابانی اســت و تعبیرهای جامعه شــناختی خشونت گویای این 
اســت که شــرایط خاص فرهنگی، اجتماعی و تاریخی زمینه بروز خشــونت 

را فراهم می آورد. 
از جملــه پیامدهــای خشــونت اینکــه باعث افســردگی و خدشــه دار شــدن 
امنیت و خودکشــی زنان می شــود و از مــوارد راهکارها می تــوان به باورهای 
فرهنگی از قبیل برتری مرد نســبت به ســایر اعضای خانواده، فراهم کردن 

امکانات تحصیل، درآمد بیشتر و... اشاره کرد.
خشــونت علیــه زنان، پدیده ای اســت کــه در آن زن به خاطر جنســیت خود 
و صرفــاً بــه علــت زن بودن مــورد اعمــال زور و تضییع  حق از ســوی جنس 
مخالــف )مرد( قرار می گیرد. چنانچه خشــونت در چارچوب خانواده و بین 
زن و شوهر باشد، از آن به خشونت خانگی تعبیر می شود و به هر نوع عمل 
یا احتمال رفتاری که به آسیب جسمی، جنسی، روانی یا محرومیت و عذاب 
منجر شــود، خشونت علیه زنان گفته می شود. این تعریف، تهدید به چنین 
اعمــال و رفتاری، محرومیت از آزادی بــه اجبار یا به اختیار، اعم از اینکه در 

زندگی شخصی )خصوصی( یا جمعی رخ دهد، را نیز دربرمی گیرد.
بــرای تعریــف  در دســامبر ســال 1993، مجمــع  عمومــی ســازمان ملــل 
خشــونت های مبتنی بر مالکیت نسبت به جنس مؤنث، به توافق رسید و با 
عنوان »بیانیه طرد خشــونت علیه زنان« به تعریف خشــونت پرداخت. در 
ادامه اعامیه، به احصای اعمال و اشــکالی از خشــونت می پردازد که منجر 
به خشــونت علیه زنان می شــود کــه در ذیل خشــونت های عمومی و خارج 
از خانه نام برده شــده اســت: 1 خشونت های غیرزناشــویی؛ 2 خشونت های 
مربوط به بهره کشــی؛ 3 آزار جنســی، منزوی ســاختن در محل کار و مراکز و 
ســازمان های دولتی یا غیردولتی و هر جای دیگر؛ 4 قوادی؛ 5 روسپی گری؛ 

6 خشونت های ناشی از اعمال حاکمیت دولت.
از ســده بیســتم جامعــه بین المللــی بــا احتــرام بــه اصــل حاکمیــت ملی، 
مجموعه گســترده ای از قوانین بین المللی حقوق بشــر توســعه یافت که تا 
حــدود زیادی اجــازه اظهارنظر و تأثیرگذاری در مورد وضعیت حقوق بشــر 
در دیگــر دولت ها محقق شــد. بــرای نمونه جامعــه بین  المللی تاش های 
گســترده ای را برای جلوگیری از خشــونت علیه زنان و شامل ساختن حقوق 

زنان در عرصه حقوق بشر انجام داده است. 
مطالعــات متعــددی که در بســیاری از کشــورهای توســعه یافتــه و در حال 
توســعه انجام شــده است، بر شــیوع خشونت نســبت به زن از طرف همسر 
اشــاره کرده انــد. حداکثــر یــک ســوم زنــان در کل دنیا، مــورد خشــونت قرار 
گرفته اند و هر ساله به میزان شیوع و مرگ و میر ناشی از آن افزوده می شود. 
مطالعــات بین المللی اخیر، شــیوع آن را بیــن 24-43 درصد ذکر کرده اند. 
در بیانیه شــماره 239 سازمان جهانی بهداشت تحت عنوان خشونت علیه 
زنان در ســال 2001 آمده است: خشــونت های خانگی در کشورهای صنعتی 
تا 20 درصد و در کشــورهای جهان ســوم و امریکای اتین تا 70 درصد وجود 
دارد. مطالعــات انجام شــده در ایران نیز وجود این پدیده و عوارض ناشــی 

از آن را تأیید می کنند. 
نتایــج طرح ملی نشــان می دهــد که 66 درصــد از زنان ایرانــی از ابتدای 
زندگی مشترکشــان تا زمان انجام پژوهش حداقل یک بار مورد خشونت 
قــرار گرفته انــد و بیشــترین نــوع خشــونت، از نــوع روانی و کامــی 0/52  
درصد بوده اســت . شــیوع قابل توجه خشــونت خانگی در سراسر جهان 
باعث شــده محققین به بررسی پیامدهای زیانبار آن بپردازند پیامدهای 
خشــونت نیز قابل توجه اســت. خشــونت علیه زنان بواســطه پیامدهاى 
اساســی کــه بر بهداشــت بــارورى، ســامت جســمی و روانی زنــان دارد، 
به عنوان یک مشکل بهداشت عمومی شناخته شده است که تأثیر منفی 
بــر اولویت هــای بهداشــتی مهم نظیر ســامت و ایمنی مــادران، تنظیم 
خانــواده و بهداشــت روان دارد. مطالعــات بــه وضوح نشــان داده اند که 
خشــونت علیــه زنان در خانــواده، با ناخوشــی زنان و میزان مــرگ و میر 

ارتباط معنی داری دارد.

یادداشت

دکترمحمود عباسی
معاون حقوق بشر و 
امور بین الملل وزیر 
دادگستری

زندگــی  در  زنــان  دنیــا  جوامــع  تمــام  در 
معمــوًا هــر یــک بــه نوعــی خشــونت را 
یــک آســیب  تجربــه می کننــد، خشــونت 
اجتماعی چند بعدی اســت کــه تنها یکی 
از ابعــاد آن بحــث قانون اســت اما قانون 
شــمار  بــه  آســیب  ایــن  در  مؤثــری  رکــن 
مــی رود زیــرا می توانــد تحــوات فرهنگی 
و عرفی جامعه را به دنبال داشــته باشــد، 
احســاس حمایــت قانونــی از زنان ســبب 
از  نیــز  آنهــا  رضایــت  احســاس  می شــود 
زندگــی تــا انــدازه زیــادی ارتقا پیــدا کند و 
در صــورت بــروز خشــونت قطعًا ســکوت 
نمی کننــد و همیــن امــر در کاهــش انــواع 
خشــونت ها علیــه زنــان مؤثــر اســت. یک 
فعــال حــوزه اجتماعــی در زمینــه ایحــه 
تأمیــن امنیت زنــان در برابر خشــونت به 

»ایران« توضیح می دهد:
برابــر  در  زنــان  امنیــت  تأمیــن  ایحــه 
خشــونت به منظــور افزایــش آگاهی هــای 
خشــونت هایی  خصــوص  در  اجتماعــی 
اســت که علیــه زنان اتفــاق می افتد، البته 
هــدف دیگــری نیــز در تنظیــم ایــن ایحه 
وجــود دارد و آن هــم یادگیــری راه هــای 
اعمــال  بــا  مبــارزه  و  مقابلــه  پیشــگیری، 
خشــونت ها اســت. در مرحلــه نهایی این 
ایحه برای بازپروری زنان خشــونت دیده 

تدوین شده است.
به اعتقاد مونیکا نادی  وکیل دادگســتری و 
عضو کانون وکای مرکــز، مهم ترین نکته 
ایحــه حمایــت همــه جانبــه آن از زنــان 
اســت که این امر منجر به ارتقای سامت 
فــردی و احســاس امنیــت زنــان جامعــه 
بیرونــی  و  خانوادگــی  محیط هــای  در 
می شــود و قطعــًا فرصت هــای شــکوفایی 
فــردی، خانوادگی و اجتماعــی آنها نیز به 
مراتب بیشــتر می شــود. تعریف خشونت 
در ایحــه یکــی از نــکات مثبت آن اســت 
چــون به صورت عــام همه خشــونت های 
اقتصــادی،  جنســی،  روانــی،  جســمی، 
و  عرفــی  خشــونت های  بویــژه  و  خانگــی 

سنتی علیه زنان را در برگرفته است.
این فعــال اجتماعی، بیشــترین حمایت ها 
حــوزه  در  قانونــی  مــواد  طریــق  از  را 
خصــوص  در  اجتماعــی  آســیب های 
خشــونت علیــه زنان ازم ااجــرا می داند و 
می افزایــد: جامعــه ای می توانــد پیشــرفت 
کند که با به کارگیری ســازوکارهای مناســب 
از میزان خشــونت بکاهــد؛ پیش بینی هایی 
که در ایحه شــده پیش از ایــن در قانون ما 
سابقه نداشــته است، در مرحله دوم یعنی 
پس از اتفاق افتادن خشونت به هر دلیلی، 
ســازوکارهای قضایــی که ایحــه پیش بینی 
کــرده بســیار مؤثر هســتند و در این پروســه 
متخصصــان و حقوقدان هــا به صورت ویژه 
و تخصصــی وارد عمــل شــده اند. در ایحه 

خانــواده که در اذهــان ما به عنــوان پناهگاه 
و محیــط امن شــناخته می  شــود در بعضی 
و  زنــان  کانــون خشــونت علیــه  بــه  مواقــع 
کودکان تبدیل می شــود. آنچه مســلم است 
می گــذارد  زن  روی  خشــونت  کــه  تأثیــری 
بیــش از آنکــه جســم زن را بخراشــد روح او 
را جریحــه دار کــرده و از او موجودی بی اراده 
و مفعــول و منفعــل می ســازد. ســامت و 

اعتماد به نفس او را از بین می برد و امید به 
زندگی را در او کاهش می دهد.

 بد رفتاری علیه زن عاوه بر اســتخوان های 
شکســته، ســوختگی های درجه ســه و ســایر 
عواقــب  موجــب  جســمی،  آســیب های 
بهداشــت روانــی پایــدار ماننــد افســردگی، 
اقدام به خود کشــی و بروز آسیب و استرس 

پس از حادثه می شود.

خشونت علیه زنان زمان و مکان خاصی ندارد!
 تفــاوت عمــده ای که در ایــران وجود دارد 
این اســت کــه زن ها به خاطر حفــظ کانون 
خانــواده و آبــرو داری )زیــرا طــاق امــری 
کــه می تواننــد  آنجــا  تــا  و  اســت  مذمــوم 
جلوگیــری  خانــواده  کانــون  فروپاشــی  از 
می کنند( تا زمانی کــه به اصطاح کارد به 
استخوانشــان نرسد و خطر جدی جانشان 
را تهدیــد نکنــد صدایشــان در نمی آیــد و 

شکایتی نمی کنند. 
شــاید این مربــوط به فرهنگ ما، یا ســنت 
و... باشــد و از طرفی باور های مردســااری 
باعــث شــده تــا مــردان مــا بــه نوعــی این 
خشــونت را حق خود دانســته و ســعی در 

توجیه آن دارند.
زنــان همســردار  کــه روی   درمطالعــه ای 
مراجعه کننده به مراکز بهداشــتی درمانی 
دانشــگاه انجام گرفته نتایج یافته ها نشان 
داد کــه از هــر چهــار زن یکــی درمعــرض 

همسر آزاری قراردارد.
دربررســـــــــی ای کـــــــــه روی خـــــانم های 
قانونــی  مرکزپزشــکی  بــه  مراجعه کننــده 
خانگــی  خشــونت  شــیوع  شــده  انجــام 
و  نمــوده  اعــام  ده  بــه  چهــار  همیــن  را 
بیشترین علت خشونت علیه زن را اعتیاد 

ومشکات رفتاری اعام کرده اند.

خشــونت  کــه  داده  نشــان  تحقیقــات 
وبدرفتاری نسبت به همسر دردانشجویان 
کــه  به طــوری  می شــود  دیــده  نیــز 
درمطالعه ای که روی دانشــجویان متأهل 
یــک دانشــگاه صــورت گرفته نشــان داده 

است که اکثراً خشونت را تجربه کرده اند.
تقریباً همه تحقیقات به نوعی گستردگی 
را  آســیب ها  و  زنــان  علیــه  خشــونت 
وضعیــت  متأســفانه  و  می کننــد  تأییــد 
مناســب اقتصــادی و اجتماعــی و حتــی 
تحصیــات عالیــه در مــردان نیــز مانــع 
خشــونت نمی شــود. پــس مــا بــه چیزی 
فراتــر از آمــوزش و رفــاه و فرهنگ ســازی 
بــرای جلوگیــری از خشــونت علیــه زنــان 
نیــاز داریم. چیزی کــه بازدارندگی قوی و 
ضمانت اجرایی داشــته باشد. چه چیزی 
تحصیــات  و  فرهنــگ  و  پــول  از  فراتــر 
دارد؟  اجرایــی  ضمانــت  و  بازدارندگــی 

چیزی جز قانون سراغ داریم؟!
عنــوان  تحــت  مبحثــی  حاضــر  حــال  در 
خشــونت علیــه زنــان را تنها در یــک ماده 
در قانــون مجــازات اســامی داریــم که در 
آن آمده است: اگر کسی در معابر عمومی 
بــرای زنــان مزاحمــت ایجــاد کنــد بــا وی 
برخــورد می شــود. ایــن مــاده در حالی در 

قانون آمده اســت که همه بحث خشونت 
بــه تعــرض در معابــر  تنهــا  زنــان  علیــه 

عمومی خاصه نمی شود.
ایــن قطعــاً کافــی نیســت. وجــود قانونــی 
فراگیر و محکم برای جلوگیری از خشونت 
علیــه زنــان از نظــر مــن در حــال حاضــر 
آمــوزش  گرچــه  اســت  راه حــل  بهتریــن 
می دانــم.  مؤثــر  همــواره  را  مشــاوره  و 
در شــرایطی کــه مــردان آشــکار و پنهــان 
خشــونت علیه زنان را بــه نوعی حق خود 
می داننــد حتماً جایــی باید باشــد که منع 
خشــونت علیه زنان را هم حق آنها بداند 
وگرنــه نیمــی از جامعــه همواره در ســایه 

ناامنی خاطر به سر خواهند برد.
شــما تصــور می کنیــد اگــر بســتن کمربنــد 
ایمنی خودرو قانوناً اجباری نبود و جریمه 
نداشــت با آمــوزش و فرهنگ ســازی چند 

درصد از مردم رعایت می کردند؟
البته اگر ما در ســنین مناسب یعنی دوران 
تحصیــات ابتدایی فراگیــری مهارت های 
زندگی خصوصاً مسئولیت پذیری، مهارت 
حل مسأله و مهارت برقراری ارتباط سالم 
را به معنــای واقعی داشــته باشــیم قطعاً 
خشــونت علیه زنــان کمتر خواهد شــد اما 

هرگز بی نیاز از قانون نخواهیم بود.

می دهــد  نشــان  آمارهــا 
مــورد  هــزار   13 از  بیــش 
ســال  در  همســرآزاری 
اورژانــس  بــه  گذشــته 
اجتماعــی گــزارش شــده 
از  بیــش  تنهــا  کــه  اســت 
2000 مورد از این تعداد، 
بــه مراکــز مداخله در بحــران مراجعه کرده 
بودنــد و بیــش از 3000 مورد خدمات ســیار 
دریافــت کردند و بیش از 8000 مورد با خط 
123 تمــاس گرفتنــد، از ســویی طبــق آمــار 
پزشکی قانونی تنها تعدادی از این موارد به 
پزشــکی قانونی اعام می شود به طوری که 
در سال گذشته در تهران 9۵00 مورد ادعای 
همسرآزاری در مراکز پزشکی قانونی استان 

ثبت شده است.
خشونت علیه زنان هر رفتار خشن و وابسته 
بــه جنســیتی کــه موجب آســیب جســمی، 
جنســی یــا روانی یا رنــج زنان شــود تعریف 
می شــود. چنین رفتــاری می تواند با تهدید، 
اجبار یا سلب مطلق اختیار و آزادی صورت 

گیرد و در جمع یا در خفا باشد.
 خشــونت علیــه زنــان جــا و مــکان خاصــی 
نــدارد، در خانه یا خیابــان یا محل کار، زنان 
بــا انواع خشــونت روبــه رو هســتند، در خانه 

از ســوی پــدر، همســر و برادر خــود نیز مورد 
بی مهــری قــرار می گیرنــد. خشــونت علیــه 
زنــان نــه پدیــده ای اســت نــو و نــه مختص 
جغرافیای خاص در جهان، خشــونت علیه 
زنــان مرز نمی شناســد و محــدود به جوامع 
خــاص نیســت. در همه جای دنیــا زنان کم 
و بیــش مورد انواع خشــونت های جســمی، 
جنســی و کامــی و روانــی واقــع می شــوند. 

مهسا قوی قلب
خبرنگار

همــه ایــن عوامــل از جملــه نــکات مثبت 
ایحه هستند.

نــادی یــک ایــراد اساســی بــر ایحــه وارد 
می دانــد و آن ایــن اســت کــه بهتــر اســت 
بعد قضایی و جــرم انگاری ها کاهش پیدا 
کــرده و راهکارهای حمایتــی افزایش پیدا 
کنــد به امیدخــدا پس از اعمــال تغییرات 
و برگشــت به مجلس نمایندگان به ابعاد 

حمایتی ایحه بیشتر توجه کنند.
ë  زندگــی ســبک  از  عملــی  الگوهایــی  نیــاز 

ایرانی - اسامی بدون خرافات

در خصوص تصویب ایحه عدم خشونت 
علیــه زنان به نظر آنچه بیشــتر از متن آن 
جنجــال آفرین اســت، عنــوان آن و تجربه 

پیگیری قوانینی از این دست است.
یــک فعــال حقــوق زنــان در ایــن بــاره بــا 
اشــاره به اهداف کشــورهای استعماری به 
»ایران« می گوید: اســتعمار معموًا برای 
نفــوذ بــه یــک فرهنــگ و تحت تأثیــر قرار 
دادن آن به دنبــال تصویــب قوانینی بوده 
اســت کــه در عنــوان و ظاهــر آن حمایــت 
از اقشــار یــا طبقات ضعیف و تحت ســتم 
اهــداف  به دنبــال  باطــن  در  ولــی  بــوده 
اســتعماری خــود بــوده، هنــوز از حافظــه 
بســیاری از مــردم بویــژه فرهیختــگان آن 

پاک نشده است.
صدیقه خدیوی مدیرکل ســابق دفتر زنان 

رضــوی  خراســان  اســتانداری  خانــواده  و 
ادامــه می دهــد: مگــر نــه اینکــه پیامبران 
الهــی بویژه پیامبر مــا در اولین آموزه های 
خــود مدافــع حقــوق زنــان بوده انــد و در 
قــول و فعــل بســیاری از ائمه و بــزرگان ما 
نیــز چنین بــوده اســت؛ به خاطــر دارم در 
ســال 91 در جلســه ای که خدمــت رهبری 
بودیــم ایشــان یکــی از دغدغه هایشــان را 
ایــن طور عنوان نمودند که»بنده همیشــه 
نگــران این بوده ام کــه در دادگاه ها حقوق 
زنان رعایت نشود« و به تعبیر من به آنها 

ظلم نشود.
بــه گفته او، بــه نظرم نباید کســی مخالف 
تصویــب قوانین حمایت از زنان باشــد به 
شــرط اینکــه ایــن حمایت واقعــًا حمایت 
باشد نه اینکه بعداً معلوم شود که در واقع 
بــه ضرر آنهــا بوده مثــل برخــی از قوانین 
فمینیســتی در تســاوی زن و مــرد که عمًا 
بــه ضرر زنــان تمام شــد و بر ســختی های 
آن در زندگــی افزود، به عنــوان مثال اینکه 
زنی با حفظ حرمــت خانواده اش، تمایل 
بــه اشــتغال در بیرون خانه داشــته باشــد 
مســلمًا نبایــد در بیــرون از خانــواده برای 
او مانعــی باشــد چــه در ورود بــه عرصــه 
اشــتغال و چــه در پیشــرفت آن حتــی تــا 
ســطوح عالی، این حق زن می تواند باشــد 
لیکــن اینکــه بتدریــج اشــتغال و داشــتن 
درآمد بــرای او به عنــوان وظیفــه درآید یا 
همان طــور کــه گهگاهی امــروز در جامعه 
دیده می شــود شرط خواستگاری و ازدواج 

گردد قابل قبول نیست.
به اعتقاد خدیوی واضح اســت، اگر حرمت 
زن مطابق با آموزه های دینی ما حفظ شود 
نبایــد شــاهد خشــونت علیــه زنان باشــیم. 
یــا بهتــر بگویــم اگــر از برخــی بدعت هــا و 
خرافه هایــی که به اســم مذهب در فرهنگ 
ما مخلوط شــده اســت بگذریم نباید شاهد 
هیــچ خشــونتی در خانواده باشــیم. چه در 
خصــوص زنان، چه کــودکان و حتی مردان 
در حریــم خانــواده؛ جامعــه ما بیــش از هر 
چیــز بــه تبییــن الگوهایــی عملی از ســبک 
زندگــی ایرانی - اســامی بــدون خرافات و 
جعلیــات و به دور از منازعات سیاســی نیاز 

دارد.

مذکور مددکاران و سازمان های مردم نهاد 
حــق ورود به رویه های قضایی دارند و ارائه 
معاضدت هــای حقوقــی بــه زنــان الزامــی 
شــناخته شــده اســت همیــن طــور در جرم 
انگاری هــا به عنــوان مثال در بحــث جرایم 
جنســی می بینیم که تحواتــی اتفاق افتاده 
تــا جایی که زنانی که شــکایت های جنســی 
خــود را مطرح می کنند این طرح شــکایت، 
دلیلــی بــرای مجرم بــودن خودشــان علیه 

خودشان دانسته نمی شود.
توضیــح  نیــز  ســوم  مرحلــه  زمینــه  در  او 

می دهــد: در همــه بحث های آســیب های 
اجتماعی چه زنان و چه کودکان رسیدگی 
قضایی انجام شده و حکم داده می شود و 
مجــرم در بدترین حالت بــه زندان رفته و 
پرونده بسته می شود و دیگر به این قضیه 
فکــر نمی شــود کــه قربانــی خشــونت چه 
عاقبتی خواهد داشت یا اینکه مجرم پس 
از آزادی می توانــد دوبــاره جــرم را تکــرار 
کنــد، ایحــه از این مرحلــه گذر کــرده و با 
ایجاد مرحله ای جدیــد، بازپروری قربانی 
خشــونت و حتــی مجــرم را لحــاظ کرده و 

دکترفرشاد 
نجفی پور

روان شناس و 
استاددانشگاه



نیم قرن می گـــذرد از روزی که بـــزرگان فکر و فرهنـــگ ایران در 
تاار فردوسی دانشـــکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران 
جمع شـــدند و در آیین گشـــایش مؤسســـه مطالعات اســـامی 
دانشـــگاه تهران _ دانشـــگاه مک گیل شرکت جســـتند. آن روز، 
چهاردهـــم دی 1347 بود. نهادی فرهنگی که مبدأ و منشـــأ اثر و 
ثمر شـــد و در دامان خود، خیلی ها  را پرورش داد و ذهن شـــان و 
فکرشـــان جهت یافت. دانشگاه نبود اما کمتر از دانشـــگاه هم نبود؛ هم کاس درس 
داشـــت و هم کتاب به طبع می رســـاند. مطبعه اش متجاوز از یکصـــد جلد کتاب در 
این پنجاه سال منتشر ســـاخت، حسابش سخت نیست، می شـــود تقریباً سالی دو 
کتـــاب. زیرا بنا بر کیفیت بود، نه کمیت. نیل به تعمیق اندیشـــه و حکمت اســـامی 
در دســـتور کار بود. قرعه فال به نام »مهدی محقق« زدند و او شـــد مؤســـِس مؤسسه 
از آن روز تـــا این روز. و شـــاید جرقه ایجاد ایـــن مرکز علمی به کاس درس اســـتاد در 
کانادا و دانشـــگاه مک گیل برگردد. در این میان، نقش توشـــی هیکو ایزوتسو که پیشتر 
از دانشـــگاه کیوتو ژاپن به آنجا رفته بود، فراموش نشـــدنی اســـت. او اگـــر نبود در آن 
روز که اســـتاد، در کاس بیتـــی از حاج ماهادی ســـبزواری خواند کـــه او نخوانده بود 
و بعد،  با دانشـــگاه صحبت نمی کرد که کاســـی به اســـتاد مختص کنند و اگر اســـتاد 
ناگزیر و ناچار نبود از بازگشـــت به ایران، شاید هیچ گاه این مؤسسه شکل نمی گرفت 
زیرا این ایزوتســـو بود که شیفته استاد شـــده بود و نه تنها حاضر شد شغل دانشگاهی 
در ژاپن را رها کند، که حتی به مؤسســـه مطالعات اسامی پیشـــنهاد داد، شعبه ای در 
ایران دایر  کند و امروز، چنان معتبر و محتشـــم شده اســـت که شاید دور از ذهن باشد، 
 اسام شناســـی بدون مؤسسه مطالعات اسامی دانشـــگاه تهران _ دانشگاه مک گیل 
 .)Institute of Islamic Studies McGill University -University of Tehran (
از قضا، امروز شنبه ساعت 17، سازمان اســـناد و کتابخانه ملی ایران)بزرگراه حقانی 
غرب به شـــرق(، بلـــوار کتابخانه ملی، ســـازمان اســـناد و کتابخانه ملی ایـــران، مرکز 
همایش ها، تاار فرهنگ( میزبان نشســـتی به همین مناســـبت با عنوان »نیم قرن از 
مونترال تا تهران« اســـت و البته، به همین بهانه، با بنیادگذار آن، »مهدی محقق« به 

گفت وگو نشستیم که اتفاقاً هجده روز دیگر، 89 ساله می شود.
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نیم قرن از مونترال تا تهران
گفت وگو با »مهدی محقق«، رئیس مؤسسه مطالعات اسامی دانشگاه تهران _ دانشگاه مک گیل
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از چپ: مهدی محقق )ایستاده( ، سیدحسین نصر ، عبداه فریار ، استانلی فراست ، فضل اه رضا ، کریستوفر ابرتز / 14 دی 1347 ، روز افتتاح مؤسسه مطالعات اسامی ، دانشگاه تهران 

حمیدرضا محمدی

ë  ،آقای دکتـــر محقق، جهـــت ورود به بحث
اجازه دهید که به کمی پیش از تأسیس مؤسسه 
مطالعات اسامی برگردیم. اینکه چگونه شد به 

کانادا و دانشگاه مک گیل رفتید؟
در ســـال ۱۳۴۴ از طرف وزیر فرهنگ وقت 
که به نظرم مهـــرداد پهلبد بود، با من تماس 
گرفته شـــد. گفتند که به نام دانشگاه مک گیل 
در کانـــادا، یک اســـتاد رشـــته زبـــان و ادبیات 
فارســـی می خواهـــد ولی پولش کم اســـت. ما 
پیشنهاد کردیم و دکتر سیدحسین نصر و دکتر 
فرمانفرماییان قبول نکردند. من چون همیشه 
در انتخاب، ُبعِد معنـــوی را در نظر می گیرم، 
قبـــول کردم ولی گفتند هزینه ســـفر خودت را 
می دهیـــم ولـــی زن و بچه ات را خـــودت باید 
متحمل شـــوی و من قبول کردم. در آن زمان 
من چند مقاله به فارســـی داشتم و دو کتاب؛ 
یکی »وجوه قرآن« و دیگری »لسان التنزیل«. 
تردید داشتم چون آنها فارسی نمی خواستند 
ولی وقتی فرســـتادم نظرشـــان عوض شود و 
قراردادم عوض شد و به جای پنج هزار دار در 
سال، هشت هزار دار در سال در نظر گرفتند. 
زمانـــی که بـــه آنجا رفتم دو اســـتاد مشـــغول 
تدریـــس بودند؛ یکی پروفســـور توشـــی هیکو 
ایزوتســـو که فلســـفه از جملـــه »ااقتصاد فی 
ااعتقـــاد« ابوحامد غزالی و کتـــاب »النجاة« 
ابن ســـینا را درس می داد و یکی هم پروفسور 
هرمـــان لندلـــت که عرفـــان و تصـــوف درس 
می داد. اینها خواستند که در درس من شرکت 
کنند و من »جامع الحکمتین« ناصرخسرو و 
»اسرارنامه« عطار را درس می دادم. روزی به 
مناسبتی، شـــعری از حاج ما هادی سبزواری 
خواندم و بر تخته هم نوشـــتم که دانشجویان 

بنویسند و آن شـــعر این بود: »معّرف الوجود 
شرح ااسم/ و لیس بالحد و ا بالّرسم.« وقتی 
بیـــرون آمدیم، ایزوتســـو خیلی از این شـــعر 
خوشـــش آمد و گفت این باعث تأسف است 
که شـــما چنین حکمایی دارید. من تا به حال 
نام ســـبزواری را نشنیده بودم و شعری هم که 
خواندید چقدر منســـجم بود که حق مطلب 
را در یک خط ادا می کند چون تمام تعاریفی 
که برای وجود می آورند فقط لفظش را شـــرح 
می دهنـــد و تعریـــف حقیقـــی اعـــم از حد و 
رســـم نمی توان برای وجود ارائه داد و مرحوم 
ســـبزواری این مطلب را در یک بیت ســـروده 
بود. سپس او روزی نزد رئیس دانشکده رفت 
و گفت که این شرم آور نیست که شما استادی 
دارید که مســـلط به علوم اسامی است و باید 
زبان فارســـی درس بدهد. یک درس اساسی 
برایـــش بگذارید. در نتیجـــه تصمیم گرفتند 
برای من درســـی بگذارند. من گفتم که عقاید 
شیعه براســـاس شرح باب حادی عشر عامه 
حلی بگذارید. اتفاقاً خیلی هم مورد استقبال 
قرار گرفت و خود ایزوتســـو و لندلت هم ســـر 

کاس می آمدند.
ë در مؤسسه مطالعات اسامی؟

 بله که یکی از شـــعب دانشـــگاه مک گیل 
بود. البته مؤسسه در سال ۱952 توسط ویلفرد 
کانتول اسمیث در این دانشگاه تأسیس شده 
بود. هدف او از تأسیس این بود که دانشجویان 
مختلف را از خارج بیاورد و تعلیم دهد. او قبًا 
هم در دانشـــگاه هاروارد چنین کاری کرده بود 
که از ایران، مهدی حائری یزدی و دکتر فتح اه 
مجتبایی را به آنجا برد. ایزوتســـو گفت باعث 
تأسف اســـت جایگاه حاج ماهادی سبزواری 

که فیلسوف بزرگی بوده، شناخته نشده است. 
پیشـــنهاد داد اثـــری از او به انگلیســـی ترجمه 
شود. گفتم من به تنهایی نمی توانم. گفت من 
در خدمتتان هستم. هفته ای دو روز، مشغول 
ترجمه »الهیات بالمعنی ااعم« ایشان - که 
مرحوم مطهری به فارسی ترجمه و شرح کرده 
است - به انگلیسی شـــدیم. کار ناتمام مانده 
بود و من هم بیش از ســـه سال نمی توانستم 
بمانم. یعنی دانشـــگاه ما را موظف کرده بود 
که حداکثر سه ســـال می توانیم بمانیم. چون 
اگر برنمی گشـــتم شـــغل دانشـــگاهی ام را در 
اینجا از دســـت می دادم. ایزوتسو گفت که من 
از دانشـــگاه کیوتو اســـتعفا می دهـــم و همراه 
شـــما به ایران می آیم و بعد با چارلز آدامز که 
رئیس مؤسســـه بود صحبت کردیم و قرار شد 

شعبه ای در تهران تأسیس کنیم.
ë آدامز هم اسام شناس بود؟

بله، اسام شـــناس بود ولی ایزوتســـو چیز 
دیگـــری بـــود، عربی می دانســـت ولـــی آدامز 
متخصـــص کلیات مربـــوط به اســـام بود که 
درس می داد. این بود که او از هیأت امنا اجازه 

گرفت که شعبه ای در تهران تأسیس شود.
ë اصاً این مؤسسه چگونه شکل گرفته است؟

مردی نیکوکار و خیرخواه و دانش دوســـت 
اسکاتلندی مقیم کانادا به نام جیمز مک گیل 
در هشـــتم ژانویه ۱۸۱۱ میادی یعنی دو سال 
پیـــش از مرگـــش وصیت کـــرد کـــه زمینی به 
مســـاحت چهل وشـــش هکتـــار بـــا خانه های 
اطـــراف آن از دارایی او واقع در شـــهر مونترال 
اختصـــاص بـــه مؤسســـه ای یابد کـــه در آن با 
فعالیت های آموزشی و پژوهشی در پیشرفت 
علـــوم و فنونی که آن جامعـــه نوخانه را ترقی 
بخشـــد، گام برداشـــته شـــود. این مؤسسه که 
بـــا تکامل تدریجی خـــود بعدها به دانشـــگاه 
مک گیل معروف شـــد، یکی از چند دانشـــگاه 
مهـــم امریـــکای شـــمالی به شـــمار مـــی رود. 
بخش تحصیـــات تکمیلی این دانشـــگاه که 
اختصاص به دوره های مختلف فوق لیسانس 
و دکتـــرا دارد، به نـــام دانشـــکده مطالعات و 
تحقیقات عالی خوانده می شـــود کـــه یکی از 
شـــعبه های آن، بخـــش مؤسســـه مطالعات 
اســـامی اســـت که در ســـال ۱952 میادی با 
کوشـــش پروفســـور ویلفـــرد کانتول اســـمیت 
تأسیس شده اســـت. دانشجویان این مؤسسه 
موظفنـــد که در گرایش هـــای چهارگانه تاریخ 
اسام، سازمان ها و نهادهای اسامی، اندیشه 
اســـامی )فلســـفه و منطق و کام و عرفان( و 
اسام در دوره های جدید کشورهای اسامی به 
تحصیل بپردازند و با تحریر رساله ای تحقیقی 
به اخذ درجه فوق لیسانس یا دکترا نائل آیند. 
در این مؤسسه، اســـتادانی از کشورهای غربی 
و همچنین از کشـــورهای اســـامی به تدریس 
پرداخته و نیز دانشـــجویانی از اقطار مختلف 
عالم خاصه کشورهای اسامی از این مؤسسه 
فارغ التحصیل شـــده اند که تعـــداد آنان بالغ 
بر بیش از 500 نفر می شـــود کـــه هم اکنون در 
دانشگاه های مختلف جهان مشغول تدریس 
مباحـــث مختلـــف فرهنگی و تمـــدن و علوم 

اسامی هستند.
ë  مؤسســـه در جای دیگـــری از دنیا هم شـــعبه

داشت؟
خیر، تنها شعبه مؤسسه در ایران بود و هنوز 
هم هســـت. این هم به جهت ادامه همکاری 
من و ایزوتســـو برای نشر مجموعه ای از متون 
فلســـفی و کامـــی و عرفانی را تحـــت عنوان 
»سلســـله دانش ایرانـــی« بود کـــه ابتدا کتاب 
حاج ماهادی ســـبزواری را منتشـــر کردیم که 
فرهنـــگ اصطاحات انگلیســـی هـــم دارد. و 
هیچ کتاب حوزوی به این کیفیت چاپ نشده 
بـــود زیـــرا کتاب هایـــی کـــه در آن موقع چاپ 
می شد همه چاپ سنگی بود. سپس تعلیقه 
میرزا مهدی آشـــتیانی بر منظومه ســـبزواری 
را به همراه مرحـــوم دکتر عبدالجواد فاتوری 

منتشر کردیم. بعد هم »َقَبسات« میرداماد را 
تصحیح کردیم. همچنین ۱2 رساله در منطق 
اسامی آماده کردیم که اولین بار تحت عنوان 
»منطـــق و مباحـــث الفاظ« چاپ شـــد. دکتر 
ســـیدجال الدین مجتبوی هم بنیاد حکمت 
ســـبزواری را که توســـط ایزوتســـو به انگلیسی 
نوشـــته شـــده بود، به زبان فارسی ترجمه کرد 
و تـــا امروز ادامه دادیم که اکنون انتشـــارات ما 

متجاوز از ۸0 کتاب چاپ کرده است.
ë شما چه سالی به ایران برگشتید؟

من در ســـال های ۱۳۴۴ تـــا ۱۳۴7 در آنجا 
درس می دادم و مؤسســـه در ۱۴ دی ۱۳۴7 )۴ 
ژانویه ۱9۶9( در تاار فردوسی دانشکده ادبیات 

دانشگاه تهران گشایش یافت.
ë  وقتی به ایران آمدید و مطلب را با دانشگاه در

میان گذاشتید، برخورد دانشگاه چگونه بود؟
بسیار اســـتقبال شـــد. اجازه وزارت خارجه 

و وزارت علوم و آموزش عالی را هم گرفتیم.
ë خود دانشگاه مک گیل هم کمکی کرد؟

تا سه سال نخســـت، دانشگاه از نظر مالی 
به ما کمک می کرد. در ســـال ۱۳50، به جهت 
مضیقه هایـــی که برای آن دانشـــگاه در نتیجه 
اختاف فرانســـوی زبان ها و انگلیســـی زبان ها 
در ایالـــت کبک کانـــادا پیش آمـــد، کمک آن 
دانشگاه قطع شد و مؤسسه در آستانه تعطیلی 
و انحال قرار گرفت. این شـــد که از آن پس ما 
ناچـــار شـــدیم خودمـــان اینجـــا را اداره کنیم. 

آن زمـــان، دفتـــر بزرگـــی در بنایی کهـــن واقع 
در خیابان خارک، شـــماره 75 داشـــتیم که به 
دلیل اجاره سنگین آن را از دست دادیم و یک 
آپارتمان 90 متری گرفتیم به اجاره ماهی هزار 

تومان.
کار به جایی رسید که حتی دکتر نصر که آن 
زمان رئیس دانشـــکده ادبیات و علوم انسانی 
بود، طی نامه ای به رئیس دانشـــگاه تهران که 
نمی دانم علینقی عالیخانی بود یا هوشـــنگ 
نهاونـــدی، بـــا تأکید بـــر اینکه »این مؤسســـه 
یکی از مهمتریـــن مراکز موجود برای معرفی 
فلسفه اســـامی و ایرانی در قرون اخیر است« 
درخواست کرد که دانشگاه تهران ساانه ۱50 
هزار تومـــان که معادل 20هـــزار دار آن زمان 
بود، به مؤسســـه کمک کند. سپس به خیابان 
انقاب رفتیم و در حال حاضر هم مؤسسه در 

خیابان وصال، کوچه شاهد واقع است.
ë  در ایـــن ســـال ها، اســـتادان خارجـــی هم به

مؤسسه رفت و آمد داشته اند؟
از دانشـــگاهیان بله. مؤسســـه تهران از بدو 
تأســـیس، مجالـــس تدریـــس و ســـخنرانی و 
همایش های علمی فراوانی برگزار کرده که در 
آن، دانشمندان خارجی حضور فعال داشته اند 
از جمله پروفسور ریچارد والزر نویسنده مقاله 
»اخاق« و »افاتون« در دایره المعارف اسام 
به مدت شـــش هفته بـــه تدریس کتـــاب آراء 
اهل المدینه الفاضلـــه فارابـــی پرداخت؛ و نیز 
دکتر عبدالرحمن بدوی سخنرانی هایی درباره 
کتاب افاتون فی ااســـام ایراد کرد و پذیرفت 
که این عنوان از عناوین ارســـطو عند العرب و 
افلوطیـــن عند العـــرب و اأفاتونیه المحّدثه 
 عندالعرب که پیش از آن برای سه کتاب دیگر 

خود نهاده بود مناســـب تر اســـت، و همچنین 
پروفسور مونتگمری   وات درباره دو کتاب خود 
محمد)ص( در مکه و محمد)ص( در مدینه 
ســـخنرانی ایراد کرد، و پروفســـور لویـــی گارده 
نویســـنده مقاله »علم کام« و »اشـــعری« در 
دائره المعارف اســـام، درباره مقایسه اسام 
و مســـیحیت در پـــاره ای از مســـائل کامی، و 
پروفســـور خلیل الجر درباره سهم ایرانیان در 
تحول منطق اســـامی، و پروفســـور ای. وسلز 
درباره بررسی شرح حال های جدید از پیغمبر 
اکـــرم)ص(، و پروفســـور کلیبانســـکی دربـــاره 
ترجمه های اتینی فلســـفه و علوم اســـامی، 
و پروفســـور چارلز آدامز درباره پیشـــرفت های 
اخیر غرب در تحقیقات اســـامی، و پروفسور 
معن زیاده درباره دائره المعارف فلســـفی که 
در دست تهیه داشت و بعدها در بیروت چاپ 
شد، در مؤسسه ســـخنرانی کردند. به موازات 
این ســـخنرانی ها در محل مؤسســـه، مؤسسه 
یک سلسله ســـخنرانی در دانشـــکده ادبیات 
دانشگاه تهران هم برگزار کرد که از آن جمله، 
ایزوتسو دو ســـخنرانی درباره مفهوم عرفانی 
خلـــق جدید در آثار ابن عربـــی و عین القضاة 
همدانی ایـــراد کرد. پروفســـور هرمان لندلت 
درباره اهمیت عین القضـــاة در تحول عرفان 
اســـامی _ ایرانی و در نشســـتی دیگـــر درباره 
اهمیت مکتب کبرویه در عرفان اســـامی در 

ایران صحبت کرد.
ë  از سفرای کانادا در ایران چطور؟ اصاً از وجود

این مؤسسه در ایران خبر داشتند؟
کریســـتوفرا برتـــز ســـفیر کانـــادا در ایران 
عنایت فراوانی به مؤسســـه تهران داشـــت و 
در مراسم افتتاحیه حضور فعال خود را ارائه 
داد، و پس از او جیمز جورج سفیر دیگر کانادا 
در ایران که خود عاقه مند به عرفان اسامی 
بـــود، از حامیـــان و مشـــوقان فعالیت هـــای 
مؤسســـه به شـــمار می آمد. همچنین پس از 
انقاب میشل دوســـاابری سفیر کشور کانادا 
از مؤسســـه دیدن کرد و در مراســـم سی امین 
ســـال تأســـیس مؤسســـه شـــرکت و با اولیای 
دانشگاه تهران درباره روابط علمی و فرهنگی 
میان دانشـــگاه تهران و دانشگاه مک گیل به 
مذاکره پرداخت. آقای مک کنین سفیر دیگر 
کشـــور کانادا نیز در بازدید از مؤسســـه مراتب 
قدردانـــی خـــود را از فعالیت های علمی این 
مؤسســـه اظهار داشـــت. حتی جالب اســـت 
بدانیـــد وقتی پیـــش از انقاب، نخســـت وزیر 
ایالـــت کِبک کانـــادا، ربـــرت بوراســـا از ایران 
بازدیدی رســـمی به عمـــل آورد، اطاع پیدا 
کرد که چنین مؤسسه ای در تهران وجود دارد 
و به آقای جیمز جورج، ســـفیر کانادا در ایران 
گفـــت هر چند در برنامه رســـمی بازدیدهای 
من، نام این مؤسسه نیامده اما شایسته است 
که از این مؤسسه دیدار کنم و از فعالیت های 
علمـــی آن اطـــاع یابـــم. او در دیـــدار خـــود 
فعالیت های علمی مؤسســـه را ستایش کرد 
و پس از بازگشـــت به کانـــادا کارتی برای من 
فرستاد که حکایت از رضایت و خشنودی او از 

این همکاری های مفید علمی داشت.

ë در آیین افتتاحیه چه کسانی حاضر بودند؟ 
پروفســـور فضل اه رضا رئیس دانشـــگاه 
تهران، دکتر عبداه فریار معاون وزارت علوم 
و آموزش عالی و دکتر سیدحسین نصر رئیس 
دانشکده ادبیات و علوم انسانی از طرف ایران، 
و آقایان جناب کریستوفر ابرتز سفیر کشور کانادا 
در ایران، پروفســـور اســـتانلی فراســـت رئیس 
دانشکده مطالعات و تحقیقات عالی دانشگاه 
مک گیل و پروفسور چارلز آدامز رئیس مؤسسه 
مطالعات اسامی آن دانشگاه از طرف کانادا 
ســـخنرانی کردنـــد. در ایـــن مراســـم، بنده که 
معاونت آموزشی و پژوهشی دانشکده ادبیات 
و علوم انسانی دانشگاه تهران را عهده دار بودم 
و از طرف دانشـــگاه مک گیل به عنوان وابسته 
تحقیقاتی آن دانشـــگاه مدیریت تام ااختیار 
شعبه تهران را در اختیار گرفتم، طرح تفصیلی 
ایـــن فعالیت مشـــترک و دورنمایـــی از آینده 
مؤسسه را به سمع حضار رسانیدم. همچنین 
بزرگانی چون محمود شـــهابی، حسن افشار، 
نصراه فلسفی، علی اکبر سیاسی، غامعلی 
متین دفتـــری،  احمـــد  آذرخشـــی،  رعـــدی 
ســـیدمحمد مشـــکوة، صادق رضازاده شفق، 
احمدعلی مورخ الدوله ســـپهر و البته ایزوتسو 

حضور داشتند.
ë  شـــما پس از ســـال 1347، دیگر به دانشـــگاه

مک گیل نرفتید؟
البته. به رغم قطع شدن رابطه مادی، رابطه 
علمی با دانشگاه مک گیل و اعضای علمی آن 
ادامه یافت و من طی سال های ۱۳55 تا ۱۳57، 
سال تحصیلی ۶۱- ۱۳۶0، از سال ۱۳۶5 تا ۱۳۶9 
و آخرین بار در ســـال ۱۳77 یک ونیم ســـال در 
آنجا به تدریس پرداختم و نیز مجموعه دیگری 

را تحت عنوان »تاریخ علوم در اسام«، ویژه آثار 
پزشکی و دامپزشکی و کشـــاورزی که به وسیله 
دانشـــمندان ایرانـــی تألیف شـــده بـــود، بنیان 
نهادم. خوشـــبختانه در طی این دوره مؤسسه 
از حمایت های معنوی دونالد لیتل مدیر وقت 
مؤسســـه که تأسیس مجموعه »میراث علمی 
شـــیعه« با همـــت او و هرمـــان لندلت صورت 
گرفت، برخوردار بود. این مجموعه اختصاص 
به ترجمه متون مهم شیعی به زبان انگلیسی 
دارد و تاکنـــون ترجمه بخش اوامـــر و نواهی از 
معالم ااصول حسن بن شـــهید ثانی در اصول 
فقه شیعه و معتقد اامامیه منسوب به ابن زهره 
حلبی در کام شـــیعه انجام یافته است. اتفاقاً 
ســـال گذشـــته هم به آنجـــا دعوت شـــدم و در 

مؤسسه سخنرانی کردم.
ë  رؤسای مؤسســـه مطالعات اســـامی در این

سال ها بازدیدی از شعبه تهران داشته اند؟
البتـــه پروفســـور جانســـتون رئیس اســـبق 
دانشـــگاه مک گیل کـــه در دیدار رســـمی خود 
از دانشـــگاه تهران، از مؤسســـه تهـــران بازدید 
کـــرد، تحـــت تأثیـــر فعالیت های مؤسســـه با 
وجود مشـــکات و موانع قـــرار گرفت و پس از 
بازگشـــت به کانادا نامه محبت آمیز و تشویق 
برانگیزی برای من فرستاد. همچنین روبرت 
ویزنوفســـکی، مدیر جدید مؤسسه مطالعات 
اســـامی در دانشـــگاه مک گیـــل مونتـــرال در 
جلسه ای که چند ســـال پیش با من در تورنتو 
داشـــتند، قول دادند که منابعـــی برای جبران 
کاســـتی های مـــادی مؤسســـه تهـــران فراهم 
آورند و در مرکـــز اصلی هم یعنی در مونترال 
مطالعات ایرانی و پژوهش های شـــیعی را که 
مدتی متوقف مانده اســـت، گسترش دهند و 
این همکاری 50 ســـاله میان دانشـــگاه تهران 
و دانشـــگاه مک گیل را به پایه ای برســـانند که 
مؤسســـه تهران یکی از مراکز مهم مطالعات 

اسامی - ایرانی در خاورمیانه شود.
ë  ظاهراً با همکاری مؤسسه بین المللی اندیشه

و تمدن اســـامی مالـــزی هم آثاری را منتشـــر 
کرده اید؟

بلـــه، مـــن در ســـال های ۱۳70 تـــا ۱۳75، 
هرسال سه ماه به مالزی می رفتم و در آنجا با 
سیدمحمد نقیب العّطاس مدیر آن مؤسسه 
ارتباط یافتم که محصول حمایت معنوی او، 

مجموعه ای به نام »اندیشه اسامی« شد.
ë  آثار منتشرشده تان تنها در حوزه فلسفه بوده

است؟
خیر، منشورات مؤسسه بسیار گسترده است 
و شـــامل فلسفه اســـامی، حکمت متعالیه، 
تصـــوف و عرفـــان اســـامی، مجموعه هـــای 
مقاات در زمینه های مختلف علوم اسامی، 
پزشکی در جهان اسام، کام و عقاید اسامی 
)شـــیعی امامی(، کام و عقاید اسامی )اهل 
ســـنت(، کام و عقاید اســـامی )اسماعیلی(، 
فلســـفه تطبیقی، اســـام و نوگرایـــی، اخاق 
فلســـفی، منطق، اصول فقـــه، علم الحدیث، 
کشـــاورزی در جهان اســـام، دامپزشـــکی در 
جهان اســـام، فهرست نســـخه های خطی و 

فهرست کتاب های چاپی می شود.

ë  شـــما کاس هایی را هم در دفتر مؤسسه دایر
داشـــته اید که دیـــدم ظاهراً مدتی اســـت دیگر 
در اینجا برگزار نمی شـــود و محل برپایی آن به 

پژوهشکده تاریخ اسام منتقل شده است.
همینطور اســـت. ما دیگـــر امکاناتی برای 
برپایـــی کاس نداشـــتیم و از حجت ااســـام 
آقای ســـید هادی خامنـــه ای خواهش کردیم 
که کاس ها در آنجا دایر شـــود. البته مؤسســـه 
از آغاز تأســـیس، کاس هایی به صـــورت آزاد 
دایـــر می کرده که همگان می توانســـتند در آن 
شرکت کنند. در چند سال اول، دکتر ابوالقاسم 
گرجی درســـی در اصول فقه بـــر مبنای کتاب 
کفایة ااصول آخوند ما محمدکاظم خراسانی 
ارائـــه می داد که ایزوتســـو و لندلـــت و چند تن 
دیگر در آن شـــرکت می کردند و من نیز کتاب 
ابومنصور ماتریدی ســـمرقندی  »التوحیـــد« 
و »زادالمســـافرین« ناصرخســـرو قبادیانی را 
تدریـــس می کردم، همچنین در درس شـــرح 
باب حادی عشـــر که به وســـیله اینجانب ارائه 
می شد همراه با دانشـــجویان ایرانی، چند تن 
از دانشـــمندان خارجـــی، از جمله پروفســـور 
جیمز موریس از انگلستان و دکتر یان ریشار از 
فرانسه هم شرکت می کردند. در همان زمان  
پیش از انقاب، جلســـات تصحیـــح و مقابله 
کتاب َقَبساِت میرداماد در محل مؤسسه انجام 
می شد که در آن من و پروفسور ایزوتسو نقش 
اصلی را داشـــتیم و آقایان ســـیدعلی موسوی 
بهبهانی و ابراهیم دیباجی نیز شرکت داشتند 
و در بیشـــتر اوقـــات دانشـــجویان دوره فـــوق 
لیسانس و دکتری فلسفه نیز به ما می پیوستند. 
این کتاب با مقدمه همکارم پروفسور ایزوتسو 
)با ترجمه فارســـی از بهاءالدین خرمشـــاهی( 

فلســـفه  اســـتاد  فضل الّرحمـــن  پروفســـور  و 
اسامی دانشگاه شیکاگو )با ترجمه فارسی از 
کامران فانی( به زبان انگلیسی چاپ و منتشر 
شـــد و برای نخســـتین بار نام میردامـــاد وارد 
دائره المعارف های غربی قرار گرفت چنانکه 
پیـــش از آن نام حـــاج ماهادی ســـبزواری با 
ترجمه انگلیســـی که به وســـیله من و ایزوتسو 
انجـــام یافـــت و در ســـال ۱۳5۶ در نیویـــورک 
چاپ شد، زینت بخش کتاب های تاریخ فلسفه 

اسامی در اروپا و امریکا شد.
ë  ،در جایی خواندم که در زمان انقاب فرهنگی

شما چراغ مؤسسه را روشـــن نگه داشته بودید. 
داستان از چه قرار بود؟

بله، بعد از انقاب که دانشـــگاه ها تعطیل 
شـــد، آقایان بهاءالدین خرمشـــاهی و کامران 
فانی آمدند و گفتند دانشـــگاه که دیگر نیست 
و خواســـتند حاا که شـــاگردان حاضر هستند، 
کاس درس و میـــز و نیمکـــت و تختـــه را در 
مؤسســـه برپا کنند. من هم قبول کردم. شرح 
منظومه حاج ماهادی سبزواری)بخش امور 
عامه و جوهر و عرض( را برای اینها گذاشـــتم، 
به مدت یک ســـال و نیم، هفته ای دو جلسه، 
یکشنبه ها و سه شـــنبه ها و پس از اتمام شرح 
منظومـــه، کتاب مطّول ســـعدالدین تفتازانی 

تدریس شد.
ë چه کسانی بودند؟

جز خرمشاهی و فانی، عطااه مهاجرانی 
و عبدالحســـین آذرنگ و حســـین معصومی 
همدانی و سیروس شمیسا. البته همین دوره ها 
ادامـــه یافت که آخرین دوره آن به ســـال های 
اخیـــر می رســـد کـــه کتـــاب تلخیص المفتاح 
خطیب قزوینی و مقامات حریری در نثر عربی 
و کتاب الحماسه ابوّتمام و سقط الّزند ابوالعاء 

معری در نظم عربی تدریس شد.
ë  تأثیرگذاری مؤسسه را دراین ۵۰ سال چگونه

می بینید؟
فرنگی ها می گویند زمانی که ابن رشـــد در 
قرطبه تشـــییع شـــد و به زیر خاک رفت، تفکر 
علمی و فلسفی هم در جهان اسام از جمله 
ایران پنهان شـــد و به زیر خاک رفت و ناپدید 
شـــد. ما بـــرای اثبات عکس ایـــن نظر، همین 
مؤسســـه را ایجاد کردیـــم و ضد ایـــن را ثابت 
کردیـــم. حتی همایـــش قرطبـــه و اصفهان را 
برگزار کردیم تا بگوییم فلســـفه اسامی آنگاه 
کـــه در قرطبه خاموش شـــد، در اصفهان تازه 

روشن شد.
ë  شـــما نیم قرن را صرف این مؤسسه کردید. از

عمِر رفته در اینجا راضی هستید؟
بلـــه این مؤسســـه ماننـــد نهاد هـــای دیگر 
نیست.شما مشـــابه اش را نشـــان بدهید. سه 
سلســـله کتاب چـــاپ کردیم که هـــر کدامش 
حداقـــل ۳0 جلد کتاب بـــوده اســـت. از همه 
مهم تر این بـــود که بدون کمـــک دولت کار را 
پیش بردیم. پولی که دانشـــگاه بـــه ما می داد 
حقوق دربـــان اینجا نمی شـــد. البته ما کمک 
از مردم هم گرفته ایم. مثًا هزاره فردوســـی را 
چاپ کردیـــم، ۸0 میلیون تومانش را یک نفر 
داد. مـــردم عاقـــه مندند. دوســـتی داریم در 

اصفهان که برای فردوسی اصًا یک همایش 
گرفت. واقعیت را بخواهید، من از بهترین ایام 
زندگی خود را صرف اداره و ابقای این مؤسسه 
و احیای میراث علمی اسامی - ایرانی کردم، 
و در این جریان انواع و اقسام شدائد و سختی ها 
و مضایـــق و تنگنایی ها را متحمل شـــده، و از 
تشـــنیع و آزار جاهانی که در کسوت اهل علم 
در محیط دانشـــگاهی درصـــدد حذف و قطع 
این حرکت علمی بوده اند نهراسیدم که: َوحیٌد 
ِمـــَن الُخّاِن فی کلِّ َبلَدٍة/ ِإذا َعُظَم الَمطلوُب 

َقلَّ الُمساِعُد
ë  وقتی به گذشـــته نگاه می کنیـــد، به طور کلی

وضعیت کنونی مطالعات اسامی در ایران را 
چگونه می بینید؟ امیدوارانه است؟

نه، بایستی کوشش شـــود تا معرفی شود. 
ایزوتســـو گفت شـــرم آور اســـت کـــه در اینجا 
فیلسوفی داریم مثل حاج ماهادی سبزواری 
که می شـــود با راسل و هایدگر مقایسه اش کرد 
و هیچ کس اســـمش را نشـــنیده باشد. یا مثًا 
میرداماد که مســـأله زمان را مطرح کرد. اینها 
همـــه چیز های ابتـــکاری اســـت و مخصوص 
ایران است اما دولت باید کمک کند تا اینها به 
خارج از ایران معرفی شوند. اکنون کرسی های 
اسام شناســـی و ایران شناســـی یکـــی پـــس از 
دیگری تعطیل می شود. ما اصول فقه شیعه 
را بـــرای اولیـــن بار بـــه آنجا بردیـــم و فرهنگ 
اصطاحات اصول فقه را در آنجا چاپ کردیم 
ولی متأسفانه کرسی مطالعات شیعی در آنجا 
به سوء تدبیر برخی از متولیان امور دانشگاهی 
تعطیل شد. من تا زمانی، هرسال یک ترم به 
دانشگاه مک گیل می رفتم که کرسی مطالعات 

شیعه تعطیل نشود که در نهایت شد.

یادداشت منتشرنشده ای از  استاد زنده یاد سیدجال الدین آشتیانی
مؤسســـه مطالعات اســـامی دانشـــگاه مک گیل، یکی از مراکز انتشـــار افکار عقاید حکمای 
اســـامی است. شعبه این مؤسســـه در تهران با همکاری دوست دانشمند آقای دکتر مهدی 
محقق و همکار ایشـــان اســـتاد بزرگوار پروفســـور ایزوتســـو استاد دانشـــگاه مک گیل، کارهای 
چشـــمگیر و مثبتی انجام داده اند. آقای ایزوتســـو یکی از دانشمندان جامع و پرمایه و یکی از 
اســـتادان محقق و مستعد عصر ما هستند که در فهم فلسفه و حکمت اسامی قریحه عالی 
دارند. کارهای علمی و خدمات فرهنگی این مؤسسه، باید مورد توجه دانشمندان و مقامات 

ایرانی قرار بگیرد.
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عکس تزئینی است

به بهانه انتشار کتاب »روایت علی اسحاقی از جنگ الکترونیک«

رونمایی از یک نبوغ

را جهـــت ارتقای کمـــی و کیفـــی آن در 
نظر می گیرند. اجرای عملیات فریب و 
به دام انداختن یـــک واحد زرهی عراق 
و کشـــف چند پاتک عراقی هـــا از جمله 

موارد شنیدنی این عملیات است. 
همچنیـــن فرماندهـــی کل ســـپاه به 
مؤسس یگان شـــنود مأموریت می دهد 
افق خود را وسعت بخشیده و در تدارک 
یگانـــی در ســـطح جنـــگ الکترونیک و 
شـــنود در ردیف ســـایر نهادهای نظامی 
داخلـــی و خارجی باشـــد.کتاب »روایت 
علـــی اســـحاقی از جنـــگ الکترونیک« 
با تکیـــه بر دانســـته های بســـیار، یکی از 
متون ارجمند ومســـتند است که حاوی 
ناگفته های زیـــادی ازدفـــاع ملی مردم 
ایـــران در مقابـــل تجـــاوز ناجوانمردانه 
دولـــت بعثـــی عـــراق بـــه کشـــورمان و 
بیانگر چاره یابی های عنصـــر ایرانی در 
بزنگاه هـــای تاریخـــی برای بـــرون رفت 
از بحران هـــا و کاســـتی ها اســـت. علـــی 
اســـحاقی تا پیش ازعملیات کربای 4 با 
یگان شنود ســـپاه همکاری دارد و از این 
مقطـــع بنا بـــه دایلی به ایـــن همکاری 
خاتمه می دهد و ادامه کار توســـط افراد 

دیگری دنبال می شود.

با آن مکالمات عراقی ها را شـــنود کنیم، 
بی سیم نفربر غنیمتی بود.... بی سیم را 
از نفربر جدا کردم و آوردم مقراطاعات 
در منطقـــه دارخوین و مســـتقر کردم و از 
طریق آن صـــدای عراقی هـــا را دریافت 
می کردیم. شـــروع کار واحد شـــنود سپاه 
هـــم از همینجا بود.« چنـــدی بعد علی 
اســـحاقی و تیـــم محدودش بـــرای بهتر 
دریافت کـــردن صـــدای عراقی ها محل 
نزدیکتـــری بـــه نیروهای عراقـــی را برای 
اســـتقرار انتخاب ودر آنجا مستقر شده و 
هســـته اولیه واحد جنـــگ الکترونیکی را 
ایجاد می کند.وقتی ســـردار شهید حسن 
باقری از موضوع با خبر می شـــود زمینه 
رشـــد وتوســـعه فعالیت های این جوان 
با اســـتعداد اصفهانـــی را فراهـــم کرده 
ودر طـــرح عملیـــات »فرمانـــده کل قوا، 

خمینـــی روح خـــدا« بـــرای یگان شـــنود 
مأموریت های خاصی را در نظر می گیرد 
که یکـــی از برکات حضورواحد شـــنود در 
این عملیات، کشـــف بموقع ضد حمله 
عـــراق و هدایت آنـــان به تلـــه نیروهای 
خودی وخنثی سازی آن است. عراقی ها 
در این پاتک ناکام با تلفات بسیار مجبور 
بـــه عقب نشـــینی و فـــرار می شـــوند. در 
همان ایام وقبل از عملیات ثامن اائمه 
- شکســـت حصر آبادان - چندین بار از 
طریق شـــنود مؤثر از نفوذ نفرات دشمن 
به خاکریز خودی اطاع داده وبا اســـارت 
گرفتن آنان، نقشه دشمن را نقش برآب 
می ســـازد، تا آنجا کـــه یکـــی از اقدامات 

واحد شنود گرفتن اسیر می شود.
و  اائمـــه  ثامـــن  عملیـــات  در 
بزرگ تری  مأموریت های  طریق القدس 

به یگان شـــنود ســـپاه بـــا محوریت علی 
اسحاقی محول می شـــود و واحدهایی از 
این یگان در 5 محور مســـتقر می شـــوند 
که ازجملـــه دســـتاوردهای حضور یگان 
شـــنود در این دو عملیات بزرگ، کشف 
پاتک های ارتش عـــراق برای گرفتن پل 
ســـابله اســـت. به طـــوری کـــه در صورت 
اجرای ایـــن پاتک ها بیم ســـقوط مجدد 
شهر بستان می رفت اما با کشف بموقع 
آنهـــا و با گســـیل نیروهای خـــودی از پل 
اســـتراتژیک ســـابله محافظـــت شـــده و 
کـــه  ادوات دشـــمن  و  نیروهـــا  معـــدود 
موفـــق به عبـــور از پل شـــده بودنـــد قلع 
و قمـــع می شـــوند.  بـــا مشـــاهده کارآیی 
واحد شـــنود فرماندهان بـــه فکر تجهیز 
و گســـترش ایـــن واحد قبـــل از عملیات 
فتح المبین می افتند و تجهیزات مؤثری 

سپاه پاسداران در ابتدای جنگ و درپی به غنیمت گرفته شدن یک 
دستگاه بی سیم روشن، انگیزه راه اندازی واحدی با عنوان »شنود«را 

کسب و با کمک یکی از نخبگان اصفهانی یگان جنگ الکترونیک خود 
را ایجاد وتوسعه می دهد

فنـــی  اصطاحـــی  الکترونیـــک  جنـــگ 
امـــواج  کاربـــرد  بیانگـــر  و  نظامـــی   -
الکترومغناطیـــس درجنگ هاســـت که 
شامل ارتباطات رادیویی، ایجاد اختال 
در ارتباطـــات رادیویی دشـــمن و شـــنود 
مکالمات بی سیم طرف مقابل می شود 
و معمواً از طریق امـــواج بلند )AM( یا 

امواج کوتاه)FM( انجام می گیرد.
وتکنولـــوژی  علـــم  پیشـــرفت  بـــا 
کاربردهای نوین دیگـــری مانند هدایت 
دســـتگاه های  بـــا  موشـــک ها  و  نفـــرات 
الکترونیکـــی به این گونه جنـــگ افزوده 
پارازیت اندازنیز  اســـت. دســـتگاه  شـــده  
در زمـــره جنـــگ الکترونیک اســـت که با 
ایجاد چگالی انرژی در مســـیر ســـیگنال 
و با افزودن نویزبـــه آن، عملکرد رادار را 
مختل می کند. دســـت انـــدرکاران یگان 
جنگ الکترونیک می کوشـــند تا هرگونه 
سامانه الکترونیکی تهدیدآمیز را نابود یا 
از آن در جهت کشـــف اهداف واطاعات 
دشمن استفاده کنند. امروزه به کارگیری 
سایت های شـــنود متحرک که مجهز به 
ســـامانه های رهگیری مراقب، اســـتراق 
سمع، ضبط و ثبت فرستنده های فعال 
دشـــمن، پخش پارازیت شـــنود و فریب 
الکترونیکـــی اســـت ازاهمیـــت ویـــژه ای 
در جنـــگ الکترونیـــک برخوردار اســـت. 
تجهیزات شنود، ســـامانه های اختالگر، 
و  رادارهـــا  مختلـــف،  جهت یاب هـــای 
سامانه های کشف و رهگیری و رمزشکن 
نیز از لـــوازم یگان های جنگ الکترونیک 
اســـت. جنـــگ الکترونیک از دیـــر باز در 
ارتش ایـــران پیش بینی شـــده وهم پای 
پیشـــرفت تکنولوژی پیش آمـــده و اداره 
دوم ارتـــش متولـــی آن بـــوده اســـت که 
در دوران جنـــگ تحمیلـــی نیزبـــا تمام 

ظرفیت وبه طور شبانه روزی مشغول کار 
بود. سپاه پاسداران هم در ابتدای جنگ 
و درپـــی بـــه غنیمـــت گرفته شـــدن یک 
دستگاه بی سیم روشن، انگیزه راه اندازی 
واحـــدی با عنوان »شـــنود«را کســـب و با 
کمک یکـــی از نخبـــگان اصفهانی یگان 
جنگ الکترونیک خود را ایجاد وتوسعه 
داده است.»علی اسحاقی« همان نابغه 
اصفهانی اســـت که آموزش هـــای اولیه 
جنـــگ الکترونیک را در دوران ســـربازی 
خود پیش از انقاب فـــرا گرفته ومهیای 
ایـــن مأموریـــت بـــزرگ و پیچیده شـــده 
است. اوبرای اولین بار با چند نفردیگراز 
همرزمان خود در سال 1359 واحد شنود 
ســـپاه را در دارخوین راه اندازی می کند و 

کم کم توسعه می دهد.
مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس 
به تازگی خاطـــرات او را از ابتدا تا انتهای 
مســـئولیتش - قبل از عملیـــات کربای 
4 - منتشر و روانه بازار کتاب کرده است.

این کتاب که در نوع خودســـند باارزشـــی 
محسوب می شـــود، حاصل 23 نشست 
وحاوی نکات تاریخی بسیار حائزاهمیتی 
ضـــروری  را  آن  خوانـــدن  کـــه  اســـت 
می نمایـــد. ایـــن اثـــر تاریخی بـــه همت 
یـــداه ایـــزدی از راویـــان وپژوهشـــگران 
تاریخ جنـــگ فراهم آمـــده وصراحت و 

صداقت لهجه از امتیازات آن است.
در   132۷ متولـــد  اســـحاقی  علـــی 
روستای یزدآباد استان اصفهان است. او 
در سه سالگی به همراه خانواده به عراق 
مهاجرت کرده و تا پایان دوران متوسطه 
در مـــدارس بغـــداد تحصیـــل می کنـــد. 
زندگی و تحصیل درعراق موجب تسلط 
وی بـــه زبان عربی می شـــود کـــه یکی از 
عوامل موفقیت وی در ایجاد و توســـعه 
یگان جنگ الکترونیک ســـپاه در مقطع 
جنگ تحمیلی اســـت. درپی وقوع چند 
کودتا درعـــراق و نهایـــت روی کار آمدن 

حزب بعـــث و تشـــدید اختافات مرزی 
عراق با ایران به همراه خانواده و جمعی 
دیگر از ایرانیان مقیم این کشـــور از عراق 
اخراج و به ســـرزمین آبـــا واجدادی خود 

برمی گردد.
در بـــدو ورود بـــه خدمـــت ســـربازی 
اعزام و پـــس از گذراندن دوره مقدماتی 
به خدمت درلشکرگارد آن هم در بخش 
جنگ هـــای الکترونیکی مأمور می شـــود 
وبا شـــیوه کار بـــا تجهیـــزات الکترونیکی 
والزامات این جنگ آشنا شده و رموز آن 
را فرا می گیرد.با پیروزی انقاب اسامی 
به سپاه پاســـداران می پیوندد وهمراه با 
سردار شهید حسین خرازی عازم مناطق 
آشوب زده گنبد و کردستان و...می شود.

با آغاز جنگ تحمیلی نیزدر ترکیب 200 
پاســـدار اصفهانی دیگر به جنوب رفته و 

در محور دارخوین مستقر می شود.
از همـــان روزهـــای اول اســـتقرار در 
جنوب به دلیل تسلط به زبان و فرهنگ 
بخـــش  در  کار  داوطلـــب  عراقی هـــا 
اطاعـــات عملیـــات می شـــود از این رو 
به شـــهید حســـن باقـــری معرفـــی و با 
وساطت وی به مأموریت های شناسایی 
فرســـتاده می شـــود. علی اســـحاقی به 

مدد هوش سرشـــار خود خیلـــی زود با 
منطقه آشنا شده و گزارش های مفید و 
مؤثری برای فرماندهان تهیه می کند تا 
آنجا که نظر فرماندهان ارتشـــی را هم 
جلب کرده و مســـئول اطاعات لشـــکر 
۷۷ از او درخواســـت می کند تا آنان هم 

همکاری کند. 
وی در همین کتاب  با نحوه راه اندازی 
واحد شـــنود می گوید: »از نظر اطاعاتی 
و مخابراتـــی عراقی هـــا خیلی پیشـــرفته 
نبودنـــد، راحت قابل شـــنود بودند. مثًا 
روی شـــبکه اچ.اف که یک شبکه دوربرد 
اســـت خیلی راحـــت بـــا ای.ام. صحبت 
می کردند. وقتی این را فهمیدم حساس 
شـــدم و در صدد بودم کـــه یک رادیویی، 
البتـــه نـــه رادیـــوی ترانزیســـتوری، بلکه 
رادیویی ایســـتگاهی پیدا کنم.... در ذهن 
من این بود لذا در یکی از مأموریت ها در 
مسیر برگشت، فرکانس آنان را دریافت 
کردم و صدایشـــان را گرفتـــم. این جرقه 
شـــروع کار ما شـــد... من در کار اطاعات 
)عملیـــات( بـــه این فکـــر می کـــردم که 
اطاعـــات  جمـــع آوری  موضـــوع  در 
الکترونیکی و بی ســـیم های عراقی چکار 
می شـــود کرد که عراقی ها با یک گروهان 
نیروی مکانیزه یک تک ایذایی در منطقه 
ســـلمانیه - محمدیـــه انجـــام دادند.... 
عراقی ها از ســـمت جاده آبادان به طرف 
دارخویـــن از خط مقابل خودشـــان روی 
جـــاده آمدنـــد و با ســـه نفربـــر تخت گاز 
به ســـمت ســـلمانیه و محمدیـــه پیش 
آمدنـــد.... بچه ها با آنها درگیر شـــدند... 
و با آر.پی. جی دو دســـتگاه از ســـه نفربر 
را زدنـــد و ماند یـــک نفربر که ســـالم به 
غنیمت ما درآمد. آن را به عقب منتقل 
کردیم، اولین کاری که کردم بی سیمش 
را روشن کردم، هنوز فرماندهی عراقی ها 
با نیروهایش صحبـــت می کرد. بنابراین 
اولین دستگاه بی سیمی که ما توانستیم 

اسماعیل علوی
دبیر گروه پایداری



گروه فناوری- جایگاه جهانی ایران از منظر 
شاخص های توســعه فناوری اطاعات و 
ارتباطات و آمادگی امنیت سایبری توسط 
اتحادیه جهانی مخابرات اعام شد. ایران 
در شــاخص اول )توســعه جهانی فناوری 
اطاعات(  در بین 167 کشــور جهان رتبه 
۸1 و در شــاخص دوم )آمادگــی امنیــت 
سایبری( در بین 165 کشور جهان  رتبه ۶۰ 

را از آن خود کرد.
ë  وضعیت قابل قبول ایــران در مهارت و 

دسترسی
جهانــی  رتبه بنــدی  وضعیــت  آخریــن 
ایــران از نظر شــاخص توســعه فنــاوری 
اطاعــات و ارتباطــات )IDI( و شــاخص 
آمادگــی امنیــت ســایبری )GCI( کــه تــا 
پایان سال ۲۰17  از سوی اتحادیه جهانی 
 )  ITU( دور  راه  ارتباطــات  و  مخابــرات 
مــورد ارزیابــی قرار گرفته اســت، منتشــر 
شــد. آخرین بررســی شــاخص توســعه 
فنــاوری اطاعــات کشــورها کــه توســط 
اتحادیــه جهانــی مخابــرات ارزیابــی و از 
ســوی دفتر پایش توســعه ICT سازمان 
فنــاوری اطاعــات ایــران منتشــر شــده 
است، نشــان می دهد تا پایان سال ۲۰17 
ایران در میان 1۶7 کشــور دنیا جایگاه ۸1 
را به خود اختصــاص داده و امتیاز ۵.۵۸ 
را از 1۰ دریافت کرده اســت.در این زمینه 

امتیــاز کشــورمان در زمینــه »مهــارت« 
فنــاوری اطاعــات و ارتباطــات )میــزان 
توانمندی ها و شاخص های ورودی پیش 
نیــاز و ضروری کشــورها در زمینــه میزان 
بزرگســاان باســواد، میــزان ثبت نــام در 
مقطــع راهنمایــی و دبیرســتان و میزان 
ثبت نام در مقطع  دانشگاه(   7.۳۲ بوده، 
در زمینه »دسترسی« به فناوری اطاعات 
)تلفن ثابــت، تلفن همــراه، پهنای باند 
بین المللــی، خانوارهــای دارای رایانــه و 
خانوارهــای دارای اینترنــت( ۶.7۴ و در 
زیرشاخص استفاده از  ICT )ارتباطات و 
فناوری اطاعات(، امتیاز ۳.۵۴ را دریافت 
کرده است. در این رده بندی کشور ایسلند 
بــا امتیــاز ۸.۹۸ جایــگاه نخســت جهان 
را از نظــر توســعه فنــاوری اطاعــات و 
ارتباطات به خود اختصاص داده اســت.  
همچنین بررســی های منطقه ای نشــان 
می دهــد کــه »بحریــن«  بــا 7.۶۰ امتیــاز 
کشــور اول منطقــه خاورمیانــه اســت و 
میانگین جهانی شــاخص IDI نیز امتیاز 
۴.۹۵ را نشــان می دهــد. برایــن اســاس 
ایــران در زمینه زیرشــاخص »اســتفاده و 
کاربری« از فنــاوری اطاعات و ارتباطات 
از متوســط جهانــی پایین تر اســت اما در 
دو زیرشاخص »مهارت«  و »دسترسی«، 

وضعیت قابل قبول تری را دارد.

ë  ایران شصتمین کشور جهان در آمادگی 
امنیت سایبری

در همین حال اتحادیه جهانی مخابرات، 
آخریــن وضعیــت کشــورها در شــاخص 
جهانی آمادگی امنیت ســایبری )GCI( را 
نیز تا پایان سال ۲۰17 اعام کرد. برمبنای 
این شــاخص که  از سوی ســازمان فناوری 
اطاعات ایران منتشــر شــده اســت، کشور 
ما در میان 165 کشــور در رتبه  ۶۰  ایســتاده 
ایــن شــاخص برمبنــای توســعه  اســت. 
کشــورها در زمینه امنیت ســایبری ارزیابی 
می شود و شامل زیرشاخص های حقوقی، 

فنــی، ســازمانی، ظرفیــت ســازی فنــی و 
همکاری در حوزه امنیت سایبری است.

در این شاخص »عمان« کشور اول منطقه 
خاورمیانه اســت و امتیــاز ۰.۸ از یــک را به 
خود اختصاص داده. این درحالی است که 
ایــران در این رده بندی  امتیاز ۰.۴۹۴ از یک 
را به دســت آورده اســت. در این رده بندی 
سنگاپور با کسب ۰.۹۶۵ امتیاز از یک، رتبه 
اول جهان را به خود اختصاص داده است. 
میانگین جهانی آمادگی امنیت سایبری در 
ایــن ارزیابی ها ۰.۳7۰ از یک اعام شــده و 
ایران از متوسط جهانی بااتر است. گفتنی 

است  شاخص توسعه فناوری اطاعات و 
 )ICT Development Index( ارتباطــات 
یــا به اختصار IDI که همه ســاله بر مبنای 
معیارهای مورد توافق بین المللی کشورها 
در حــوزه فنــاوری اطاعــات و ارتباطــات 
از ســوی اتحادیــه بین المللــی مخابــرات 
ســازمان ملــل متحــد ارزیابــی می شــود، 
مهم تریــن  زدن  محــک  بــرای  ابــزاری 
معیارهای اندازه گیــری جامعه اطاعاتی 
به شــمار می رود. IDI اســتانداردی اســت 
که دولت ها، متصدیــان  ICT، آژانس های 
توســعه، محققــان و دیگــر بازیگــران این 

حــوزه می توانند برای اندازه گیری شــکاف 
در   ICT عملکــرد مقایســه  و  دیجیتالــی 
کشــورهای مختلف به کار برند. شــاخص 
توســعه فنــاوری اطاعــات و ارتباطات بر 
مبنای 11 معیار ICT بنا شده و در ۳  شاخه 
و   )use( مصــرف   ،)access( دسترســی 
مهارت هــا )skill( گروه بندی شــده اســت. 
بــرای مثال در زیر شــاخص »دسترســی«، 
سطح آمادگی زیرساختی ICT هر کشوری 
مــورد اندازه گیری قرار می گیرد و شــامل ۵ 
معیار و زیرساخت دسترسی از جمله تلفن 
ثابت، تلفن همراه، پهنای باند بین المللی، 
خانوارهــای  و  رایانــه  دارای  خانوارهــای 
دارای اینترنت می شــود. درهمین حال در 
زیرشاخص »مصرف«، میزان به کارگیری 
ICT در هــر کشــور اندازه گیــری می شــود و 
شامل سه معیار مصرف کاربران اینترنت، 
پهــن بانــد ثابــت )از طریــق کابــل( و پهن 
بانــد تلفن همــراه اســت. در زیرشــاخص 
و  توانمندی هــا  میــزان   ، »مهارت هــا« 
شــاخص های ورودی پیش نیاز و ضروری 
کشورها در زمینه میزان بزرگساان باسواد، 
میــزان ثبت نام در مقطــع دوم تحصیلی 
یــا  تحصیلــی  راهنمایــی  مقطــع  )مثــاً 
دبیرســتان( و میــزان ثبــت نــام در مقطع 
ســوم تحصیلی )مثاً مقطع دبیرستان یا 

دانشگاه( مورد ارزیابی قرار می گیرد.

 توزیع  1000سیم کارت اینترنت پاک 

ویژه کودکان و نوجوانان در کشور
مدیرکل پیشگیری های فرهنگی و اجتماعی قوه قضائیه از 
توزیع یک هزار سیم کارت ویژه کودکان و نوجوانان مجهز 

به اینترنت پاک با همکاری وزارت ارتباطات خبر داد.
بــه گــزارش مهــر، علی محمــد زنگانــه با اعــام این خبــر گفــت: بــرای دوری از 
آســیب های اجتماعی فضای مجازی، با همکاری وزارت ارتباطات توانســته ایم  

یک هزار سیم کارت ویژه نوجوانان و کودکان در سطح کشور  توزیع کنیم.
وی با بیان اینکه متقاضیان این ســیم کارت ها روزبه روز افزایش می یابند،  افزود: 
همکاری هــای بین بخشــی بــرای پیشــگیری از بــروز آســیب های اجتماعی بین 
کودکان با همراهی وزارت ارتباطات باعث شــد تا طرح توزیع این ســیم کارت ها 
در دستور کار قرار بگیرد. مدیرکل پیشگیری های فرهنگی و اجتماعی قوه قضائیه 
گفــت: باید کنتــرل والدین بر نحوه اســتفاده از فضــای مجازی در بیــن فرزندان 
بخصوص کودکان  افزایش یابد تا با همکاری وزارت ارتباطات نســبت به اجرای 
این طرح در راســتای کاهش آســیب های حــوزه فضای مجازی مبــادرت ورزیم. 
مدیــرکل پیشــگیری های فرهنگی و اجتماعی قــوه قضائیه افزود: بــا همکاری و 
همراهــی نهادهای مســئول و ذیربــط با حوزه فضــای مجازی و آســیب های آن 
بخصوص در بدنه دولت دوازدهم، نرم افزارهای ویژه ای برای اســتفاده ایمن از 

اینترنت و فضای مجازی به طور بومی در حال ساخت و ارائه است.

آگهی های مزاحم  در کروم  از تابستان مسدود می شوند
کروم آگهی های مزاحم و آزاردهنده را با کمک ابزار Ad-Blocking از  تابستان  ۹۸ 

در سطح جهانی متوقف می کند.
بــه گزارش انتخاب، گوگل به یکی از مهم ترین شــکایات کاربران خود توجه کرده 
بــه همین دلیل تبلیغات را در مرورگر خود متوقف خواهد کرد. این ویژگی از  ماه 
فوریه سال گذشته راه اندازی شده که تنها روی سایت های امریکای شمالی و اروپا  
امکانپذیر بود. ابزار Ad-Blocker  به گونه ای طراحی شــده اســت تا ناشــران را از 
اقدام های تبلیغاتی ناخوشایند باز دارد. این کار بر اساس اصولی  انجام می شود که 
توسط یک کنسرسیوم به نام »ائتاف برای آگهی های بهتر از طریق استانداردهای 
تبلیغاتی بهتر« طراحی شــده اســت. گوگل ســایت ها را تجزیه و تحلیل می کند و 
افــرادی را کــه تبلیغاتــی دائمی و پراکنــده دارد، ابتدا مورد هشــدار قــرار می دهد 
و ســپس در صــورت بــی توجهی آنان، به لیســت ســیاه می افزاید. ناشــران آگهی 
 Report Experience Experience تبلیغاتی در سراسر جهان نیز می توانند از ابزار
برای بررسی اینکه آیا تبلیغات شان به شکل مزاحم در سایت های دیپر نشان داده 
شده است، استفاده کنند. تاکنون کروم میلیون ها سایت را در سراسر جهان بازبینی 
کرده و در ماه های آینده نیز به مرور وب ســایت ها ادامه خواهد داد. خوشــبختانه 
برنامه هــای گوگل در ادب کردن مزاحمان در ایاات متحــده، کانادا و اروپا جواب 
داده و  دو سوم ناشران  آگهی، رفتاری بهتر از خود نشان  داده و تنها یک درصد از 

آگهی دهندگان به قطع دسترسی کامل دچار شده اند.

ایران در توسعه فناوری اطاعات در مکان 81  جهان ایستاد
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از سوی اتحادیه جهانی مخابرات اعام شد

به نظر می رســد که گوگل قصــد دارد در 
آینده ای نزدیک امکان پشــتیبانی نقشه 
جغرافیایــی اختصاصی خود از دســتیار 
صوتی گوگل اسیستنت را به گوشی های 

اندرویدی و iOS اضافه کند.
بــه گــزارش ایســنا، برنامــه گــوگل مــپ 
)Google maps ( کــه برنامه اختصاصی 
نقشه جغرافیایی گوگل به شمار می رود، 
یکــی از محبوب تریــن برنامه هــای مورد 
اســتفاده و کاربردی کاربران گوشــی های 

هوشــمند اســت کــه در هــر دو نســخه 
اندرویــد و آی اواس )iOS( در دســترس 

کاربران قرار گرفته است.
چنــدی پیــش بــود کــه گــوگل در جریان 
برگــزاری کنفرانــس توســعه دهنــدگان 
بــود  داده  وعــده    )I/O  ۲۰1۸  ( گــوگل 
کــه می خواهــد بــه کاربــران اپلیکیشــن 
گوگل مــپ این امــکان را بدهد تا ارســال 
مــکان  و  جهــت  صوتــی  دســتورات 
جغرافیایــی موردنظــر خــود را بیابنــد و 

طبق آن حرکت کرده و به مقصد برسند.
این بدان معناست که گوگل باید با انتشار 
یک نســخه به روزرسانی شــده از برنامه 
گــوگل مپ، امکان پشــتیبانی از دســتیار 
صوتی هوشمند خود، گوگل اسیستنت را 
اضافه کند تــا کاربران بدون نیاز به تایپ 
و پیدا کردن مکان جغرافیایی موردنظر 
خــود  روی نقشــه، تنهــا بــا ارســال یــک 
فرمان صوتی از خدمات و سرویس های 

آن استفاده کرده و بهره ببرند.

تازه ترین اخبار و گزارش های منتشر شده 
حاکی از آن اســت که گوگل بشدت  روی 
اضافه کردن و توسعه قابلیت مذکور کار 
کرده و ســعی دارد کــه آن را بدون وجود 
هیــچ گونــه نقــص و ایــراد در دســترس 
کاربران و عاقه مندان قرار دهد بنابراین 
به نظر می رســد که گوگل بــزودی امکان 
پشــتیبانی گوگل مــپ از دســتیار صوتی 
اختصاصی خود یعنی گوگل اسیستنت 

را به پلتفرم خود خواهد افزود.

اضافه شدن دستور صوتی به گوگل مپ در آینده ای نزدیک
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آرزو کیهان
مترجم

آرزوهای بر باد رفته
قســمت هفتاد و چهارم/ ســرهنگ با دیدن چشم های 

پســرش کــه با حالــت جنــون آمیــزی می درخشــیدند 
بــا نــگاه بیمناکی یک قــدم واپس گذاشــت و به طرف 
دختر همراهش که ترســان و نگــران از ای دو لنگه در 
تماشایشــان می کرد رو برگرداند و گفت: برو لباس ات 
را بپــوش راه بیفت که از این جا بریم که بوی خیانت و 

جنایت سراپای آدماش را گرفته زود باش راه بیفت.
و چنــد لحظه بعــد هر دو با یک چمــدان هتل را ترک 

کردند.
با رفتن آنها سرهنگ با نفرت و خشم رو به مهسا کرد و گفت:

تو آلوده گناه و خیانت هســتی. فردا صبح باید بیایی برای طاق. بعد آزاد 
هستی بری آویزون اون مهندس قابی بشی.

مهسا با نفرت نگاهش کرد و گفت:
من حاضر نیستم حتی برای یک لحظه با تو زیر یک سقف سر کنم.

مهســا رانده شــده از سوئیت هتل محل اقامت همســر پیرش همه شب را 
در یکی از مهمانخانه های ارزانقیمت حاشــیه شــهر گذراند و هنگام صبح 
پس از خوردن صبحانه بار دیگر به دیدن دوست قدیمی قاسم رفت. زنگ 
در آپارتمانــش را زد و منتظــر مانــد. مــرد جوان در را به رویش بــاز کرد و با 

دیدنش پرسید: اومدی سراغ قاسم؟ ولی اینجا نیست خانم.
لحظه ای با نگاهی شوخ و معنی دار ادامه داد: شما را قال گذاشته؟

مهســا جــواب داد: فکــر کن آقا خواهــش می کنم اگر نشــانی ازش دارید به 
من کمک کنید.

مرد پرســید: شــما خوب می شناســیدش؟ آره خانم ســال ها با هم شریک 
بودیــم. همــه ســرمایه ام را بــه بــاد داد. یعنی ســرم کاه گذاشــت صنار از 
پولهایم را پس نداد. من به شــما توصیه می کنــم با طناب این مرد قالتاق 
تو چاه نرید. مهســا گفــت: هر چی پس انداز کرده بــودم را از چنگم درآورد 
و بــه حســاب بانکــی اش در امریــکا واریــز کــرد تا به این کشــور رســیدم در 
اختیــارم بگذاره. اما فهمیدم با یک زن بــه نیویورک آمده و همه دارایی ام 
را باا کشــیده طوری که حاا پول ندارم بــه ایران برگردم. خواهش می کنم 
اگــر نشــانی ازش دارید به من بدید کــه ااقل به پولم برســم. مرد جوان با 
دلســوزی به مهســا نگاه کــرد و پس از چند لحظه ســکوت گفت: نشــانی را 
بــه من داده بایــد پرواز کنی به نیویــورک و محل ســکونت موقت اش را که 
طبق نشــانی برام فرســتاده و در محله چینی ها می باشــد بروی و پیدایش 
کنی. اجازه بدید براتون بیارم.مرد جوان با تأسف سر جنباند و او ادامه داد: 
وعده ازدواج هم به شما داده؟ مهسا جواب داد: بله آقا همین وعده گولم 

زده همه هست و نیستم را از چنگم درآورده و من را آواره غربت کرد.
مرد جوان وارد آپارتمانش شــد و تکه کاغذی را که نشــانی محل ســکونت 
مهنــدس قابی را نشــان مــی داد در اختیارش گذاشــت با ایــن توصیه که: 
خانم خواهش می کنم فاش نکنید که نشانی محل اقامتش را من به شما 

داده ام. موفق باشید. خداحافظ.
بــا رفتــن مرد جوان مهســا با بغــض فرو خــورده در گلو پشــت در ماند و از 
غــم بی پناهــی بــا ســینه ای دردمند اشــک در چشــمانش جوشــید. در اوج 
درماندگــی روی پله ای نشســت و به فکر ماند. نمی دانســت چه کند. پولی 

حتی برای رفتن به رستوران و خوردن یک وعده غذا نداشت.

محمد بلوری
روزنامه نگار پیشکسوت 

داستانک

ادامه روز دوشنبه

دزدان خودرو هنگام فرار از دست پلیس یک 
مأمور کانتری را به شهادت رساندند.

ســرهنگ مهدی ســرپناه- معاون اجتماعی 
فرماندهــی انتظامی غرب اســتان تهران - با 
تشــریح جزئیات شــهادت ایــن مأمور پلیس 
درحین خدمت، از تشــکیل تیمــی ویژه برای 
دســتگیری عامل شــهادت این مأمور پلیس 
خبــر داد و گفــت: حدود ســاعت ۲۲ شــامگاه 

دوشنبه گذشته، مأموران تیم گشت کانتری 
زرکان شــهریار از طریــق مرکــز فوریت هــای 
پلیســی 110 از سرقت یک خودروی سواری در 
محدوده باغســتان با خبر شدند و با توجه به 
اینکــه تعقیب و گریز میان مأمــوران و خودرو 
سارقان آغاز شده بود، عوامل گشت کانتری 
زرکان کــه دو مأمــور بودنــد، اقدام بــه اجرای 
طــرح مهار در محــدوده میدان نماز شــهریار 

کردند.در همین هنگام خودروی مســروقه به 
محل رســیده و با استواریکم اســداه خزایی 
برخــورد و مأمــور پلیــس را بشــدت مجــروح 
کرد. ســرپناه با اشــاره به انتقــال مأمور پلیس 
به مرکز درمانی، گفت: بعد از گذشت سه روز 
از این حادثه، حوالی ساعت چهار بامداد روز 
پنجشنبه استوار یکم خزایی در بیمارستان به 

شهادت رسید.

معاون اجتماعی فرماندهی ویژه غرب استان 
تهران با بیان اینکه شــهید خزایی ۲9 ســاله و 
متأهــل بود، گفت: با دســتور فرماندهی ویژه 
غــرب اســتان تهران، تیمــی ویــژه از مأموران 
پلیــس غرب اســتان تهران برای شناســایی و 
دســتگیری عامل شــهادت این مأمور پلیس 
تشــکیل شــده و تاکنون ســرنخ های مهمی از 

این فرد به دست آمده است.

سارقان خودرو مأمور پلیس را کشتند

گــروه حــوادث- معصومــه مرادپــور/ مرد 

افغانــی که برای تهیه پول شــیربها دســت 
بــه جنایــت زده بود هفتــه گذشــته همراه 
دادگاه  در  عاقــه اش  مــورد  دختــر  بــا 
کیفری محاکمه شــد. به گــزارش خبرنگار 
حوادث»ایران«، رسیدگی به این پرونده از 
پنجم خرداد سال 95 به دنبال آتش سوزی 
مهیب یک خودرو در کهریزک شروع شد.

راننــده خــودرو که بشــدت ســوخته بود به 
بیمارســتان انتقــال یافت اما پــس از چند 
روز جان باخت. نخســتین بررسی ها نشان 
بــوده و وی  مــی داد آتش ســوزی عمــدی 
به قتل رســیده اســت.بدنبال مــرگ غام 
۲6ســاله تحقیقات کارآگاهان جنایی برای 

کشف این جنایت کلید خورد.
آنهــا پــس از ردیابــی تماس هــای تلفنــی 
مقتول دریافتند وی آخرین بار با فردی به 

نام محمد صحبت کرده است.
پلیــس  اداره  بــه  بازجویــی  بــرای  محمــد 
او درنخســتین  کــه  منتقــل شــد درحالــی  
بازجویی هــا منکر اطــاع از جنایت بود اما 
مدتی بعد لب به اعتراف گشــود و راز قتل 
را برمــا کــرد. او بــه کارآگاهــان گفت: من 
به دختــری به نــام گلبهار عاقه داشــتم و 
به خواســتگاری اش رفتم اما پدرش گفت 
باید ۲5 میلیون تومان شــیربها بدهی من 
که چنین پولی نداشــتم مســتأصل شــدم. 

نمی توانســتم از گلبهــار دســت بکشــم. او 
هــم مــرا دوســت داشــت به همیــن خاطر 
از مــن خواســت هرطــور شــده این پــول را 
تهیه کنم. بعد هم با نقشــه ای که طراحی 
کردیم تصمیم گرفتیم مردی به نام غام 

را طعمه قرار دهیم و از او اخاذی کنیم.
طبــق این نقشــه گلبهار خــودش را خواهر 
مــن معرفی کرد. او با غام دوســت شــد و 

کاری کرد که غام عاشــقش شود بعد هم 
گفت برای ازدواج بــا او پدرش ۲0 میلیون 
تومــان شــیربها می خواهــد اگر ایــن پول را 
بدهــد پــدرش راضــی بــه ازدواج خواهــد 
شــد. با این ترتیب پــول را از غام گرفت و 
بــه مــن داد. بعد هم ارتباطــش را با غام 
قطــع کرد. اما مدتــی بعد او تماس گرفت 
و وقتــی دیــد کــه ازدواج بــه تأخیــر افتاده 

می خواســت با پــدر گلبهار حــرف بزند که 
ما مانع شدیم و او را به کهریزک کشاندیم 
در ایــن نقشــه فقــط قــرار بــود خــودروی 
غــام را آتــش بزنیــم بــرای همیــن هم با 
خودمان بنزین بردیم. وقتی درگیری بین 
مــا بااگرفت بنزیــن را روی خودرو ریختم 
امــا مقــداری از بنزین هــم روی خود غام 
ریخــت. وقتی فندک را زدم خودرو و غام 
بــا هــم آتــش گرفتنــد. من هــم بــا گلبهار 
ســوار بر موتور فرار کردیــم. با اعتراف های 
ایــن مــرد جــوان او به اتهــام مباشــرت در 
قتــل و نامزدش به اتهــام معاونت درقتل 
بازداشت شدند. ســرانجام این زوج جوان 
هفتــه گذشــته در دادگاه کیفــری پــای میز 
محاکمه ایســتادند.محمد در شــرح ماجرا 

اتهام قتل را پذیرفت.
اما گلبهــار در زمینه همــکاری اش با محمد 
گفت من در قتل هیچ نقشی نداشتم محمد 
به زور مــرا وادار کرد نقش خواهرش را بازی 
کنــم و با غام دوســت شــوم. او بــرای اینکه 
بتوانــد با مــن ازدواج کنــد بایــد ۲5 میلیون 
تومان به عنوان شیربها به پدرم می داد اما 
از آنجا که فقط پنج میلیون تومان داشــت 
ایــن نقشــه را کشــید تــا بتوانــد ۲0 میلیون 

بقیه را فراهم کند.
پــس از پایــان اظهــارات دو متهــم قضات 

برای صدور حکم وارد شور شدند.

برادرکشی در امین آباد
پســر روانــی کــه در یــک درگیــری  گــروه حــوادث: 

خانوادگــی بــرادرش را به قتل رســانده و فرار کرده 
بود از سوی پلیس دستگیر شد.

شــامگاه چهارشــنبه 19 دی مأموران کانتری 173 
امین آبــاد در جریــان درگیــری ۲ بــرادر در شــهرک 
فیروزآباد قرار گرفتنــد. مأموران با حضور در محل 
درگیری دریافتند که یکی از برادرها از ناحیه شــکم 
هدف ضربه جســم نوک تیزی قــرار گرفته و خیلی 
زود ایــن جــوان از ســوی امدادگــران اورژانــس بــه 

بیمارستان فیروزآباد منتقل شد.
 تحقیقات ابتدایی نشان از آن داشت که پسر جوان 
دارای کارت قرمــز و مشــکات روانــی بــوده و پــس 
از زخمــی کــردن بــرادرش از صحنه متواری شــده 
و پــا بــه فرار گذاشــته اســت. تجســس های میدانی 
ادامه داشــت تــا اینکــه صبح پنجشــنبه مســئوان 
از  کانتــری  مأمــوران  بــا  تمــاس  در  بیمارســتان 
مرگ پســر جــوان خبــر دادند. بدیــن ترتیب تیمی 
از مأمــوران اداره 10 پلیــس آگاهــی تهــران بــرای 
دســتگیری عامل این برادرکشــی وارد عمل شدند. 
ردیابی هــای پلیســی ادامــه داشــت تــا اینکــه ظهر 
پنجشــنبه، کارآگاهان موفق به شناســایی مخفیگاه 
قاتــل فــراری شــدند و پــس از هماهنگــی بــا مقام 
قضایــی ایــن جــوان دســتگیر شــد. ســرهنگ علی 
ولیپورگــودرزی - معــاون مبــارزه با جرایــم جنایی 
پلیــس آگاهــی تهــران - بــا اعــام این خبــر گفت: 
متهم در همان تحقیقات ابتدایی به قتل برادرش 
اعتراف کرده و تجســس ها برای بررسی های بیشتر 

و انگیزه این قتل خانوادگی ادامه دارد.

جنایت به خاطر  شیربها

پلیس شــارجه، یک مرد اماراتی را که با رفتار غیرانســانی خشم 
کاربران اینترنت را برانگیخته بود، بازداشــت کرد.این شــهروند 
اماراتــی روز پنجشــنبه ویدئویــی از رفتــار ضــد انســانی خــود با 
کارگران هندی در توئیتر منتشر کرد. وی چند کارگر هندی مقیم 
امارات را در قفس مخصوص نگهداری حیوانات زندانی کرده و 
از آنان می پرســد که در مسابقه فوتبال امارات و هند، کدام تیم 

را تشویق می کنند.

کارگــران در ابتــدا از تیــم هنــد نــام می برند، امــا بــا تهدید مرد 
اماراتــی، مجبــور می شــوند کــه بگوینــد تیم امــارات را تشــویق 
خواهنــد کــرد! انتشــار ایــن ویدئــو موجــی از خشــم را در میــان 
کاربران توئیتر برانگیخت و اقدام مرد را »تعصب فوتبالی کور« 
توصیف کردند و خواهان برخورد شــدید با وی شــدند.در ادامه 
پلیس شــارجه با انتشــار بیانیه ای این مــرد را به مراجع قضایی 

معرفی کرد.

تعصب 
فوتبالی 

دستگیری سارقان سکه 100 کیلویی
چهار پسر جوان که یک سکه طای یکصد کیلوگرمی را از موزه برلین آلمان دزدیده بودند پس از ۲ سال دستگیر شدند.
این ماجرا در مارس ۲017 میادی رخ داد و چهار ســارق شــبانه با اســتفاده از نردبان وارد محوطه موزه شــده  و با ایجاد 
یک محفظه کوچک در شیشه پشتی موزه، وارد محوطه شدند و با یک چرخ دستی این سکه طا را خارج کردند. پلیس 
می گویــد ســارقان ســکه را آب کرده اند و آنها نتوانســته اند اصل ســکه را پیدا کنند.ارزش این ســکه غــول پیکر که تصویر 
الیزابت دوم ملکه بریتانیا بر آن است و در کتاب رکوردهای گینس ثبت شده است حدود ۴ میلیون دار برآورد می شود. 
هرچند مسئوان موزه ارزش آن را یک میلیون دار اعام کرده بودند. یکی از نگهبانان موزه هم در این عملیات دست 
داشته و به سارقان کمک و راهنمایی داده است که پلیس هر چهار نفر را دستگیر کرده است.رسانه های آلمان می گویند 

حکم این سارقان سه سال و 10 ماه زندان خواهد بود.

مادربزرگ جن گیر
اقــدام عجیب مادربــزرگ خرافاتی که قصد خارج کــردن جن از بدن 

نوه اش را داشت، برایش دردسرساز شد.
این زن که به  طرز وحشیانه ای قصد خارج کردن جن از بدن نوه 9 ساله اش 
را داشــت توســط پلیس الســالوادور دســتگیر شــد. وی مدعــی بود که 
نوه اش توســط شــیاطین تســخیر شــده اســت. بنا به ادعای»نارسیسا 
اســکوبار«۵۵ ســاله پس از آنکــه یک جادوگر محلی یک عروســک به 

نوه او داد کودک هر روز عائمی از دیوانگی را از خود نشان می داد.
ایــن زن به همراه یک زن دیگر یک پتو روی ســر دختــر بچه قرار داده 
و با روشــی خشــن جن گیری را انجــام دادند. یکی از ایــن دو زن کتاب 
مقــدس را روی صورت دختر نگه مــی دارد، زن دیگر تاش می کند تا 

مانع تکان خوردن دست و پای دختر شود.
ایــن در حالی اســت کــه دختر کوچولــو فریــاد می زند: »مرا رهــا کنید، 
دارم خفــه میشــم.« ایــن دختر پــس از آنکــه والدین او برای داشــتن 
زندگی بهتر به امریکا مهاجرت کردند با مادربزرگش در منطقه »سن 

میگوئل« السالوادور زندگی می کند.
پلیس مادربزرگ خرافاتی را دستگیر کرده و تحقیق از وی ادامه دارد.

مقامات امنیتی مکزیک از کشــف ۲0 جســد ســوخته در مناطق مرزی 
این کشــور خبــر دادند.پایگاه خبــری »NDTV« این خبــر را به نقل از 
مقامات امنیتی مکزیک اعام کرد. این اجســاد سوخته در شهر مرزی 
»ســیوداد میگل آِلمن« اســتان »تامائولیپاس« واقع در شمال شرقی 
مکزیک کشــف شــد.این شــهر مرزی مکزیک در ۲70 کیلومتری شــهر 
مک آلــن ایالت تگــزاس امریکا قــرار دارد.لویس رودریگز، ســخنگوی 
پلیس محلی مکزیک، با بیان اینکه این اجســاد روز پنجشــنبه ۲0 دی 
در نزدیکــی 7 خــودرو ســوزانده شــده پیــدا شــدند، افزود: بــاور ما این 
اســت که درگیری مســلحانه اعضــای باند های تبهــکار »کارتل خلیج 

)مکزیک(« و »کارتل شمال  شرقی« عامل این حادثه بوده است.

کشف ۲0 جسد سوخته در مرز مکزیک

بنیانگــذار و رئیــس شــرکت فــروش آنایــن آمازون، 
پس از ۲۵ ســال از همســرش جدا شــد.این زوج خبر 
جدایی شــان را روز چهارشــنبه )9 ژانویه( در بیانیه ای 
مشــترک در توئیتر اعــام کردند.در ایــن بیانیه آمده 
اســت: »پــس از یــک دوره طوانــی تجربه عاشــقانه 
و یــک دوره آزمایشــی جدایــی، مــا تصمیــم گرفتیم 
کــه طــاق بگیریــم و بقیــه زندگی مــان را به عنــوان 
دوســت ادامه دهیم. ما خیلی خوش شــانس بودیم 
که یکدیگر را پیدا کردیم و شــکرگزار تمام ســال هایی 

هســتیم که باهم گذراندیم. حتی اگر می دانستیم که 
بعــد از ۲۵ ســال جدا می شــویم هم تمــام آن  کارها 
را انجــام می دادیــم. مــا به عنوان زن و شــوهر زندگی 
فوق العاده ای داشــتیم و یک آینده جذاب هم پیش 
روی ما است. با اینکه عنوان ها تفاوت خواهد کرد اما 

به عنوان یک خانواده و دوستانی عزیز می مانیم.«
به گزارش »بلومبــرگ بیلیونر ایندکــس« جف بزوس 
۵۴ ساله با 137 میلیارد دار )حدود ۴۵ میلیارد بیشتر 
از بیل گیتس، بنیانگذار مایکروســافت( ثروتمندترین 
مرد جهان اســت. مکنزی بزوس ۴۸ ساله رمان نویس 
اســت و کتاب هــای آزمایــش لوتــر آلبرایــت )۲00۵( و 
دام ها )۲013( را نوشــته اســت. این دو نفر چهار فرزند 
دارند که یکی از آنها را به فرزندی پذیرفته اند.شــرکت 
آمــازون کــه ۲۵ ســال پیــش ایجــاد شــد، هفتــه جاری 
توانســت با پشت سر گذاشــتن شــرکت مایکروسافت 

تبدیل به ثروتمندترین شرکت جهان شود.

ثروتمندترین مرد دنیا همسرش را طاق داد

چنــد جوان هنــدی موفق شــدند بــا اســتفاده از یک 
چکش صخره 1۲.5 متری را بشکافند.

به گزارش دیلی میل، این جوانان در منطقه »تامیل 
نادو« دســت به کار شــده و شــکافی بزرگ بر صخره 
ایجاد کردند که در نهایت منجر به شکســتن و نصف 
شدن صخره غول پیکر شــده است. انتشار این فیلم 
در فضــای مجــازی میلیون هــا بــار کلیــک خــورده و 

کاربران آن را کاری باورنکردنی توصیف کرده اند.

مرد مســلحی که ۲0 دانش آموز یک مدرسه را در چین 
زخمی کرده بود دســتگیر شد.به گزارش میرر، مهاجم 
نگهبان سابق مدرسه بوده که به علت نارضایتی از کار 
خــود و برای انتقام گیری دســت به این کار زده اســت.

در پــی این حمله والدین عصبانی خواســتار رســیدگی 
به این گونه حمات وحشــیانه شــدند. آنهــا معتقدند 
کــه کارکنان مدارس ابتدایی باید با وســواس بیشــتری 

انتخاب شده تا چنین مسائلی پیش نیاید.

شکافتن مدرسه چینیحمله به دانش آموزان 
صخره بزرگ با یک چکش 

محاکمه جنجالی اسقف اعظم لیون
محاکمه فیلیپ باربارن، اســقف اعظــم لیون که به 
پنهان کاری در افشای رسوایی آزار جنسی کودکان در 

کلیسا در دهه نود متهم بود، پایان یافت.
به گــزارش شــبکه تلویزیونــی فرانس ۲۴، دادســتان 
برای وی و همدستانش حکمی درخواست نکرد، اما 
از دیدگاه شــاکیان این پرونــده، آزادی بیان قربانیان 
نوعی پیروزی محســوب می شــود. شکستن سکوت 
کلیسا در مورد آزار جنسی کودکان اصلی ترین هدف 

قربانیــان پرونده باربارن بود. نخســتین بار بود که یک اســقف اعظم در فرانســه به اتهــام پنهان کاری در 
افشــای آزار جنسی کودکان محاکمه می شــد. قربانیان این محاکمه را نوعی پیروزی می دانند. وکیل یکی 
از قربانیان می گوید این محاکمه با هر نتیجه ای که باشــد موضوعی فوق العاده اســت. این محاکمه برای 

متهمان نیز به منزله یک پیروزی بود، زیرا دادستان برای آنها تقاضای هیچ گونه حکمی نکرد.
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یــک  اعضــای  حوادث/نقشــه  گــروه 
خانــواده بــرای فــراری دادن مجرمی 
که قرار بود به زندان کرمانشــاه منتقل 
شود با هوشــیاری مأمور پلیس استان 

البرز ناکام ماند.
 - شــکری«  »همتعلــی  ســرهنگ   
فرمانده انتظامی هرسین- در تشریح 
این خبر اظهار داشــت: یکی از پرسنل 

انتظامــی اســتان البــرز مأموریت پیدا 
کــرده بود تا دو مجــرم را که حکم آنها 
توســط دســتگاه قضایی قطعیت پیدا 
کــرده بود تحویــل زندان های نهاوند و 

کرمانشاه بدهد.
بــه  را  اول  مجــرم  آنکــه  از  پــس  وی 
زنــدان نهاونــد تحویــل داد به ســمت 
کرمانشــاه حرکــت کرد تا مجــرم دوم 

را نیــز تحویل دهد اما در مســیر جاده 
صحنه - بیســتون مجــرم وانمود کرد 
کــه حالت تهوع داشــته و نیاز به پیاده 

شدن از خودرو دارد.
 پس از توقف خودرو در حاشیه جاده، 
ناگهان یک دســتگاه پژو پــارس که دو 
زن و یــک مــرد سرنشــین آن بودند به 
خــودروی پلیــس نزدیــک شــده و در 

فرصت مناســب اقدام به ســوار کردن 
مجرم و فرار کردند.

امــا مأمور پلیــس آنهــا را تعقیب کرد 
از  پــس  بیســتون،  شــهر  ورودی  در  و 
چند بار ایســت دادن وقتی بی توجهی 
راننــده پــژو پــارس را دیــد با اســتفاده 
اقــدام  ســاح  به کار گیــری  قانــون  از 
بــه شــلیک چنــد تیــر هوایــی کــرد که 

خودروی حامل مجرم فراری متوقف 
و سرنشــینان آن پیــاده اقــدام بــه فرار 

کردند.
سرهنگ شــکری خاطرنشــان کرد: در 
ایــن تعقیب و گریــز مأمور پلیس پس 
از شــلیک چند تیر هوایــی و خودداری 
از دستور ایســت، به پای راست مجرم 
فراری شــلیک و پس از زمینگیر شدن 

دســتگیر  را  همســرش  و  زندانــی  وی 
کرد.

رئیــس پلیــس شهرســتان هرســین با 
بیان اینکه دختر و داماد مجرم موفق 
به فرار شــده و تاش برای دســتگیری 
آنها ادامــه دارد، گفت: مجرم زخمی 
شــده بــرای درمان بــه مراکــز درمانی 

منتقل شده است.

سقوط دزد از طبقه سوم  
گروه حوادث/ دزد ترسو وقتی با صاحبخانه رو به رو شد از پنجره قصد 
فرار داشــت که پایش ســر خورد و به پایین سقوط کرد.بر اساس این 
گزارش ســاعت ۲۰:۳۰ چهارشنبه ۱۹ دی از طریق مرکز فوریت های 
پلیســی ۱۱۰ ســقوط جوانی حدوداً ۳۰ ساله از طبقه سوم یک مجتمع مسکونی در خیابان 
وحیدیــه به کانتــری ۱۲۷ نارمک اطاع داده شــد. بــا حضور مأموران کانتــری در محل و 
انجام بررسی های اولیه مشخص شد مرد جوان که بشدت از ناحیه سر مجروح شده قصد 
سرقت از خانه یکی از ساکنان طبقه سوم را داشته است اما ناگهان صاحبخانه وارد شده و 
با مشــاهده دزد از همســایه ها درخواست کمک کرد. دزد ترسو نیز از راه پنجره قصد فرار به 
پشــت بام ســاختمان مجاور را داشته که کنترل خود را از دست داده و به پایین سقوط کرده 
است.ســرهنگ مجتبی ســهرابی منش رئیس کانتری ۱۲۷ نارمک در این باره اظهار کرد: 
طی هماهنگی با مرکز فوریت های پزشکی ۱۱۵، بافاصله این شخص برای انجام اقدامات 
درمانی و پزشــکی به بیمارستان منتقل شد و با توجه به شدت آسیب دیدگی تحت عمل 

جراحی قرار گرفته و اقدامات درمانی ادامه دارد.

کاهبرداری تلفنی از داخل زندان
گــروه حوادث/ دو مرد کاهبردار که از داخل زندان و با یک تلفن حســاب های مردم را 
خالی می کردند شناســایی شــدند.چندی قبل مردی با مراجعه بــه پایگاه یکم پلیس 
آگاهی تهران از یک کاهبرداری تلفنی خبر داد و گفت: من کارمند بیمارستان هستم. 
عصر روز بیســت و هشــتم مهر فردی که خود را از عوامل حسابداری بیمارستان محل 
کارم معرفی می کرد با من تماس گرفت و گفت که بخشی از حقوق رئیس بیمارستان 
به اشتباه به حساب من واریز شده  و به همین علت حسابم مسدوده شده است او از من 
درخواســت کرد که برای اصاح تراکنش و همچنین رفع مســدودی حسابم به دستگاه 
خودپرداز بانک مراجعه کنم. پس از مراجعه به دستگاه خودپرداز و استعام موجودی 
حســابم، متوجه شــدم مبلغی به حســابم منتقل نشــده بود و ضمن تماس با همان 
شماره تلفن گفتم که وجهی به حسابم منتقل نشده است اما این فرد بیان داشت وجه 
در حساب مسدود شده و قابل رؤیت نیست. همچنین کدی را که با صفر شروع می شد 
به من داد و از من خواســت که کد را در قســمت انتقال وجه وارد نمایم و مدت 5 ثانیه 
دکمه ثبت را نگه دارم، ولی پس از این کار متوجه شدم که کد اعام شماره کارت بوده و 
مبلغ ۲۹ میلیون و ۹۰۰ هزار و ۲۹8 ریال از حسابم کسر شده است. در تحقیقات پلیسی 
رد پــای یکــی از مجرمــان حرفه ای که در زندان محبوس بود به دســت آمد و با دســتور 
قضایی متهم از زندن احضار شد و تحت بازجویی اولیه قرار گرفت. متهم در ابتدا منکر 
ارتکاب هر جرمی بود، ولی پس از مشاهده دایل و مدارک لب به اعتراف گشود و اقرار 
کرد که کاهبرداری را یکی از هم ســلولی هایش انجام داده اســت ولی مبلغ به حساب 
وی واریز شــده است.ســرهنگ کارآگاه »قاسم دســتخال« - رئیس پایگاه یکم تصریح 
کرد: با دســتگیری متهم دوم و تحقیقات تکمیلی پلیســی، تاکنون 6 نفر از مالباختگان 
در شهرهای مختلف کشور مانند استان های مرکزی، همدان و تهران که به همین شیوه 

مورد کاهبرداری قرار گرفته بودند، شناسایی شده اند.

قتل معلم پشت فرمان خودرو
گروه حوادث/ معلم جوان قمی از سوی چند مرد مسلح با شلیک 
گلوله به قتل رســید.به گزارش ایلنا، جواد قره گزلو معلم و معاون 
مدرسه خاتم اانبیای قم در حالی که سوار بر خودرواش بود هنگام 
رانندگــی در چهارراه گلزار شــهدای قم مورد حمله افراد ناشــناس 
قرار گرفت و با شــلیک گلوله کشــته شــد.این معلم جوان از اهالی 
منطقه نیروگاه قم بوده و گفته می شود به دلیل اختافات شخصی 

کشــته شــده اســت. عامان این تیراندازی دســتگیر شــده و تحت بازجویی قرار دارند. 
تحقیقات در این پرونده برای یافتن انگیزه این جنایت ادامه دارد.

اخـــــــبار

ماجرای فرار هالیوودی یک زندانی

گروه حوادث/ اعضای یک باند سرقت خودرو 
کــه در ازای پــس دادن مــدارک ســرقتی بــه 
صاحبانشان از آنها پول می گرفتند در آخرین 
ســرقت بــه دام افتادند.به گــزارش خبرنــگار 
جنایــی »ایــران«، چنــدی قبل مــرد جوانی با 
پلیــس تماس گرفت و از ســرقت خودرواش 
خبــر داد. به دنبال اعام ایــن خبر تحقیقات 
به دستور خاکزاد، دادیار شعبه دوم دادسرای 
ویژه ســرقت آغاز شد. در بررسی های صورت 
گرفته مشــخص شــد کــه در محــدوده محل 
نیــز  دیگــری  ســرقت های  خــودرو،  ســرقت 
گــزارش شــده اســت و همین مســأله نشــان 
می داد که این ســرقت ها از سوی اعضای یک 
باند شکل گرفته است.در حالی که بررسی ها 
برای شناســایی ســارقان ادامه داشت شاکی 
پرونــده بــار دیگــر به پلیــس مراجعــه کرد و 
ســرنخی در اختیــار کارآگاهــان قــرار داد. او 
گفــت: ســاعاتی قبــل مــرد ناشناســی با من 
تماس گرفت و گفت مدارک ماشینم را پیدا 
کرده اســت. او از من خواســت تا به آدرســی 
کــه می گوید بروم امــا برای تحویــل مدارکم 
از من پول خواســت. به مــن گفت 4 میلیون 
تومان پول داخل کیســه نایلونی بگذارم و به 
محلــی بروم که او تعیین کرده بود. کیســه را 
بگذارم و بعد از یک ســاعت دوباره به محل 
قــرار برگردم تا مــدارک را از همانجا بردارم. 

مرد ناشــناس اصرار کرد که به پلیس حرفی 
بافاصلــه  جــوان،  مــرد  اظهــارات  نزنم.بــا 
مأمــوران وارد عمل شــده و در محل قرار به 
کمیــن نشســتند. طبــق قــرار قبلــی صاحب 
خودرو پول هــا را پای درختی قرار داد و آنجا 
را ترک کرد اما زمانی که مرد ناشــناس برای 
برداشــتن پــول و گذاشــتن مــدارک به محل 

برگشت، مأموران دستگیرش کردند.

گفت و گو با متهم
کــوروش ۲5 ســال دارد و یکــی از اعضــای باند 
ســرقت خــودرو اســت، ســارقی حرفــه ای کــه 
تخصصش سرقت انواع و اقسام خودروهاست، 

او از جزئیات سرقت هایش می گوید.
ë  چطور دســتگیر شــدی؟ یکی از دوســتانم در

محل قرار با یکی از مالباخته ها دســتگیر شــد 
و مــا را هــم لو داد. شــگرد مــا این طــور بود که 
خودروها را ســرقت می کردیم. بعد از سرقت 
خودرو، وسایل داخل آن را که معمواً مدارکی 
معتبر بود برداشته و خودروها را در کنار خیابان 
رها می کردیم. البته گاهی اوقات این خودروها 
را در نزدیکــی کانتری هــا رهــا می کردیــم تــا 
ســریعتر پیدا شــوند. بعد بــا مالباخته تماس 
می گرفتیــم، معمواً شــماره تلفــن مالباخته 
داخــل مدارکش بود به آنها می گفتیم در ازای 

تحویل مدارکشان به ما مبالغی پول بدهند.

ë  چقدر؟بســتگی بــه مــدل ماشــین و مدارک
مسروقه داشت ولی معمواً از ۲ میلیون تومان 
تا 5 میلیون تومان از آنها پول می گرفتیم. با آنها 
در خیابانی خلوت قرار می گذاشتیم که معموًا 
ایــن خیابــان در نزدیکی محل زندگــی یکی از 
اعضای بانــد بــود. این طوری می توانســتیم از 
داخل خانه محل را زیر نظر بگیریم. مالباخته 
طبــق قــرار پول هــا را داخــل کیســه نایلونــی 
می گذاشت و به محل قرار می آمد. او پول ها را 
پای درختی که با نوار قرمز آن را مشخص کرده 
بودیم می گذاشــت. بعــد از آن به او می گفتیم 
محــل را ترک کند و یک ســاعت بعــد برگردد. 
در ایــن فرصت زمانی که مطمئن می شــدیم 
او محل قرار را ترک کرده اســت به سراغ کیسه 
نایلونــی می رفتیــم و به جــای پول مــدارک را 
برای مالباخته ها می گذاشتیم. البته این یکی از 

شگردهای ما بود.
ë  شــگرد دیگرتــان چــه بــود؟در شــگرد دوم

مدارک را از داخل ماشــین برنمی داشــتیم. 
بلکه خودروی مســروقه را کنار خیابان پارک 
می کردیــم و از مالباختــه می خواســتیم اول 
پــول بدهــد و بعــد نشــانی محل قــرار دادن 
خودرو را بعد از دریافت پول به او می دادیم. 
با این شــیوه هم خــودرو را پیــدا می کرد هم 

مدارکش را ما هم به پول می رسیدیم.
ë .سابقه داری؟بله، ۱۳ بار به زندان رفته ام

ë  اولیــن بار به چــه جرمی؟۱۷ ســالم بود که
موتورسیکلت سرقت کردم.

ë  چقدر درس خواندی؟دیپلم دارم. درســخوان
بودم. می خواســتم وکیل شــوم، از بد روزگار 
گرفتار دوست ناباب شدم و خیلی زود جای 
کتــاب و درس و مشــق گرفتار شیشــه و مواد 
مخدر شــدم. آن زمــان دوســتانم می گفتند 
شیشــه ذهن آدم را باز می کند تا بهتر درس 
بخوانــم. اما اولین بار که شیشــه کشــیدم در 
واقــع جوانــی ام را بــه آتــش کشــیدم و تمام 
آرزوهایــم از بیــن رفــت و به جای دانشــگاه 

رفتم پشت میله های زندان.
ë  45 آخرین بار کی از زندان آزاد شدی؟درســت

روز قبل آزاد شدم اما هم سلولی هایم به سراغم 
داده ایــم  تشــکیل  بانــدی  گفتنــد  آمدنــد. 
ومی خواهیم به این شیوه سرقت کنیم. من هم 
اشــتباه کردم و دوباره در مســیر سرقت و خاف 
افتادم. البته ایــن را هم بگویم وضع مالی بدی 
داشــتم برای کسی که ســابقه دار است و بارها به 
زندان رفته نه کار اســت و نه پول. تازه شاکی های 
قبلی ام هم بودند و باید رضایت آنها را می گرفتم 

و این کار تنها با پرداخت پول امکان پذیر بود.
ë  ســرقت معمــوًا  را  خودروهایــی  چــه 

می کردید؟خودروهایــی کــه سیســتم امنیتی 
نداشــت یــا دزدگیــرش ضعیف و ســرقتش 

راحت بود.

دستگـیری  45 روز  بعد از آزادی

ران
ای



بیش از 800 هزار امریکایی 22 روز اســت 
که چشــم به دهان دونالد ترامپ، رئیس 
جمهــوری امریــکا دوخته اند تــا دولت را 
از تعطیلــی خــارج کنــد اما آقــای رئیس 
جمهــوری بــا کوبیــدن مشــت روی میز و 
ترک کردن جلســه ای که روز چهارشــنبه 
به منظور گره گشایی از معضل تعطیلی 
دولت تشکیل شده بود، پاسخ چشم های 
منتظر را به بدترین شــکل ممکن داد. او 
سپس به ایالت تگزاس رفت و در جریان 
بازدید از مرزهای جنوبی امریکا با مکزیک 
بــه جای بیان اظهــارات امیدوارکننده؛ به 
کنگره هشدار داد، اگر بودجه ای را که برای 
ســاخت دیوار مرزی می خواهد تصویب 
نکنند، در کشور وضعیت اضطراری ملی 

اعام می کند.
به گــزارش نیویــورک تایمــز، ترامــپ 
روز پنجشــنبه و یــک روز پــس از آنکــه از 
سومین جلسه خود با کنگره برای بررسی 
راهکارهــای خــروج دولــت از تعطیلی با 
عصبانیت و کوبیدن مشت روی میز خارج 
شد، به تگزاس ســفر و از مرزهای جنوبی 
امریــکا با مکزیــک دیدار کــرد و در جریان 
این دیدار ضمن تأکید دوباره بر خطراتی 
که مهاجــران برای امریکا دارند، به کنگره 
هشــدار داد، در کشور وضعیت اضطراری 
ملــی اعام می کند. برخــی منابع آگاه که 
نخواستند نامشان فاش شود به نیویورک 
تایمز گفتند، کاخ ســفید قصــد دارد 13.9 
میلیــارد دار از بودجــه ارتش امریکا را که 
مربوط به بخش بازسازی خرابی های بعد 
از وقوع بایای طبیعی نظیر طوفان، سیل 
و آتش ســوزی اســت بــا اعــام وضعیت 

اضطــراری ملی به ســاخت دیــوار مرزی 
اختصــاص دهــد. برخــی تحلیلگــران و 
کارشناســان حقوقــی امریــکا می گوینــد، 
تنهــا در صورتــی کــه کشــور در وضعیــت 
اضطراری باشــد امکان چنین جابه جایی 
بودجــه وجــود دارد و شــاید بــه همیــن 
دلیل باشــد که رئیــس جمهــوری امریکا 
در روزهــای اخیــر درباره اعــام وضعیت 
اضطراری در امریکا مدام هشدار می دهد. 
او روز پنجشــنبه هم در مصاحبه با فاکس 
نیوز گفت: ما می توانیــم اعام وضعیت 
اضطــراری ملــی بکنیــم؛ هرچنــد نبایــد 
چنیــن کاری کرد. اگر نتوانیــم با کنگره به 
توافق برسیم، به احتمال زیاد چنین کاری 
خواهیم کرد. من دلیلی نمی بینم، این کار 
را نکنم. البته مشاوران رئیس جمهوری و 
در رأس آنها جارد کوشنر، داماد ترامپ در 
حــال حاضر اعام وضعیت اضطراری را 
به نفع دولــت نمی دانند زیــرا به محض 
آنکه ترامــپ اعام وضعیــت اضطراری 
ملــی کنــد، دموکرات هــا تــاش خواهنــد 
کــرد این تصمیــم او را به لحاظ حقوقی و 
قانونی به چالش بکشــند، ترامپ پیشــتر 
گفته بود، در این دعوای حقوقی و قانونی 
او دموکرات ها را شکســت خواهــد داد اما 
مشــاوران رئیس جمهوری اصًا این طور 
فکر نمی کنند و احتمال شکست ترامپ را 

در این دعوا باا می دانند.
  800 هزار امریکایی 

قربانی بلندپروازی های سیاسی ترامپ
به عقیده تحلیلگران، پافشاری ترامپ 
بــرای اختصــاص دادن بودجــه بــه دیوار 
مــرزی بیش از آنکه یــک دغدغه امنیتی 
باشــد یک بازی سیاســی با هــدف جلب 
آرا در انتخابات بعدی ریاست جمهوری 
است و ترامپ می خواهد به هر قیمتی که 

شده وعده انتخاباتی خود یعنی کشیدن 
دیوار در مرز را عملی کند. از این رو برایش 
مهــم نیســت 800 هــزار امریکایــی بیکار 
شــده؛ 22 روز اســت، حقــوق نگرفته اند و 
تاریخ امریکا دارد طوانی ترین تعطیلی 
دولــت را با رکــود داری رئیــس جمهوری 
تاجر مســلک تجربه می کند. پیش از این 
دولــت بیــل کلینتــون بــا 21 روز تعطیلی 
دولــت ایــن رکــورد را در دســت داشــت. 
نانسی پلوسی، رئیس مجلس نمایندگان 
امریــکا که روز چهارشــنبه از اینکه ترامپ 
جلســه بررســی راهکارهای خروج دولت 
از تعطیلــی را ناتمــام گذاشــته و تــرک 
کــرده بســیار خشــمگین شــده بــود، در 
جمــع خبرنــگاران گفــت: »او ]ترامــپ[ 
فکــر می کنــد آنهــا ]800 هــزار امریکایی 
بیکار[ می تواننــد از پدران شــان تقاضای 
پــول کنند اما آنهــا نمی توانند.« پلوســی 

با بیــان این جمله به صــورت تلویحی به 
رئیس جمهوری طعنه زد، چون خودش 
ثروتمنــد اســت درکــی از بی پولــی مردم 
امریکا ندارد. به نوشته روزنامه واشنگتن 
پست، اتحادیه کارکنان خزانه ملی امریکا 
بــا 1۵0 هزار عضو متشــکل از 33 آژانس 
فدرال، سه شــنبه گذشته با تأکید بر اینکه 
صدها هــزار کارمند امریکایــی مجبور به 
گرفتن مرخصی بدون حقوق شده اند، از 

دولت ترامپ شکایت کرد.
چاک شومر، رهبر اقلیت های سنا نیز 
روز چهارشــنبه آنچــه در جلســه رخ داده 
بود را برای خبرنگاران تشریح کرد و گفت: 
او ]ترامپ[ از پلوســی پرســید آیــا با دیوار 
من موافقت خواهید کرد؟ پلوسی گفت، 
نه. او ســپس از جایش بلند شد و با گفتن 
این جمله که، »پس چیزی برای گفت و گو 

باقی نمانده«، جلسه را ترک کرد.

ترامپ هم در توئیتی نوشــت: جلســه 
دیدار با پلوسی و شومر را ترک کردم چون 
یک اتاف وقت تمام عیار بود. این توئیت 
در حالی منتشر شد که مایک پنس معاون 
ترامــپ در جمع خبرنگاران حاضر شــد و 
اعــام کرد، دلیــل آنکه رئیــس جمهوری 
جلسه روز چهارشــنبه را ترک کرده، طرح 
پیشــنهادی پلوســی و شــومر بــرای پایــان 
دادن بــه تعطیلــی دولت بــوده که رئیس 
جمهــوری بــه هیــچ وجــه از طــرح آنهــا 
اســتقبال نکرد. این طرح برای بازگشــایی 
مجلــس  اســت.  خزانــه داری  وزارت 
نمایندگان امریکا که اکنون دموکرات ها در 
آن صاحب اکثریت هستند، روز پنجشنبه 
نیز برای بازگشــایی وزارتخانه های ترابری 
و مســکن و کشــاورزی طــرح داد. امــا کاخ 
سفید هشدار داد، در صورت تصویب این 
طرح ها در سنای امریکا و ارسال آنها برای 

امضای رئیــس جمهوری، ترامــپ آنها را 
وتو خواهد کرد.

   یک ادعای تکراری با سناریوی جدید
در  کــه  دیگــری  توجــه  قابــل  نکتــه 
اتفاق هــای مربــوط بــه تعطیلــی دولت 
امریکا ظرف چهارشنبه و پنجشنبه گذشته 
رخ داد، این بود که ترامپ ادعایش مبنی 
بــر اینکــه مکزیــک بودجه ســاخت دیوار 
مــرزی را تأمین خواهد کرد، تکرار کرد اما 
این بار از پول گرفتن مســتقیم از مکزیک 
قالــب  بلکــه گفــت، در  چیــزی نگفــت 
امضــای قراردادهــای تجــاری با مکزیک 

این پول تأمین می شود.
ترامــپ بــه خبرنــگاران گفــت: »مــن 
نگفتم آنها ]مکزیک[ قرار است یک چک 
10 یــا 20 میلیــارد داری بــه مــن بدهند. 
اگــر کنگره ایــن ایحه تجــاری را تصویب 
کنــد آنهــا ]از طریق ایــن ایحــه تجاری[ 
چندین برابر بیش از مبلغ ســاخت دیوار 
بــه ما پول پرداخت خواهند کرد.« این در 
حالی است که او پیش تر آشکارا گفته بود، 
مکزیــک »طی یک پرداخت مســتقیم« 

هزینه دیوار را خواهد پرداخت.
   افشاگری تازه در پرونده روس گیت

22 روزه شــدن تعطیلی دولت امریکا 
در شــرایطی اســت کــه پرونــده دخالــت 
 2016 انتخابــات  در  روســیه  احتمالــی 
امریکا نیز همچنان داغ اســت و به تازگی 
اسنادی فاش شده که نشان می دهد، پل 
مانافورت، رئیس ستاد انتخاباتی ترامپ 
اطاعــات انتخاباتــی – سیاســی را با یک 
عامل تجاری وابسته به سازمان اطاعات 
روســیه بــه اشــتراک گذاشــته بــود. ایــن 
واضح ترین مدرک از احتمال همدستی 
جریــان  در  روس هــا  بــا  ترامــپ  ســتاد 

انتخابات ریاست جمهوری 201۶ است.
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وفاداری وااتر
شقایق امیریدورنـــما

خبرنگار

فیگارو )فرانسه(:
نظرســنجی های جدید حاکی از به راه 
افتــادن یــک ســونامی عظیــم مردم 
فرانســه علیــه قشــر »الیت«جامعــه 
)نخبگان( است. علت بی اعتمادی به 
نخبگان نیز تنها نوع عملکرد امانوئل 

مکرون در قبال جلیقه زردها است.

واشنگتن پست )امریکا(:
بــرای  امریــکا  دولــت  کــه  شــرایطی 
باعــث  آورده،  وجــود  بــه  مهاجــران 
شده اســت تــا بســیاری از مهاجــران 
خارجی که در بخش تکنولوژی فعال 
هستند، تصمیم به خروج از امریکا و 

مهاجرت به سمت کانادا بگیرند.

دیلی صباح )ترکیه(:
شرکت انگلیسی استاندارد چارترد، 
در جدیدتریــن پیش بینی های خود 
خبر داد، تا سال 2030 ترکیه با پشت 
سرگذاشتن کشورهایی چون آلمان، 
روســیه و ژاپــن تبدیــل بــه پنجمین 

اقتصاد برتر جهان می شود.

 سال بیست وچهارم  شماره 6972
 شنبه  22 دی 1397

تعمیق مشکل به دست رئیس جمهوری
در اوایل سال 2016 تحولی روی داد که به میزان قابل توجهی یک چالش تهدیدآمیز 
علیــه این تاش های ما به شــمار می رفت. تحولی که هنوز تا به امــروز برای مردم 
امریکا ناشــناخته مانده اســت. در آن زمان )اوایل ســال 2016( ما باخبر شــدیم که 
برخی اسناد و مدارک )جدید و محرمانه( به دست دولت امریکا افتاده است. این 
اســناد و مدارک از ســوی یک منبع ناشــناس در اختیار دولت قــرار گرفته بود که تا 
لحظه نگارش این کتاب هم هویت منبع و هم محتوای اسناد و مدارک همچنان 
محرمانه باقی مانده اســت. اگر این اســناد تأیید نشده، علنی می شد، بدون تردید 
توســط مخالفان و رقبای سیاسی به عنوان دســتاویزی برای ابراز تردیدهای جدی 
نسبت به استقال دادستان کل در پرونده  ایمیل های هیاری کلینتون و تحقیقات 

در دست انجام در این ارتباط، مورد بهره برداری قرار می گرفت.
خود من حتی برای یک بار هم به عنوان نمونه ندیدم که دادستان کل، لورتا لینچ، 
در نحــوه انجام تحقیقات دخالت کند. در حقیقت اصاً از اواخر ســپتامبر و زمان 
تشکیل جلسه معروفی که در آن از من خواست به جای تحقیق از کلمه »موضوع« 
اســتفاده کنم، من حتی یک بار هم با خانم لینچ صحبت نکرده بودم. اگرچه در 
آن زمان نســبت به دســتور وی نگرانی هایی داشتم، ولی پس از آن هیچ نشانه ای 
مبنی بر اینکه او کوچک ترین تماسی با اعضای تیم تحقیق ما درباره پرونده خانم 
کلینتون داشــته باشــد، ندیدم. چیــزی که مرا ناراحــت کرد این بود کــه اطاعات 
طبقه بندی شــده ای وجود داشــت که یک روزی – شــاید چند دهــه دیگر – علنی 
خواهد شــد و برای حمله به ســامت تحقیقات و مهم تر از همه زیر ســؤال بردن 

استقال و بی طرفی اف بی  آی، مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
فرد دیگری که به تعمیق این مشکل کمک کرد، با کمال تأسف رئیس جمهوری 
اوبامــا بــود. او در 11 اکتبــر 2015 و در مصاحبــه ای بــا برنامــه »60 دقیقه« )شــبکه 
تلویزیونی ســی بی اس( اعتبار وزارت دادگســتری را به شــکل خطرناکی زیر سؤال 
برد. او در این مصاحبه گفت که استفاده از سیستم ایمیل شخصی توسط کلینتون 
فقــط »یک اشــتباه« بود که امنیت ملی کشــور را به خطر نینداخت. او ســپس در 
روز دهــم آوریــل 2016 در مصاحبه دیگری با شــبکه فاکس نیوز گفت که کلینتون 
شــاید ســهل انگار و بی دقت بوده باشــد اما هیچ کاری که به طور عمدی و با قصد 
قبلــی امنیــت ملــی را به خطــر بیندازد، انجــام نداده اســت. او حتــی معتقد بود 
کــه در ایــن پرونده اســناد و مدارکی وجــود دارد که در آنها مطالــب دولتی به طور 
افراطی و ســختگیرانه در طبقه بندی های محرمانه قرار گرفته است. اوباما فردی 
بســیار تیزهوش اســت که قانون را هم خیلی خوب می فهمد. امــا من تا به امروز 
نفهمیدم که چرا اوباما به طور علنی درباره یک پرونده در دست بررسی صحبت 
کــرد، به نحوی که به نظر می رســید خانم کلینتون را قبــل از اینکه تصمیم نهایی 
اتخاذ شــود، از همه اتهامات مبرا می کند. اگر رئیس جمهوری در مورد موضوعی 
از قبل تصمیم گرفته بود، یک ناظر بیرونی به طور منطقی می توانست این سؤال 
را مطــرح کند که محض رضای خدا چگونه وزارت دادگســتری دولت او می تواند 

تصمیمی بجز تأمین نظر وی اتخاذ کند؟

حضور ترسناک جاروانکا
برخی از طرفداران ترامپ، بویژه آنهایی که دسترســی مستقیم و راحت به رئیس 
جمهــوری داشــتند، معتقــد بودند ترامپ را به نوعی تســلیم که شــباهتی به نوع 
ترامپی ندارد اغوا کرده اند. راجر استون، یکی از افرادی که کلی اکنون اجازه نمی داد 
تماس با رئیس جمهوری داشــته باشد، این ســناریوی سیاه را همه جا پخش کرد 
که ماتیس، مک مستر و کلی توافق کرده بودند اجازه ندهند هیچ عملیات نظامی 
صورت بگیرد مگر آنکه با این سه نفر هماهنگ شده باشد- و اینکه اگر به مسافرت 
رفتنــد، حداقل یکی از آنها همیشــه در واشــنگتن باقــی بماند. بعــد از آنکه کلی، 
اسکاراموچی را برکنار کرد، برای او دو مسأله فوری که اکنون در بدمینستر روی میز 
بودند، به خویشــاوندان رئیس جمهوری و استیو بنن مربوط می شد. یا این یا آن 

باید می رفتند. یا شاید هر دو طرف باید کاخ سفید را ترک می کردند.
اصــًا معلوم نبود آیــا رئیس کارکنان کاخ ســفیدی که می دید وظیفــه اش ایجاد 
یــک فرآینــد فرماندهی و اجرای سلســله مراتب ســازمانی - هدایِت جهت هرم 
تصمیم گیــری به ســمت رأس فرماندهی کل- اســت، می تواند در کاخ ســفیدی 
کــه بچه های فرمانده کل دارای دسترســی ویــژه و نفوذی قاطــع بودند، عملکرد 
مؤثری داشــته باشــد یا اصــًا ادامه فعالیت دهد. از آنجا که دختــر و داماد رئیس 
جمهوری اکنون رفتاری برده  وار نسبت به مدیران فرمانده جدید داشتند، قطعاً 
از روی عــادت و خلــق و خــو کنترل ژنــرال کلی بر بخش غربی کاخ ســفید را زیر پا 
می گذاشــتند. آنها نه تنها نفوذ ویژه ای روی رئیس جمهوری داشتند بلکه از نظر 
اعضای مهم کادر کارکنان، دارای جوهره و قدرتی خاص بودند و بنابراین معتقد 

بودند سمبل قدرت و پیشرفت بخش غربی کاخ سفید محسوب می شوند.
عجیــب اســت که جارد و ایوانکا، با وجود تمام ناشــیگری خــود به حضوری کامًا 
ترسناک تبدیل شده بودند و دیگران به همان اندازه ازآنها می ترسیدند که این دو 
از بنن ترس داشتند. عاوه براین آنها به افشاگران و مبارزان ماهر و کارآمدی هم 
تبدیل شده بودند - دارای قدرت برخورداری از کانال های ارتباطی مخفی و آشکار 
بودند - هرچند در کمال تعجب به شــکلی باور نکردنی اصرار داشــتند هیچ گاه 
خبری را افشــا نکرده اند. یکی از کارکنان ارشد کاخ سفید گفت: »اگر بشنوند کسی 
در مورد آنها حرفی زده، چون نســبت به وجهه خود بســیار حساس هستند و این 
شخصیت وجودی را برای خود درست کرده اند، مثًا اگر کسی سعی کند شکافی 
در آن ایجاد کند یا چیزی علیه آن بگوید برایشان مسأله مهم و بزرگی است و بسیار 

ناراحت می شوند و دنبالتون میان و پدرتون رو درمیارن.«
از طرف دیگر، درحالی که ممکن بود »این بچه ها« کار را برای ژنرال کلی ناممکن 
کنند، نگه داشتن بنن در کادر هم معنی نداشت. هر قدر هم که او با استعداد بود، 
امــا توطئه گــری نومید و مخالف دولت بود که مقررات هر ســازمانی را دور می زد. 
عاوه بر این، با شروع شکاف و تنش از بدمینستر- به صورت عملی یا به گونه ای 

دیگر - بنن یک بار دیگر در فهرست سیاه رئیس جمهوری قرار گرفت.

پــاورقـی

مایکل وولف
مترجم: مهوش غامی
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 آتش و خشم
در کاخ سفید ترامپ

هشدار ژنرال اسرائیلی درباره زلزله حزب اهحمایت انگلیس از  خبرنگاران  زندانی رویترز در میانمار

جلیقه زردها بانک ها را هدف می گیرند
جلیقــه زردها قصد دارند در اقدامی اعتراضی و هماهنگ 
حســاب های خــود را خالــی کــرده و نظــام بانکــی و دولت 
فرانســه را تحت فشــار قرار دهند.به گــزارش ایرنا به نقل از 
راشا تودی قرار است جلیقه زردها امروز شنبه تصمیم خود را عملی کرده و به 
زعم خود بانک های فرانسوی را تضعیف کنند تا دولت به نحو قانونی و بدون 
خشــونت به وحشــت بیفتد. یکی از اهداف جلیقه زردها آن اســت که دولت را 
وادار کنند تا با برنامه پیشــنهادی همه پرســی شــهروندان موافقت کند. براین 
اساس، شهروندان اجازه می یابند تا به قوانین جدید رأی دهند یا خود قوانین 
جدیــدی را ارائــه دهند. بنابــر این گزارش اگــر این اقدام مالی هماهنگ شــده 
صــورت گیرد، می تواند نظام بانکی فرانســه و به تبع آن یورو را بــه زانو درآورد 
چرا که بانک ها تنها درصدی از سپرده های شهروندان را در اختیار دارند. با این 
حال بســیاری از بانک ها برداشت از عابر بانک را محدود کرده اند و معترضان 
مجبور خواهند شــد تا برای برداشت وجه در درون بانک ها صف بکشند و این 
زمــان مناســبی برای دولت فراهم می ســازد تا محدودیت هایــی در این زمینه 
اعمــال کنــد. در همین حال بی بی ســی خبــر داد جلیقه زردهــا در اعتراض به 
کاهش حداکثر ســرعت مجاز، به حدود 60 درصد ســرعت ســنج های فرانسه 
آســیب زده اند. جلیقه زردها دوربین های سرعت ســنج را منبع درآمدی برای 

خالی کردن جیب فقرا می دانند.

ترامپ رکورد تعطیلی دولت بیل کلینتون را شکست

امریکا در یک قدمی وضعیت اضطراری
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شادی در کینشازا
حامیان فلیکس تشسیکدی، رئیس  جمهوری تازه انتخاب 
کنگــو، در حــال شــادی در  شــده جمهــوری دموکراتیــک 

خیابان ها هستند. 
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ندا آکیش
خبرنگار

تحلیف مادور در میان مخالفت های منطقهای آغاز خروج نیروهای امریکایی از سوریه
گروه جهــان/ نیکاس مــادورو رئیــس جمهــوری ونزوئا 
در میــان اعتــراض مخالفان خود و بســیاری از کشــورهای 
امریــکای اتیــن، با ادای ســوگند در مراســم تحلیف خود، 
دومین دوره ریاست جمهوری اش را آغاز کرد.به گزارش ایرنا به نقل از خبرگزاری 
رویترز، هنوز مراســم تحلیف مادورو که در خال ســخنرانی خود در این مراســم 
وعده داد، سوسیالیسم قرن بیست ویکم را بسازد، به اتمام نرسیده بود که امریکا 
با متهم کردن وی به »غصب قدرت«، اعام کرد که دولت جدید او را به رسمیت 
نمی شناســد. همچنیــن »ماریــو آبدو« رئیــس جمهــوری پاراگوئه اعــام کرد که 
سفارت کشورش در کاراکاس را بسته و روابط دیپلماتیک با ونزوئا را قطع می کند.
کشــورهای عضــو گروه لیما که ســال گذشــته برای تحت فشــار قــرار دادن دولت 
مادورو تشــکیل شد، هفته گذشته در بیانیه ای اعام کردند که دولت جدید وی را 
به رسمیت نمی شناسند. به گزارش واشنگتن پست یک مقام ناشناس ونزوئایی 
هم مدعی شــده، وزیر دفاع ونزوئا ماه گذشــته از نیکواس مادرورو خواسته بود 
استعفا دهد در غیر این صورت خودش از کار کناره گیری خواهد کرد. این در حالی 
اســت که وادیمیر پادرینــو لوپز، وزیر دفاع این کشــور هنوز هــم در دولت مادورو 
حضور دارد و امیر ســرتیپ امیر حاتمی، وزیر دفاع و پشــتیبانی نیروهای مســلح 
ایران که به نمایندگی از ایران برای شــرکت در مراســم تحلیف مادورو به ونزوئا 
ســفر کرده، با وی دیدار کرد.مراسم تحلیف مادورو در شرایطی برگزار شد که اکثر 
قریب به اتفاق کشــورهای امریکای اتین اعام کــرده بودند، حاضر به همکاری 
با مادورو نیســتند. با این حال مادورو اعام کرد، 9۴ کشور نمایندگان خود را برای 

شرکت در این مراسم فرستاده  بودند.

نزدیک به سه هفته است، مقامات زیادی 
در کاخ سفید از دونالد ترامپ خواسته اند، 
در تصمیــم خود بــرای خــروج نیروهای 
امریکایــی از ســوریه تجدیــد نظــر کنــد و 
خــود او نیز هفته پیــش برای آرام شــدن 
وضعیــت آشــوب زده ای که با اســتعفای 
جیمز ماتیــس، وزیــر دفاع وقــت امریکا 
شروع شــده  بود، مدعی شــده  بود، هرگز 
منظورش ترک کامل سوریه نبوده  است، 
بــا این حال دیروز یک مقام پنتاگون خبر 
داد، رونــد خــروج نیروهــای امریکایــی از 
ســوریه مدتی اســت، شروع شــده  است. 
ایــن در حالی اســت کــه مایــک پمپئو در 
ســخنرانی خــود در قاهــره مدعــی شــده 
بــود، امریکا برای اقدام نظامی مجدد در 

سوریه آماده است.
کــه  دســامبر   19 از  منطقــه  کشــورهای 
دونالد ترامپ به شــیوه معمولش بدون 
مشــورت بــا اعضــای کابینه خــود به طور 
ناگهانــی مدعی شــد، امریــکا در نبــرد با 
داعــش پیروز شــده و بنابرایــن دیگر ازم 
نمی بینــد، بــا هزینــه ای گــزاف نیروهای 
خود را در خاک ســوریه نگه دارد، در حال 
بررســی خاورمیانــه پســا حضــور امریــکا 
در ســوریه هســتند. در همیــن راســتا نیــز 

قرار اســت بزودی سران سه کشــور ایران، 
روســیه و ترکیــه در دیــداری در مســکو، 
درباره آینده ســوریه به مذاکره بنشینند و 
وضعیت منطقه پــس از خروج امریکا از 
ســوریه را بررســی کنند. به گزارش سایت 
شــبکه خبری »الجزیره« دیروز در چنین 
شــرایطی، ســرهنگ شــون رایان، یکی از 
فرماندهان نیروهای ائتاف علیه داعش 
در ســوریه بــه رهبــری امریــکا، خبــر داد: 
»روند خروج نیروهای امریکایی از سوریه 
آغاز شده  اســت اما به دایل امنیتی قرار 
نیســت، برنامه زمانی آن به طور رســمی 

اعام شود.«
ناظر حقوق بشــر ســوریه نیز با تأیید این 
ادعا خبر داد، شــمار نیروهــای امریکایی 
در پایگاه هوایی رمیان در شــمال شرقی 

حســکه نیــز بــه طــرز محسوســی کاهش 
یافته  است. رامی عبدالرحمان در همین 
ارتباط خبر داد:»روز پنجشــنبه شماری از 
نیروهای امریکایی مشــاهده شدند که در 
حال خــروج از پایگاه نظامیان در رمیان 
هستند.« به گفته او این اولین بار است که 
آنهــا از زمــان فرمان ترامپ بــرای خروج 
نیروهای امریکایی از سوریه متوجه تغییر 
و تحول در رفت و آمد نیروهای امریکایی 

می شوند.
   واکنش روسیه

به  گــزارش خبرگــزاری »رویتــرز«، وزارت 
خارجه روســیه در اولین واکنش به انتشار 
خبــر آغــاز خــروج نیروهــای امریکایی از 
ســوریه، تأکیــد کــرد: خــروج امریــکا باید 
هماهنــگ شــده انجــام شــود و مناطقی 

کــه امریکایی هــا از آن خــارج می شــوند، 
بــه ارتــش و دولــت ســوریه واگــذار شــود. 
ماریــا زاخارووا، ســخنگوی وزارت خارجه 
روســیه که در یک کنفرانس خبری سخن 
می گفــت، همچنیــن بــا تأکیــد بــر لزوم 
مذاکرات کردهای شــمال سوریه و دولت 
این کشــور گفت: کردهای ســوریه بخشی 
جدایی ناپذیر از سوریه هستند و به همین 
دلیل مذاکــرات بین دولت و این قومیت 
در شمال سوریه باید هرچه سریعتر آغاز 

شود.
 زاخــارووا با این حال از بدبینی روســیه به 
خروج امریکا از ســوریه اشاره کرد و گفت: 
»هرچند دونالد ترامپ مدعی شده است 
قصد خروج از سوریه را دارد، اما ما تصور 
می کنیــم، امریکا ســوریه را ترک نخواهد 
کرد.« این اظهارنظر دیروز در حالی بیان 
شــد کــه روز پنجشــنبه مایــک پمپئــو، در 
سخنرانی خود در دانشگاه قاهره در بیان 
استراتژی امریکا در خاورمیانه از احتمال 
ادامــه حمــات این کشــور علیــه داعش 
ســخن گفته بود. به گزارش سایت مجله 
ایــن  امریکایــی »نیوزویــک«، پمپئــو در 
ســخنرانی گفت: »سیاســت امریکا برای 
خروج از ســوریه قطعی است و آن را اجرا 
خواهــد کرد اما اگــر ازم بداند، هر لحظه 
برای انجام اقدام نظامی در سوریه آماده 

است.«
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اروپا

پس از رد شدن درخواست فرجام خواهی 
دو خبرنــگار رویتــرز در میانمــار، جرمی 
انگلیــس دیــروز  وزیــر خارجــه  هانــت، 
جمعه رســماً از آنگ ســان سوچی رهبر 
دو فکتوی این کشور خواست به وضعیت 

این خبرنگاران رسیدگی کند.
دو خبرنــگار خبرگــزاری رویتــرز در مــاه 
سپتامبر گذشــته در پی گزارش و تحقیق 
اقلیــت مســلمان روهینگیــا در  دربــاره 
میانمــار بــه هفت ســال زنــدان محکوم 

دادگاه  نیــز  جمعــه  دیــروز  شــدند. 
درخواست آنها برای تجدید نظر در این 
حکــم را رد کــرد. وزیــر خارجــه انگلیس 
در درخواســت خــود از خانــم ســوچی، 
بــه ســوابق حقوق بشــری او اشــاره کرد و 
از او خواســت بــا توجه به این ســوابق به 
پرونده این دو خبرنگار توجه ویژه داشته 
باشــد. جرمی هانــت گفت: او]ســوچی[ 
باید عاقه ای شــخصی به آینــده این دو 

خبرنگار شجاع نشان دهد.

گادی آیزنکــوت، رئیــس ســتاد ارتــش 
رژیــم صهیونیســتی، در بیانیــه ای بــه 
ســران این رژیم هشــدار داد، حزب اه 
لبنــان در اندیشــه عملیاتــی زلزلــه وار 
اســت.به گزارش  اســرائیل  علیــه 
»اســپوتنیک«، پس از انتشــار ســخنان 
مقــام  دومیــن  قاســم،  نعیــم  شــیخ 
حزب اه پس  از ســید حسن نصراه، 
کــه در مصاحبــه بــا روزنامــه الوفــاق، 
چاپ تهــران، تأکید کرد، موشــک های 
حــزب اه تــوان هــدف قــرار دادن هــر 

از اســرائیل را دارنــد، گادی  نقطــه ای 
آیزنکوت، هشــدار داد، حزب اه قصد 
دارد در حمله غافلگیرانه با استفاده از 
تونل های خود بین هــزار تا هزار و 500 
نیــروی رزمی خود را به ســرزمین های 
اشــغالی بفرســتد. در همین حال یک 
افســر اســرائیلی نیــز گفت، حــزب اه 
کــه  نیســت  اللهــی  امــروز آن حــزب 
می شناســیم، مبارزانش ســازماندهی 
شده و آموزش دیده اند و می خواهند با 
نظامیان ما وارد نبردی مستقیم شوند. 



پرستاران با حقوق 2/5 میلیونی به مهاجرت فکر می کنند
دبیر کل خانه پرستار در گفت وگو با »ایران«: 

اگــر پایمــان بــه بیمارســتان برســد 
همــه  باشــیم،  مریضــی  همــراه  یــا 
پزشــک  را  دردهایمــان  می خواهیــم 
بیمــار  همــراه  و  بیمــار  کنــد.  معالجــه 
نگاهشــان به پزشــک معالج اســت اما 
وای بــه حــال روزی کــه ایــن درد درمان 
نشود یا احســاس کنیم که پزشک کمتر 
توجهــی به مریض مــا داشــته آن وقت 
این پرستار است که در تیررس خشم ما 
قرار می گیــرد. هر چه داد و فریاد اســت 
بر ســر پرســتار می زنیم تا بلکه او بتواند 
عزیــز مــا را نجــات دهــد. ایــن فریادهــا 
گاهی با خشــم بســیاری همراه می شود 
تــا جاییکــه هرازگاهــی عکس هایــی در 
صفحات مجازی هم منتشــر می شود و 
مــا می خوانیم و می بینیم که پرســتاری 
از سوی بیمار یا همراه بیمار مورد حمله 
قرار گرفته اســت. این حــوادث در حالی 
در بیمارســتان های کشور اتفاق می افتد 
که پرســتاران مشــکات بســیاری در کار 
خــود دارنــد. فقط کافی اســت ســری به 
بیمارســتان های بــزرگ و کوچــک ایــن 
شهر بزنیم  تا متوجه شویم که پرستاران 
در شرایط طاقت فرســایی کار می کنند. 
فقــط یــک یــا دو پرســتار بر بالیــن ده ها 
بیمار وجود دارد که همین موضوع هم، 
مشــکاتی را به وجود می آورد که نتیجه 
افــت کیفیــت خدمــات پرســتاری  آن، 
شده است. شیفت های شبانه به همراه 
اضافــه کاری هــای اجبــاری، دســت بــه 
دســت هــم داده تــا شــاهد چهره هــای 
خسته پرستاران باشیم. در همین حال، 
تبعیــض در پرداخت هــا و عــدم توجــه 
به مشــکات حرفه پرســتاری، انگیزه را 
برای خدمت پرســتاری کم کرده اســت. 
اجرا نشدن قانون تعرفه گذاری خدمات 
پرستاران، سختی کار و آسیب های روانی 

و جســمی پرســتاران، ضعــف امنیــت 
شغلی، کمبود پرسنل پرستاری، ناکافی 
بودن حقوق و مزایا، دیده نشدن برخی 
تکالیــف جــاری درپرداخت هــا از جمله 
مشکات و دغدغه های پرستاران کشور 
اســت. همیــن مشــکات حــاا موجب 
فارغ التحصیــان  از  بســیاری  تــا  شــده 
پرســتاری به جــای آنکــه بماننــد رفتــن 
دهنــد.  ترجیــح  کشــورها  دیگــر  بــه  را 
موضوعــی که محمــد شــریفی دبیرکل 
خانه پرســتاران هم بر آن اشاره می کند 
و می گوید: وضعیت پرســتاران ســال به 
سال بدتر می شود. شرایط کار پرستاران 
بسیار سخت است و ما در بیمارستان ها 
با کمبــود نیــرو مواجــه هســتیم.همین 
موضــوع موجــب شــده تــا فشــار کار بــر 
پرســتاران بیشتر شــود. یعنی بسیاری از 
پرســتاران در کشــور بعد از مدتــی از کار 
افتاده می شوند، برخی های دیگر با فشار 
روحی روانی باایی کار می کنند و عده ای 
هم تغییر شــغل می دهنــد یا مهاجرت 
می کنند. متأســفانه ما در ایــران به ازای 
هــر هزار نفر 1/06 نفر پرســتار داریم این 
درحالی اســت کــه در اســترالیا بــه ازای 
هــر هزار نفر 12 پرســتار، در دانمارک 17 
پرستار، در فناند 15 پرستار و ارمنستان 
5 پرســتار وجــود دارد. نبــود پرســتار در 

کشور بحرانی و البته خجالت آور است.
هــزار   20 اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  وی 
فارغ التحصیــل پرســتاری بیــکار وجــود 
نیــروی  کمبــود  می کنــد:  اعــام  دارد 
کشــور،  درمانــی  مراکــز  در  پرســتاری 
شــرایطی را رقــم زده اســت که خدمات 
پرســتاری از کیفیت مطلــوب برخوردار 
نباشــد و این نکته ای است که پرستاران 
نیز، آن را قبول دارند و می پذیرند که کار 
طاقت فرسا، مشکاتی را برای نیروهای 
پرســتاری و دریافت کننــدگان خدمــت 
به وجود بیــاورد. این یعنی بیمارانی که 
بــرای معالجه بــه بیمارســتان مراجعه 

دریافــت  مناســبی  خدمــات  می کننــد 
نمی کننــد و خیلــی هاشــان از وضعیت 

پرستاری در کشور گله مند هستند.
شــریفی مقدم با اشــاره به مهاجرت 
پرســتاران به کشورهای مختلف به ویژه 
اســترالیا می گوید: بســیاری از کشورهای 
پیشــرفته دنیا بــرای تأمیــن کادر بخش 
ســامت خود هر ســاله فراخوان پرستار 
می دهنــد ایــن فراخــوان برای اســترالیا 
بیشتر است بر اساس گزارش هایی که به 
دست ما رسیده بیشتر فارغ التحصیان 
پرســتاری بــه کشــور اســترالیا مهاجرت 
می کنند چرا که در این کشور هم حقوق 
باای 4 هزار دار دریافت می کنند و هم 

شرایط کاری خوبی دارند.
دبیر کل خانه پرستار درباره پرداخت 
معوقات پرســتاران می گوید: مطالبات 
پرســتاران چند ماهی اســت که از ســوی 
دانشــگاه های علــوم پزشــکی پرداخت 
نشــده اســت. اکنــون در پرداخت هــای 
جامعه پرستاری مشکاتی وجود دارد و 
مطالباتی که در قالب کارانه به پرستاران 
تعلق می گیرد بیش از یک ســال اســت 
کــه پرداخــت نشــده اســت. همچنیــن 
مشــکات  و  اقتصــاد  فعلــی  اوضــاع 
اقتصادی فشــار مضاعفــی را بر جامعه 
پرســتاری وارد کــرده اســت، حقوق 2.5 
تــا 3 میلیــون تومان بــرای پرســتاران با 
توجه به ســاعاتی که کار می کنند بســیار 
ناچیــز اســت و بــا افزایــش قیمت هایی 
که در کشــور پیش آمده است، مشکات 
جامعــه پرســتاری را چنــد برابــر کــرده 
اســت. از طرفــی پرســتاران در معــرض 
بیشــترین خطرها قــرار دارنــد به طوری 
که اخبار ضرب و جرح پرستاران از سوی 
بیمــاران یــا همــراه بیمــاران را بیــش از 

گذشته مشاهده می کنیم.
به گفتــه او پرســتاران در طرح تحول 
در  بویــژه  و  نشــده اند  دیــده  ســامت 
زمینه پرداخــت حقوق و مزایا تفاوت ها 
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شهردار تأیید نکرده

خبــر دوباره »پولی شــدن تونل ها و بزرگراه های تهــران« در چند روز پیش، 
واکنش های تند و پرحاشیه ای علیه این طرح براه انداخته است. واکنش هایی 
که در نهایت شهرداری تهران را وادار کرد تا در اطاعیه ای، به مردم اطمینان 
خاطــر دهــد هیچ طرحــی برخاف مصالــح عمومی اجــرا نمی شــود. دراین 
اطاعیــه آمــده اســت؛ »این ایحه هنــوز به اســتحضار و تأیید دکتــر حناچی، 
شــهردار تهران نرسیده و صرفاً در مرحله پیشنهاد است.«برمبنای این ایحه 
قرار است از پنج تونل تهران )نیایش، رسالت، توحید، شهدای غزه، امیرکبیر( 
و اتوبــان صدر هزینه متغیری از 950 تومان تا هزار و 70 تومان دریافت شــود. 
مبلغــی که شــهروندان باید بــرای هربار رفت و آمــد، آن را به عنــوان عوارض 
شــهری، تقدیم شــهرداری تهــران کنند. اگرچــه این خبر طی چنــد روز پیش، 
ســروصداهای زیــادی بــه پا کرده اســت، امــا ماجــرای پولی شــدن تونل ها به 
حدود سه سال پیش برمی گردد. اولین بار این جعفر تشکری هاشمی، معاون 
قالیبــاف بود که اجرای چنین ایحه ای را پیشــنهاد داد و حتی تجهیزات مورد 
نیــاز هم در زمان ســاخت پل صدر نصب شــد! اما همان زمــان هم »پذیرش 
اجتماعــی«، اجــازه نــداد شــورای چهارم، بــرای تصویب آن پیشــقدم شــود، 
درحالی که موافقان زیادی در شــورا، اصرار به تصویب چنین ایحه ای داشتند 
و چمــران و دنیامالــی، دو عضوی بودند که صراحتــاً از اجرای این ایحه دفاع 

می کردند. 
اســتدال آنها این بــود که مردم باید بــه اندازه برخورداری از شــهر، هزینه 
آن را پرداخــت کننــد. حتی مهدی چمران معتقد بــود همان طور که دولت از 
آزادراه ها، کسب درآمد می کند، این حق شهرداری هم هست که از بزرگراه ها، 
پولی عایدش شــود! بهای تعیین شــده البته در آن دوره در حدود 350 تومان 
بود! دقیقاً شــبیه همین اســتدالی که این روزها، محمد علیخانی، یک عضو 
شــورای پنجم با اســتناد به آن ســعی دارد ایحه پولی شــدن را توجیه کند. او 
اگرچه اجرای این طرح را به نفع »هوای پاک« و »روان ســازی معابر« تفســیر 
می کند، اما با اشــاره به درآمد 7 هزار میلیاردی شــهرداری از این طرح، شائبه 
درآمدزایی را تقویت می کند. »توزیع عادانه امکانات«، اما از دیگر مشترکاتی 
است که از زبان هر دو طیف اعام می شود. آنها معتقدند با این پول می توان 
به توسعه حمل و نقل عمومی کمک کرد و نباید بار سنگین هزینه های شهری 
و بویژه نگهداری تونل ها و بزرگراه ها، تنها برعهده شــهرداری باشــد. از طرفی 
اخــذ عوارض می تواند تعدیل کننده رفتار ترافیکی باشــد! با این همه اما باید 
مسئوانی که اصرار به تصویب چنین ایحه ای دارند و اتفاقاً کشورهای دیگر را 
هم الگو قرار می دهند، در برابر چندین سؤال قرار داد. اول اینکه در کدام یک 
از مســیرهایی که اعام شــده، وســایل حمل و نقل عمومی طبق استانداردها 
تعبیه شده اســت؟ دوم اینکه برای سرریز ترافیکی که به مسیرهای جایگزین 
می رود، چه برنامه ای دارید؟ آیا درســاخت این تونل ها و بزرگراه ها از عوارض 
شــهروندان استفاده نکرده اید، پس چه لزومی دارد که دوباره پول بگیرید؟آیا 
تاکســی ســوارها می توانند از موج ســنگین هزینه های تاکســی در امان باشــند! 
شــهروندانی کــه به ناچــار روزانه از چند مســیر تــردد می کنند، چــه وضعیتی 
خواهند داشــت، چگونه می توان مطمئن شــد که این عوارض، صرف حمل و 

نقل عمومی خواهد شد!

گزارش
خبری

برش

حمیده امینی فرد
خبرنگار

دربــاره  بهداشــت  وزارت  مســئوان 
تعداد و مشکات پرستاران می گویند 
هنوز آمار دقیقی از تعداد پرســتار در 
کشــور وجود ندارد، اما در حال حاضر تعداد پرســتارانی که 
در سیســتم وزارت بهداشــت ارائه خدمت می کنند، حدود 
90 هزار نفر است. بر این اساس شاخص  تعداد پرستارمان 
نســبت به تعــداد تخت نیــز یک اســت؛ یعنی بــه ازای هر 
تخت بیمارستانی در شبانه روز یک پرستار داریم با این حال 
کشــور نیاز بــه 150 هزار پرســتار دارد. موضوعی که مدیرکل 
دفتر توانمندســازی و بهبود ســرمایه های انسانی پرستاری 
معاونــت پرســتاری وزارت بهداشــت بر آن اشــاره می کند: 
طبق آمارها از ســال 93 تا ابتدای ســال 97 حــدود 28 هزار 
پرســتار جذب کرده ایم و امیدواریم این روند تا ســال آینده 
ادامه یابد.احمد نجاتیان افزود: بر اســاس این اســتاندارد، 
میزان کمبود نیروی پرســتار در کشــور، حدود 70 تا 80 هزار 
نفر اســت. در عین حــال در حال حاضر کل کادر پرســتاری 

وزارت بهداشــت در کشور نیز 12۵ هزار نفر است و شاخص 
آن هم 1.۵ به ازای هر تخت است که باید به استاندارد 2.۵ 
بــه ازای هــر تخت برســیم.وی در پاســخ به اینکه بســیاری 
از پرســتاران می گوینــد آنهــا در طرح تحول ســامت دیده 
نشــده اند، اظهار می کند: این موضوع را به وزارت بهداشت 
اعام کرده اند پرستاران بیشتر از تعرفه ها گله دارند. ما هم 
در وزارت بهداشت این موضوع را مورد توجه قرار داده ایم.
نجاتیان درباره بحث کارانه پرســتاران می گوید: اقدامی که 
در وزارت بهداشت برای منظم کردن این پرداخت ها انجام 
شد، این بود که دستور داده شد اضافه کار از کارانه جدا شود. 
به هر حال پرســتاران ما به نوعــی اضافه کار اجباری دارند و 
بر همین اســاس باید اضافه کارهایشــان به موقع پرداخت 
شــود. بنابراین پرداخت اضافــه کار را از کارانه جدا کردیم تا 
ایــن اتفــاق بیفتد. در عین حــال کارانه ها هــم باید به موقع 
پرداخت شــوند که به زودی دانشــگاه ها با گشایش هایی که 

ایجاد می شود، معوقات پرستاران را خواهند پرداخت.

زیادی اســت کــه امیدواریــم اصاحات 
انجــام شــود. شــریفی مقــدم  اساســی 
درباره تعرفه گذاری خدمات پرســتاری 
می گویــد: قانون تعرفه گــذاری خدمات 

پرســتاری مصــوب ســال 86 اســت بــر 
اســاس ایــن قانــون دو وزارتخانــه رفــاه 
و بهداشــت مــی بایســت پــس از 6 ماه 
با همــکاری نظــام پرســتاری آیین نامه 

اجرایی را تهیه می کردند، اما با گذشــت 
بیــش از ده ســال این قانون بــدون اجرا 
می کنیــم،  اعتــراض  هرچــه  و  مانــده 

مسئوان نبود بودجه را بهانه می کنند.

کمبود150 هزار پرستار

پیشنهاد پولی شدن تونل های تهران



اردن را باید بحق شگفتی ساز بزرگ جام 
هفدهــم ملت هــای آســیا دانســت. این 
تیــم که در شــروع جام، اســترالیا مدافع 
عنــوان قهرمانــی را 0-1 شکســت داده 
بــود، پنجشــنبه در دور دوم دیدارهــای 
گــروه دوم پیکارهــا، ســوریه را نیــز 2-0 
پشــت سر گذاشت تا با رساندن مجموع 
امتیازاتــش به عــدد 6، نخســتین تیمی 
باشــد که از مرحله گروهــی صعود کرده 
اســت. گل های اردن در دقایق 26 و 43 
توســط موسی ســلیمان و طارق خطاب 
بــه ثمر رســید و آنها حتی می توانســتند 
در نیمــه دوم نیــز گلزنی کننــد ولی هنر 
بزرگ تر آنهــا مهار فرصت هــای گلزنی 
زوج طایی و معروف خط حمله سوریه 
متشــکل از عمر الســوما و عمر خریبین 

بود.
 پیــدا کــردن دایــل توفیق بــزرگ اردن 
تــا اینجــای کار، ســخت و آســان اســت. 
آســان از آن رو کــه ایــن تیــم بــا هدایت 
یــک بلژیکــی کــه کشــورش دو ســالی 
اســت در رنکینگ فیفا جــزو 5 تیم اول 
دنیا اســت، به توفیق رســیده و این مرد 
کــه ویتال فیلمن بورکلمانس نام دارد، 
در تشــکیل یــک گروه متحــد و جنگنده 

بســیار موفق جلوه کرده و سخت از این 
 بابــت که همین مــرد بلژیکــی فقط در 
4 مــاه اخیــر ســکاندار اردن شــده و این 
کشــور تنها تیمی اســت که بورکلمانس 
اســت!  کــرده  هدایــت  خــود  عمــر  در 
نکتــه عجیب تر آن کــه اردن در 9 دیدار 
دوستانه خود طی 6 ماه گذشته فقط به 
یک پیروزی دســت یافته بود و وقتی در 
گروهی قرار گرفت که اســترالیا و سوریه 
دیگر تیم های آن بودند، خوشبین ترین 

هــواداران فوتبــال در اردن هــم تصــور 
نمــی کردند تیم شــان صعــود کند، آن 
هم به عنوان صدرنشــین. با احتســاب 
نتایج به دســت آمده و براســاس آنچه 
در قوانیــن جــام ملــت هــای آســیا بــه 
تســاوی  صــورت  در  آمــده،  صراحــت 
امتیازهــا بین تیم هــای یک گــروه، اول 
تقابــل رودررو در نظــر گرفته می شــود 
و در مرحلــه بعد تفاضــل گل. بنابراین 
اردن قطعاً به عنوان صدرنشین، راهی 

مرحله حذفی خواهد شد.
ë بحران در سوریه 

اگــر اردن بــا ایــن بردهــا بــه یــک نقطه 
اوج تازه در فوتبال آســیا رســیده، سوریه 
بــا شکســت پنجشــنبه وارد بحران شــد. 
ســوری ها در حالــی دچار ایــن وضعیت 
شــده اند کــه از تیم های خطرنــاک جام 
محسوب می شدند و خیلی ها بر این باور 
بودند که به لطف زوج تهاجمی خریبین 
و السوما، رویدادهای مثبت متعددی را 

در آوردگاه امــارات خلق خواهند کرد. با 
این حــال زوجی که طی ســال های اخیر 
بــرای تیم هــای عربســتانی خــود یعنی 
الهــال و ااهلــی زننــده مجموعــاً 157 
گل بوده انــد، در جــام ملت هــا ســایه ای 
از خــود نیــز نشــان نداده اند. درخشــش 
خریبیــن کــه در 55 بــازی بــرای الهال 
33 گل زده، به حدی رســید که در ســال 
2017 به عنوان بازیکن برتر آسیا گزینش 
شــد و عمر الســوما هــم کــه از 2014 در 

خدمت ااهلی بــوده، در 129 بازی لیگ 
عربستان، 124 گل به ثمر رسانده است. 
ایــن دو که ســابقه بارها درخشــش برابر 
باشــگاه های ایرانی شــامل پرســپولیس 
و همچنیــن تیم ملی ایــران را دارند، در 
جام ملت های 2019 حتی به فلســطین 

هم گل نزدند.
ë تبعات منفی تعویض مربی 

شــاید دلیل نزول شــدید آنهــا و کل تیم 
ســوریه، تغییــر سرمربی شــان و روی کار 
آمدن برند اشــتانگه آلمانی بوده باشد. 
مــردی که تــاوان این ناکامی را پنجشــبه 
شــب و ســاعاتی بعــد از ناکامــی پر ســر 
و صــدا مقابــل اردن بدجــوری پس داد 
و از ســمت خــود برکنــار و یــک بومی به 
نــام ایمــن الحکیــم جانشــین  او شــد. 
فدراســیون فوتبــال ســوریه کــه ایــن کار 
چکشــی و ضربتی را انجام داد، تصریح 
کرده اســت کــه در صــورت صعــود این 
کشور به مراحل حذفی، فراس الخطیب 
مهاجم کارکشــته و نامدار سوری ها را که 
جــزو تیــم اعزامی نبوده، بــه تیم اضافه 
کرده و راهی امارات خواهد کرد. ســوریه 
که فقط یک امتیاز دارد، تنها در صورتی 
احیا و صاحب شــانس صعود می شــود 
کــه تک بازی باقی مانده اش را ببرد و به 
عنــوان یکی از چهار تیم برتــر حائز رتبه 

سوم گروه ها باا برود.
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گزارش

وصال روحانـی
خبرنگار

یکــی، دو روز گذشــته اردوهــا و تمرینات 
تیم های مختلف در فضای شادی برگزار 
شد و اعضای تیم ها حســابی تولد بازی 
کردنــد. ایــن تولــد بــازی از ســالروز تولد 
وینفرد شــفر شروع شد. صبح پنجشنبه 
یــک   11 ســاعت  از  پایتخــت  آبی هــای 
جلسه تمرینی در زمین چمن پژوهشگاه 
صنعــت نفت برگــزار کردنــد و در پایان 
ایــن تمرین هم بازیکنــان و هم اعضای 
کادر فنــی تولد 69 ســالگی مــرد آلمانی 
را جشــن گرفتنــد. در این جشــن تولدها 
معموا مرسوم است فردی که تولدش 
اســت، کیــک مالی می شــود امــا جالب 
اینجاست که در تولد شفر آبی ها احترام 
مرد مو سفید را داشتند و او را کیک مالی 
نکردند، بازیکنان استقال به جای شفر، 
داریوش شــجاعیان را گیر انداختند و به 
شــوخی صــورت او را کیک مالــی کردند 
بــه گونه ای که چهره شــجاعیان به هیچ 
وجه شناخته نمی شد. در این کیک مالی 
مهدی رحمتی، یعقوب کریکی و فرشید 
اســماعیلی نقش پررنگی داشتند. پس 
از اردوی آبی ها خبر از اردوی ســرخ های 
پایتخــت آمــد کــه جشــن تولــدی را در 
روز پنجشــنبه ترتیــب دادنــد. قرمزهای 
پایتخــت کــه در قطــر حضــور دارنــد و 
تمرینات خود را در کمپ بســیار مجلل 
اســپایر برگــزار می کنند در فضایی شــاد 
تولد امید عالیشــاه را برگزار کردند. البته 
در این فضای شاد وینگر پرسپولیسی ها 
نتوانســت از کیک مالی شدن فرار کند و 
شــجاع خلیل زاده که همیشــه در جشن 
تولــد هم تیمی هایــش حضــور فعالــی 
دارد، ســر عالیشــاه را داخــل کیــک فــرو 
کــرد البته خلیل زاده در این کار تنها نبود 

و ســروش رفیعــی هــم بــه او کمک کرد 
تــا عالیشــاه هــم کیک مالــی شــود. این 
بازیکن مازندرانی پرســپولیس در میان 
 شــوخی و خنــده هم تیمی هایــش وارد 
28 ســالگی شــد. پنجشــنبه شــب یکــی 
دیگــر از اعضــای فوتبال تولــدش برگزار 
شــد و در ایــن شــب مــرد مانــدگار جــام 
شــد.  ســالگی   48 وارد   1998 جهانــی 
در این شــب اعضــاى تیم ملــی فوتبال 
امیــد تولــد حمیــد اســتیلی را در محــل 
اردوى این تیم جشــن گرفتند. امیدهای 
فوتبــال ایران که خود را بــرای حضور در 
مســابقات مقدماتی قهرمانی 23 سال 
آســیا آماده می کنند برای اســتیلی شعر 
خواندند: »حمید خان ما دوست داریم، 
ما اینجا تنهات نمی ذاریم، تو ســروری و 

تو سااری، حمید خان ما دوست داریم، 
حمید خــان ما دوســت داریــم.« عاوه 
بــر این اعضــای تیم امید برای اســتیلی 
کیکــی تهیه کردند که عکس شــادی گل 
معــروف او پس از گلزنــی مقابل امریکا 
حک شــده بــود. در همین شــب محمد 
نــوری،  هافبک تیــم پــارس جنوبی هم 
جشــن تولدش برگزار شد و اعضای تیم 
پارس جنوبی جم برای کاپیتان تیم خود 
جشــن تولد گرفتند. جمی ها برای نوری 
کیکــی تهیــه کردنــد و دور کاپیتــان خود 
جمع شــدند و عکس یــادگاری گرفتند. 
تــک عکســی از این جشــن تولد منتشــر 
شــد و در این عکس مشــخص است که 
نــوری کیــک مالی نشــده. محمــد نوری 
که ســابقه حضور و کاپیتانی پرسپولیس 

دومیــن  حالــی  در  دارد  کارنامــه  در  را 
فصــل حضور خــود را در پــارس جنوبی 
جــم دنبال می کنــد که وارد 36 ســالگی 
شــده است. ســرخ پوشــان تراکتورسازی 
هــم بافاصله پــس از پایــان تمرین روز 
پنجشــنبه با تدارک جشــن تولدی برای 
پسر استوکس، این بازیکن را شگفت زده 
کردند. این جشن تولد فضای شادابی در 
تمرین تیــم ایجاد کرد و بازیکنان ســرخ 
پوش تراکتور روز پرنشــاطی را پشت سر 
گذاشــتند. البته این جشن تولد در حالی 
گرفتــه شــد کــه پســر مهاجــم ایرلنــدی 
تراکتورســازی در ایــران حضــور نــدارد و 
هــدف مســئوان تیــم از برگــزاری ایــن 
جشــن، افزایش روحیه استوکس در نیم 

فصل دوم مسابقات لیگ برتر بود.

روز دوم مرحلــه گروهــی جــام ملت هــای آســیا پنجشــنبه و جمعــه بــا 
 ،B برگــزاری دیدارهایــی ادامه پیــدا کرد. در بازی های پنجشــنبه و از گروه
اردن در دومیــن دیــدارش به مصاف تیم ملی ســوریه رفت و به پیروزی 
2 بــر صفــر دســت یافــت. از گــروه A، تایلند با تــک گل چاناتیــپ )58( 
بحریــن را شکســت داد. همچنیــن امــارات بــه مصــاف هند رفــت و 2 بر 
صفــر و با گل هــای خلفــان )42( و علی مبخوط )88( به پیروزی دســت 
یافــت. هندی ها با پیروزی 4 بر یک مقابل تایلند در دیدار نخســت، یکی 
از شــگفتی های جــام را رقم زدند و به تیم محبــوب این تورنمنت تبدیل 
شدند. هندی ها در این بازی هم نمایش بسیار خوبی داشتند و حتی می 
توانســتند بازنده نباشــند که این طور نشــد. آنها دو بار تیر دروازه میزبان 
مسابقات را به لرزه در آوردند. اماراتی ها با این پیروزی 4 امتیازی شدند 
و در صــدر گــروه قــرار گرفتند. بــا نتایجی کــه در این گروه به دســت آمد، 
جدول گروه پیچیده شد، به طوری که پس از امارات 4 امتیازی ، تیم های 
هند و تایلند با 3 امتیاز دوم و ســوم هســتند و بحرین با یک امتیاز در رده 
چهارم ایســتاده اســت. روز گذشــته و در دیگر دیدار گروه B اســترالیا 3 بر 
صفــر فلســطین را شکســت داد و اولین برد خــود در ایــن تورنمنت را به 
دســت آورد. مــک ارن )18(، آور مابــل )21( و آپوســتولیس جیانــو )90( 
برای اســترالیا در این بازی گلزنی کردند. امروز هم عاوه بر بازی ایران و 
ویتنام، عراق و یمن از ســاعت 17 دیگر دیدار گروه C را برگزار می کنند و 

از گروه E لبنان و عربستان به مصاف هم می روند.

دالیچ در پی انجام مأموریت ناتمام خود در الهال
با اینکه زاتکو دالیچ کرواسی را 
به نایــب قهرمانی جام جهانی 
2018 رســاند، اخبــار بازگشــت 
او بــه فوتبال عربســتان و احراز 
ســرمربیگری  پســت  مجــدد 
الهال، قوت و شــدت بیشتری 
یافته اســت. در حالی که سران 
الهال، ژرژ جســوس، سرمربی 

خــود را برکنــار کرده  انــد، دالیچ در مصاحبــه ای با الکوره گفــت: »زمانی که 
از الهال جدا شــدم، ناامید بودم اما اان احســاس می کنم می توانم با این 
تیم از نو کار کنم و وظایف نیمه تمامم را به پایان برســانم.« گفتنی اســت 
ســلطان فــرج، هافبک ملی پــوش الهال که عمــل جراحــی روی زانوی او 
صورت گرفته، 3 ماه غایب اســت و این بــه معنای غیبت او در دیدار رفت 

برابر استقال در لیگ قهرمانان آسیاست.

هند بازنده دوست داشتنی »تولد بازی« در اردوی تیم ها

استعفای چهارشنبه شب گذشته محمد 
تقوی از هدایت تراکتورسازی که با وجود 
نتایج خوب او و ثبت فقط یک شکست 
طی 9 مســابقه ایــن تیــم در نیم فصل 
اول لیگ برتر حادث شده بود، ظاهراً به 
بخش هیأت مدیره باشگاه ارجاع شده تا 
درباره آن تصمیم گیری و تعیین تکلیف 
شــود ولی به نظر می رسد با این استعفا 
موافقت و رفتن وی حتمی شــده است. 
اســتعفای تقــوی را مرتبط بــا انتصاب 
قریب الوقــوع وی بــه عنــوان ســرمربی 
جدید نســاجی مازندران دانسته اند و با 
توجه به اینکه وی اصلیت ساروی دارد، 
دایــل ایــن انتقال محتمــل را می توان 
درک کرد. فصل پیش نیز خبر انتصاب 
تقوی به عنوان سرمربی تیم لیگ یکی 
خونــه بــه خونــه و نشســتن او در جــای 

جواد نکونام شنیده می شد و با اینکه آن 
واقعه در آن زمان شکل نگرفت، اما اگر 
او به نســاجی برود، این بار جای نکونام 
را در ایــن تیــم قائمشــهری کــه کاپیتان 
ســابق تیــم ملــی هفته پیش کوششــی 
توأم با ناکامی برای الحاق مجدد به آن 
داشت، خواهد گرفت. در مورد سرمربی 
جدیــد تراکتور نیز اخبار متفــاوت و ضد 
و نقیــض و دربردارنــده نام هایی بزرگ 
شــنیده شده است و ســرآمد این نام ها، 
گاس هیدینگ  معروف و هلندی است 
کــه پــس از قهــر جان توشــاک ولــزی با 
تراکتوری هــا در اوایــل فصل جــاری نیز 
ظاهراً نامزد جانشینی وی بود. از طرف 
دیگــر، اخبــار دیگــری دال بــر انتصــاب 
کــروات  ســرمربی  اســکوچیچ،  دراگان 
ســابق ملــوان انزلــی و فواد خوزســتان 

به عنوان ســرمربی جدید تراکتورسازی 
در افــواه شــنیده می شــود و ظاهــراً ایــن 
همان مســأله ای اســت که تقوی را وادار 
به اســتعفا از ســمت خود و تــرک تبریز 
کرده اســت. تقوی شاید بدش نمی آمد 
بماند و دستیار آدمی در حد و اندازه های 
هیدینگ  شــود اما دستیاری اسکوچیچ 
را دون شــأن خود دانسته اســت. این در 
حالی اســت کــه زنوزی، مالــک متمول 
سرخ های تبریزی در روزهای آخر هفته 
سپری شده در خارج از کشور بسر می برد 
و ابــد بــه دنبــال جــور کردن ســرمربی 
خارجــی بعدی تیمــش بوده اســت. تا 
تحقق چنین اهدافی، هدایت تمرینات 
تراکتورســازی بــه امیرحســین پیروانی، 
سرمربی سابق تیم ملی جوانان سپرده 

شده است.

تقوی جای نکونام را در نساجی می گیرد؟

رقابت اسکوچیچ با هیدینگ  بر سر هدایت تراکتور
پرسپولیسی ها که از چهارشنبه گذشته در قطر 
اردو زده اند، طی دو روز گذشــته چهار جلسه 
تمرینی را در کمپ مدرن اسپایر شهر دوحه 
پشت ســر نهاده اند. در حالی که تمرین اول 
ســرخ ها بازتاب وســیعی در رسانه های قطر 
از جملــه روزنامــه الرایــه این کشــور داشــت 
و عکس هایــی هــم که فریــاد شــادی آنها را 
نشــان می دهد، چاپ شد، تمرین صبح روز 
پنجشنبه با شادابی زیادی انجام و البته یک 
اتفاق خــاص به این تمرین رنگــی از تنوع و 
تفــاوت زد و آن، واقعــه حضــور مانوئل نویر 
دروازه بان مشــهور آلمانــی در محل تمرین 
پرسپولیســی ها و گفت وگــوی او بــا کادر فنی 
پرسپولیس شامل برانکو ایوانکوویچ و ایگور 
پانادیچ بود. دلیل حضور نویر در قطر، اردوی 
تمرینــی اســت کــه بایــرن مونیخ به ســبب 
ســرمای زمســتانی اروپــا در هــوای مایم تر 

دوحه برای خود برپا داشته و تیم های نامدار 
دیگــری نیز اینــک در دوحه بســر می برند و 
قرار اســت پاری ســن ژرمن هم بــزودی وارد 
دوحه شــود. مربی دروازه بانــان بایرن نیز در 
زمــان حضــور نویــر در اردوی پرســپولیس، 
کنار وی دیده شــد. البته این حضور نیز روند 
عادی تمرین ســرخ ها را مختــل نکرد و آنها 
برنامه های مقرر توسط برانکو را یک به یک 
به اجرا گذاشــتند و شــوت های مکرر سمت 
دروازه و حفظ توپ و پرســینگ در فضاهای 

فشــرده از جمله این کارها بــود و ایوانکوویچ 
در تمامــی مراحل تأکید بــر تمرکز بازیکنان 
بــر کارهای محوله داشــت. همچنین برانکو 
بــا انجام بازی برابر تیم یوپــن بلژیک در روز 
یکشنبه )23 دی ماه( موافقت کرد. این دیدار 
پیش تر برای 25 دی در نظر گرفته شــده بود 
امــا با توجه بــه اینکه یوپن می خواســت 23 
دی از قطر برود، درخواست دو روز تسریع در 
انجام این دیدار را داد که سرمربی پرسپولیس 
پذیرفت. یوپن همان تیمی است که مرتضی 
پورعلی گنجی را در اســتخدام خــود دارد اما 
این مدافــع فعاً در امــارات، محل برگزاری 
جام ملت های آسیا بسر می برد. در رویدادی 
دیگر، ماریو بودیمیر مهاجم کروات مورد نظر 
برانکو که در دو سه هفته اخیر دائماً صحبت 
پیوستن وی به پرســپولیس شنیده می شد، 

سرانجام دیروز به جمع قرمزها پیوست. 

هم مهاجم کروات آمد، هم مانوئل نویر!

تمرینات شاداب سرخ ها در دوحه

وزیر ورزش در سفر به قم و کاشان : 

جام ملت ها، دلیل تأخیرتشکیل مجمع 
فدراسیون فوتبال

مســعود ســلطانی فر، وزیــر ورزش و جوانان روز پنجشــنبه 
بــه منظــور بازدیــد از پروژه هــای عمرانی و افتتــاح آنها به 
اســتان های قــم و کاشــان ســفر کــرد. او ابتدا به اســتان قم 
رفــت و خانــه اختصاصی هیأت جودو، جوجیتســو و کوراش این اســتان که 
در مجموعــه ورزشــی راحله منطقــه نیروگاه احداث شــده اســت را افتتاح 
کرد. او همچنین عصر پنجشــنبه با ســفر به کاشان اقدام به بازدید و افتتاح 

پروژه های عمرانی این شهرستان کرد.
ســلطانی فر درحاشــیه آییــن افتتــاح آکادمــی جــودو اســتان قم در پاســخ 
بــه ســؤالی درخصوص تشــکیل نشــدن مجمــع فدراســیون فوتبــال، آن را 
بی ارتباط با موضوع اجرای قانون منع به کارگیری بازنشســتگان دانســت و 
اظهار داشــت: »دلیل تأخیر در تشکیل این مجمع، درگیر بودن فدراسیون 
در رابطه با مســابقات جام ملت های آسیاســت.« وزیر ورزش در پاســخ به 
سؤالی مبنی بر اجرای قانون منع به کارگیری بازنشسته ها در وزارت ورزش 
و جوانــان، گفــت: »ایــن قانون اجرا شــده و همــه مدیران مشــمول آن کنار 

رفته اند.«
او همچنین با اشــاره به ســفر خود به قم و افتتاح آکادمی ورزشــی جودو در 
این اســتان گفت: »ورزش های رزمی از جمله رشــته های ورزشی هستند که 
همواره با اســتقبال فراوان قشــرهای مختلف مردم مواجه است که افتتاح 
ایــن ســالن می توانــد بخــش زیــای از نیازهــای این منطقــه به زیرســاختی 
ورزشــی را مرتفــع کند.« پــس از آن وزیر ورزش و جوانان بــه همراه محمد 
سلطان حســینی مدیرکل، محمدجوادساداتی نژاد نماینده کاشان و آران، 
اســماعیل بایبردی فرمانــدارآران، علی اکبــر مرتضایی فرماندار کاشــان و 
مقدس زاده معاون استاندار اصفهان از مجموعه نیمه تمام ورزشی کریم 

شاهی و مجموعه ورزشی مرحوم خوروش بازدید کرد.
وزیــر ورزش و جوانــان پــس از ایــن بازدیــد بــا آیــت اه عبدالنبــی نمازی، 
امام جمعه کاشــان دیدار و گفت وگو کرد و اظهار داشت: »تیم ملی فوتبال 
ایران در ســخت ترین گروه ممکن بهترین نتیجــه تاریخ حضورش در جام 
جهانی را گرفت به طوری که مقام معظم رهبری هم از تاش ملی پوشان 
تقدیــر و تشــکر کرد.« ســلطانی فر در ادامــه توضیحاتی را پیرامون ســفر به 
اســتان کاشــان ارائــه کــرد و افــزود: »از پروژه هــای ناتمام ورزشــی عمرانی 
کاشان بازدید کردیم و سعی خواهیم کرد تا دو سال آینده با همکاری های 
استانی آنها را به اتمام برسانیم. امسال حدود ۵00 پروژه ورزشی در سراسر 

کشور تا پایان سال افتتاح خواهیم کرد که یک رکورد ویژه بود.«
در پایان ســفر یک روزه وزیر ورزش به اســتان های قم و کاشان، سلطانی فر در 
جمع خیرین و ورزشــکاران کاشــان حضور یافت و در مراســمی ضمن تقدیر 
از حمایت شایســته خیرین کاشــان از ورزش این شهر گفت: »شکر خدا با این 
حمایت و اراده مسئولین شاهد رشد روزافزون ورزش در این منطقه هستیم. 
فضاهای ورزشــی ســاخته شــده پس از پیروزی انقاب در کشــور در 40 ســال 

گذشته 6 برابر به نسبت پیش از انقاب افزایش یافته است.«

چرا فوتبال ایران بیش از ۴۰ سال 
قهرمان آسیا نشد؟    

ë  6- افزایش اهمیت جام ملت های آسیا
در دوره هــای اول برگــزاری جــام ملت های آســیا، 
اقبــال کشــورهای  ایــن مســابقه ها مــورد  چنــدان 
آســیایی قرار نمی گرفت و بســیاری حتی قهرمانی 
ترجیــح  را  آســیایی  بازی هــای  فوتبــال  رشــته  در 
می دادنــد. در نخســتین دوره ای که ایــران در جام 
ملت هــای آســیا شــرکت کــرد )ســال 19۶8( و در 
ورزشــگاه امجدیــه آن زمان قهرمان شــد، فقط 5  تیــم در رقابت ها حضور 
داشــتند و در دوره هــای بعد نیز بــه 8 تیم افزایش یافت. امــا بتدریج جام 
ملت هــا به معظم تریــن و معتبرتریــن تورنمنت فوتبال قاره آســیا تبدیل 

گشت و به همین جهت، کسب این جام هم دشوار و دشوارتر گردید.
 
ë     7- افزایش تعداد مدعیان قهرمانی

فوتبال آسیا تا چند دهه قبل، قدرت های درجه اول و مدعیان معدودی داشت. 
ایــران کــه 3 بار به مقام قهرمانی رســید، کره شــمالی که حتی جواز شــرکت در 
جــام جهانــی 19۶۶ را گرفت و در آن جام نیز شگفتی ســاز شــد، برمــه )میانمار 
اکنــون( کــه زمانی شــنیدن نامش لــرزه بر انــدام حریفــان با بازی ســرعتی اش 
می انداخت، عربســتان و کویت که برترین تیم های اطراف خلیج فارس بودند 
و ایــن دومــی در حال حاضر همچون میانمار از گردونــه قدرتمندان کنار رفته و 
البته کره جنوبی که در رقابت با همســایه شــمالی تاش می کرد و در اوایل راه، 
کم تجربه و فاقد صابت بود. کم کم قاعده بازی عوض شــد. ایران و عربســتان 
به عنوان دو قدرت اصلی فوتبال قاره زرد باقی ماندند و امارات و قطر به لطف 
احداث ورزشــگاه های مجهز و تأسیس باشــگاه های حرفه ای و پولدار و برگزاری 
لیگ منظم و پربیننده با جذب مربیان و بازیکنان معروف و... بتدریج از کویت 
مدعی دهه های 80 و 90 میادی پیشــی گرفتند. اگرچه به لحاظ نیروی انســانی 
توانمند )مربی و بازیکن( با مشــکل مواجه هســتند و چگونگی حل این تناقض 
نیــاز به تحلیل مفصل و جداگانه ای دارد ما اتفاق های بزرگ در شــرق آســیا به 
وقوع پیوســتند. ژاپن کــه در ورزش های انفرادی تعداد زیــادی از مدال های طا 
را کســب می کــرد و در بازی هــای آســیایی فقط چیــن را باا از خــود می دید و در 
والیبــال هم قدرت برتر قاره کهن بــود، با درک اهمیت فوتبال نه تنها به عنوان 
یک ورزش بلکه در قواره صنعت پول ســاز و شــهرت آور، اســتارت کار را با تولید 
فیلم های انیمیشــنی زد و فوتبال را به میــان خانواده ها برد و با تاش مضاعف 
خــاص مردم آن کشــور از دهه 80 میــادی قدم های بلندی به ســوی موفقیت 
برداشــت. بــه گونه ای که هر دوره به جــام جهانی نیز راه یافتــه و حتی می تواند 
از بازی های مرحله گروهی صعود کند. کره جنوبی هم مثل ژاپن حســابش را از 
همســایه درحال نزول شــمالی جدا کرد و اگرچه در فتح جام ملت های آسیا به 
چند دلیل متفاوت ناکام بوده، ولی همیشــه »مســافر جام جهانی« بوده و یکی 
از چهــار قدرت برتر فوتبال آســیا اســت. نبایــد فراموش کرد که اســترالیا هم در 
فوتبال به نبرد مدعیان قاره کهن آمده و ازبکســتان با فروپاشــی اتحاد جماهیر 
شــوروی سابق به جمع آسیایی ها پیوســته و چین قدرت بامنازع ورزش جهان 
دریافته که بدون داشتن فوتبال درجه اول حتی با قهرمانی در مجموع رشته ها و 
مدال های المپیک نیز مردم کشورش خوشحال نخواهند شد و به همین جهت 
انجــام راهکارهــا و برنامه های ژاپــن و قطر را به طور همزمان در دســتور راهبرد 
خویش برای رســیدن به سقف فوتبال آسیا قرار داده است. پس عحیب نیست 
که فتح جام قهرمانی و حتی حضور در جمع چهار تیم برتر جام ملت های آسیا 
بسیار سخت تر از 50 سال قبل باشد که فقط 5 تیم در بازی ها شرکت می کردند!
ادامه مطلب در شماره فردا

بخش سوم

اردن؛ صعودکننده شگفتی ساز 
سوریه باخت و سرمربی آلمانی اش را برکنار کرد

به دنبال انتشار عکس یک کارگر شهرداری امان که از 
بیرون کافه بازی اول اردن را تماشا می کرد پادشاه اردن 
)عبداه دوم( او را به تماشای بازی دوم در کاخ دعوت کرد

مراسم گلریزان کشتی گیر سابق و مبتا 
به ســرطان با حضور تعدادی از کشــتی 
گیران، پیشکسوتان و ملی پوشان کشتی، 
عصر پنجشنبه در سالن کشتی مرحوم 
.ایــن  شــد  برگــزار  جهانبخــت  توفیــق 

مراســم با همکاری فدراســیون کشــتی 
و مؤسســه خیریــه ســیدمحمد حســین 
رضــوی برگزار شــد و هــدف از برگزاری 
و  مــادی  حمایــت  و  روحیــه  دادن  آن 
معنــوی از ۵0 بیمار تحت حمایت این 

مؤسسه خیریه، به ویژه احسان میرزایی 
در مبــارزه بــا بیمــاری ســرطان اســت. 
ورزشــکاران و حاضران در مراســم، این 
کشتی گیر را برای دقایقی تشویق کردند 
تا او را در مبارزه با این بیماری، حمایت 

میرزایــی،  احســان  کننــد.  همراهــی  و 
کشــتی گیر پیشین در رشته کشتی آزاد و 
گراپلینگ، 23 ســاله است و از یک سال 
پیش به بیماری ســرطان لنفاوی مبتا 
شده اســت. میرزایی با تشکر از همدلی 

و همراهی کشــتی گیران بــا او در مبارزه 
بــا بیماری ســرطان گفت:»واقعاً از این 
حرکت روحیه بخش خوشــحال هستم 
و امیــدوارم بتوانــم زودتــر از آنچــه فکر 

می کردم، به کشتی باز گردم.«

گلریزان جامعه 
کشتی برای ۵۰ بیمار 

مبتا به سرطان

اسماعیل 
راستی
روزنامه نگار
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تایمز )انگلیس(
اوضاع بد اندی ماری، تنیسور اسکاتلندی پس از 
بازگشت به میدان در پی مصدومیتی 20 ماهه 
و نتایج ضعیفی که او را به اندیشــیدن پیرامون 
اعام بازنشستگی وا داشته، عکس اول ضمیمه 
ورزشــی ایــن روزنامــه سیاســی را تشــکیل داده 
اســت. گزارش اول تایمز هم مربوط به مناقشه 
مارکو آ رناتوویچ، مهاجم صرب تبار وســتهام با 
ســران این باشــگاه و ارائه درخواســت جدایی از 

جانب او و مخالفت  باشگاه با این امر است.

اسپورت )اسپانیا(
این نشریه با چاپ عکس بزرگی از بازی پریشب 
بارســلونا با لوانته در چارچوب دیدارهای رفت 
مرحلــه ســوم جــام حذفــی فوتبــال اســپانیا، 
و  بــرده  ذره بیــن  زیــر  را  بارســا  شکســت 2-1 
حرف های ارنســتو وال ورده، ســرمربی این تیم 
را هــم که گفته اســت از این نتیجــه ابایی ندارد 
و زمان آزمــودن جوان ترهای تیم رســیده بود، 
آورده اســت. اســپورت از شــرایط جدید موراتا، 
مهاجم باتکلیف اسپانیایی نیز یاد کرده است.

رکورد )پرتغال(
گزارش هایــی ویــژه دربــاره آخرین وضعیت 
بنفیکا و تشریح شرایط چند بازیکن جوان این 
تیم شامل فلیکس باای صفحه اول »رکورد« 
را گرفتــه اســت و این نشــریه بــا ژوزه مورینیو 
نیــز کــه ســابقه هدایــت ســرخ های لیســبون 
مصاحبــه ای  دارد،  دهــه 2000  شــروع  در  را 
اختصاصی انجام داده است. درخشش های 
تــازه تیــم پورتــو هــم از چشــم خبرنــگاران 

»رکورد« دور نمانده است.

دیدار با تیم نهم لیگ رومانی جور شد

استقرار استقالی ها در آنتالیا
کاروان اســتقال ســاعت 4:40 دقیقــه بامــداد جمعــه )دیــروز( برای 
برگزاری اردوی آماده سازی خود راهی آنتالیا شد. آخرین تمرین تیم 
فوتبال استقال قبل از سفر به آنتالیای ترکیه و برپایی اردویی تدارکاتی 
در این کشور پیش ازظهر پنجشنبه در زمین پژوهشکده صنعت نفت در تهران انجام شد. 
از آنجا که وینفرد شفر روز پنجشنبه 69 ساله شده بود، بازیکنان این تیم با اطاع قبلی از این 
موضوع، هنگام ورود این مربی آلمانی با دست زدن و سوت کشیدن مقدم وی را گرامی 
داشــته و جشــن تولدش را گرامی داشــتند و شــفر نیز بابت این محبت از آنها ابراز تشکر 
کرد. در قســمت اول تمرین دیروز، آبی ها ابتدا بدن های خود را گرم کرده و ســپس به کار 
با توپ پرداختند و در انتها به یک فوتبال درون تیمی مشغول شدند. تمرین روز جمعه با 
دروازه های کوچک تر از استاندارد انجام شد تا مهاجمان با زحمات بیشتری برای گشودن 
دروازه مواجه باشند و دقت ضربه زنی آنها باا برود. غایب عمده تمرین دیروز استقال، 
علی کریمی بود که یک بار دیگر مصدوم شــده اســت. دیروز همچنین ســایت اینترنتی 
اســتقال تصریح کرد این تیم در نخســتین بازی تدارکاتی اش در ترکیه با تیم اسپورتیوو 
مونیسیپال رومانی مصاف خواهد کرد که در لیگ کشورش در رده نهم جدول قرار دارد. 
شــایان ذکر اســت اضافه بر آبی های تهرانی، تیم هایی دیگر از اوکراین، چک و جمهوری 
آذربایجان با توجه به شرایط مناسب تمرینی در آنتالیای ترکیه، به این شهر آمده اند. اردو 
زدن در آنتالیا پس از منتفی شدن سفر آبی ها به قطر که اواخر هفته پیش به سبب بی پول 
بودن آنها صورت نپذیرفت، در دستور کار استقال قرار گرفت. هفته پیش به همین سبب 
تمرینات استقال به مدت سه روز توسط بازیکنان تحریم شد و فقط بعد از ارائه قول هایی 

تازه از سوی مدیران باشگاه به بازیکنان، از روز چهارشنبه بازگشایی شد.

من و شفر از 15 سال پیش یکدیگر را می شناسیم

مجیدی: آینده استقال بسیار روشن است
فرهاد مجیدی، عضو نامدار جدید کادر فنی استقال گفت با وجود پنج سال عدم 
حضور در این باشــگاه، هیچ گاه از آبی ها دور نبوده و شــرایط آنها را زیر نظر داشته 
اســت. وی با درود فرســتادن به روح حجازی، پورحیدری و غامحسین مظلومی، 
گفــت: پــس از پنج ماه حضور در تمرینات تیم جوانان اســپانیول، مدرک A آســیا 
را هــم گرفتــه و مدرک اتحادیه فوتبال انگلیس را هم دارم و در انتظار درخواســت 
همکاری از ســوی ســران اســتقال بودم که این نیز حاصل آمد. بد نیســت بدانید 
ســال ها پیش وقتی از بهمن به استقال می آمدم، همین آقای فتحی مدیرعامل 
بهمن بود. وی اضافه کرد: من 15 سال پیش با هدایت شفر قهرمان لیگ امارات 
شدم و در نتیجه من و او یکدیگر را بخوبی می شناسیم و امروز به صراحت می گویم 
که آینده ترکیب فعلی استقال بسیار روشن است. مجیدی همچنان با تعریف از 
تیم ملی و درایت کارلوس کی روش گفت این تیم صاحیت فتح جام ملت های 

آسیا را دارد و چنین توفیقی خستگی را از تن همه فوتبالی ها بدر خواهد کرد.

وینگادا آنالیزور جدید تیم ملی در جام ملت ها
تمرین پنجشــنبه تیم ملــی در ابوظبی یک چهره ویژه داشــت. نلو 
وینگادا که سابقه سرمربیگری پرسپولیس و تیم ملی امید ایران را در 
کارنامه خود دارد،  با لباســی متفاوت در این جلســه تمرینی حضور 
داشت و تیم را زیر نظر گرفت. وینگادا و کی روش دوستی نزدیک و طوانی با یکدیگر 
دارند و او در تورنمنت های مختلف، به کی روش در آنالیز حریفان کمک کرده است. 
وینگادا دســتیار کی روش در تیم ملی جوانان پرتغال بود که همــراه با وی در دو جام 
جهانی جوانان 19۸9عربســتان و 1991 پرتغال به قهرمانی رسید. این مربی پرتغالی 
به عنوان ســرمربی عربســتان در جام ملت های آسیا 199۶ امارات به قهرمانی رسید 
ولی در جریان مسابقات مقدماتی جام جهانی 199۸ برکنار شد. وینگادا در سال 200۴ 
به همراه الزمالک قهرمان مصر شــد و سپس هدایت تیم ملی امید مصر در جریان 
مسابقات مقدماتی المپیک پکن را برعهده داشت که به صعود این تیم نینجامید. 
او در لیگ هشتم حرفه ای با سرمربیگری پرسپولیس پا به فوتبال ایران گذاشت و در 
3 جام لیگ برتر، جام حذفی و لیگ قهرمانان آسیا به توفیقی دست نیافت و ناکام 
مانــد. وینگادا ســابقه هدایت تیم ملی فوتبال امید ایران را هــم دارد. او در بازی های 
آســیایی 2014 با شکســت 4 بر یک برابر ویتنام و تســاوی 1-1 مقابل قرقیزســتان، در 
گروه 3 تیمی، سوم شد و از صعود به مرحله بعد بازماند و از هدایت این تیم نیز کنار 
رفت. نلو حاا آنالیزور تیم ملی در جام ملت هاست و قرار است به کی روش در کسب 
موفقیت کمک کند. بنا بر اعام فدراسیون وینگادا به منظور بررسی سایر تیم های ملی 
شرکت کننده در جام ملت های آسیا و تهیه گزارش و آنالیز دیگر رقیبان برای تیم ملی 
از روز گذشــته فعالیتش را آغاز کرده اســت. او در اولین روز حضورش، دیدار تیم های 
ملی اردن و سوریه را در محل ورزشگاه مشاهده کرد. حضور وینگادا در کنار تیم ملی 
به صورت رایگان بوده و با توجه به سابقه قهرمانی وی در جام ملت های آسیا می تواند 

کمک شایانی برای شناسایی سایر تیم ها برای تیم ملی باشد.

اردوگاه 
آبـــــی

جابر صادق زاده پهلوان ایران در سال ۹۷
در جریــان برگزاری رقابت های کشــتی پهلوانی قهرمانی کشــور 
کــه در اوزان مختلف در ســالن انقاب شــهر کرج برگزار شــد، در 
دیــدار فینــال وزن 100+ کیلوگــرم، جابــر صــادق زاده برابــر امیــر 
محمدی به روی تشــک مبارزه رفت و در پایان با نتیجه ۶ بر 2 و ضربه فنی مقابل 
امیرمحمدی به برتری رســید و برای دومین ســال پیاپی صاحــب بازوبند پهلوان 
کشــور و بازوبند پهلوان کشــور در سال 9۷ توســط خانواده معظم شهیدان حسین 

علی و سعید یساولی بر بازوی جابر صادق زاده بسته شد.

کواکوویچ تا 2020 ماندنی شد
جلسه افشین داوری، سرپرست فدراسیون والیبال و ایگور کواکوویچ، سرمربی 
تیم ملی برگزار شد. افشین داوری در این خصوص گفت:»تا 2020 با کواکوویچ 

به توافق رسیده ایم و به زودی به صورت رسمی قرارداد امضا می کنیم.«

مدال نقره دوچرخه سواری در پاراآسیایی 201۹
رقابــت فینال تعقیبی انفرادی مســابقات دوچرخه ســواری پاراآســیایی 2019 
پنجشنبه در اندونزی برگزار شد و مهدی محمدی از ایران موفق شد مدال نقره 
این رقابت ها را به دست آورد. دو دوچرخه سوار کشور میزبان نیز به ترتیب در 

جایگاه های اول و سوم این رقابت ها قرار گرفتند.

بازگشت خلعتبری به جمع ذوبی ها
محمدرضا خلعتبری که در ســال 2010 با ذوب آهن، نایب قهرمان آســیا شد و در 
ســال های بعدی در تیم های متعددی بازی کرد، دیــروز در پی چدایی از پدیده به 
ذوب آهن بازگشت و قراردادی یک سال و نیمه با تیم سابق خود بست. مأموریت 
او، نجات ذوبی ها از شرایط تیره شان در فصل جاری لیگ برتر است که حتی پس 
از تعویــض مربی شــان و روی کار آمدن علیرضا منصوریان به جــای امید نمازی، 
مانع از سقوط تیم به رده چهاردهم جدول نشده است. خلعتبری دیروز متذکر شد 
جدایی اش از »پدیده«، خاف میل او و به سبب مشکات شخصی اش بوده است.

اخبـــــار

بازتاب

تیــم ملــی فوتبــال ایــران کــه در گــروه 
D جــام ملت هــای آســیا 2019 امــارات 
حضــور دارد، از ســاعت 1۴:30 امروز در 
دومین دیدار به مصاف ویتنام می رود. 
نهیــان  آل  ورزشــگاه  در  کــه  دیــداری 
ابوظبی برگزار می شــود و قضاوت آن را 
محمدتقی جعفری از سنگاپور برعهده 
خواهد داشت. تیم ملی پس از پیروزی 
قاطع 5 بر صفر در بازی نخست مقابل 
یمن، جام را مقتدرانه آغاز کرد و از خود 
چهره یک مدعی جدی قهرمانی نشان 
داد. امــروز شــاگردان کارلوس کی روش 
می خواهنــد بــا پیــروزی مقابــل ویتنام 
صعودشــان بــه مرحله بعد را مســجل 
کننــد و احتمااً بازی آخــر مقابل عراق 

جنگ صدرنشینی گروه خواهد بود.
کی روش و شــاگردانش امروز به مصاف 
تیمــی می روند که شــاید خیلی ها آن را 
با »جنگ ویتنام« به یاد بیاورند. جنگی 
که از ســال 19۵۵ تا 19۷۵ بین نیروهای 
ویتنام شمالی و جبهه ملی آزادیبخش 
ویتنــام جنوبــی از یــک ســو و نیروهــای 
ویتنام جنوبی و متحدانش بویژه ایاات 
متحــده امریــکا از ســوی دیگــر رخ داد. 

»دوایــت آیزنهــاور« رئیــس جمهــوری 
حضــور  بهانــه  و  بــود  امریــکا  وقــت 
امریکایی هــا در جنــگ را جلوگیــری از 
گســترش و کنترل کمونیســم در ویتنام 
جنوبــی اعــام کــرده بود. جنگــی که در 
نهایــت به شکســت امریکا منجر شــد و 
امــروز جمهــوری سوسیالیســتی ویتنام 
به نام ویتنام معروف اســت و تیم ملی 
فوتبــال ایــن کشــور نیــز از نوامبــر 1991 

فعالیت های خود را از سر گرفته است.
بازی های ویتنام نشان می دهد که تیم 
ملی کار ساده ای برابر این تیم نخواهد 
برابــر  اول  بــازی  در  ویتنــام  داشــت. 
عــراق در حالی 3 بر 2 شکســت خورد 
که بسیار ســختکوش و جنگنده نشان 
داد. ویتنامی هــا در این دیــدار دو بار از 
حریف پیش افتادند ولی نهایتاً دست 
خالــی زمین مســابقه را تــرک کردند. 
این باخت، پایانی بود بر روند 1۸ بازی 
بدون شکســت ویتنــام در رقابت های 
مختلف. آنهــا در این بازی ها صاحب 
9 تســاوی و 9 برد شــده بودند. هرچند 
کــه اکثــر رقیبــان ویتنــام از کشــورهای 
ضعیــف منطقــه جنوب شــرق آســیا 

بودنــد ولی این عملکرد باعث شــد تا 
ایــن تیــم در پایان ســال 201۸ در رتبه 
100 جهان و هفدهم آســیا قرار بگیرد. 
ایــن رتبــه بهتریــن رتبــه ای اســت که 
ویتنام پــس از ســال 2011 تجربه کرده 
اســت. چرا کــه در آن ســال در جایگاه 
99 جای گرفته بود. با این حال، فوتبال 
ویتنام ســیر صعودی داشــته و از سال 
رتبه بنــدی  در  رده  تاکنــون ۴۷   201۵

فیفا، ارتقا یافته است.
کــره ای  پــارک  هانــگ ســئو، ســرمربی 
ویتنام که از ســال 201۷ هدایت این تیم 
را برعهــده گرفــت، موفق شــد در ســال 
201۸ فاتــح مســابقات جــام ملت های 
جنــوب شــرق آســیا )آســه آن( شــود. از 
23 بازیکــن ویتنــام 22 بازیکن در لیگ 
داخلی این کشــور شــاغل هستند و تنها 
یکی از دروازه بان های این تیم، در لیگ 
تایلنــد بــازی می کنــد. ایــن چهارمیــن 
حضــور ویتنــام در جام ملت های آســیا 
محسوب می شود. دو حضور اول ویتنام 
و  ملت هــا  جــام  نخســت  دوره  دو  در 
تحت عنوان ویتنــام جنوبی بود که بین 
چهار تیــم حاضر در مســابقات چهارم 

شــد. حضور ویتنامی ها در جام ملت ها 
وقفــه ای ۴۷ ســاله داشــته و  آنهــا ســال 
200۷ بــه عنــوان میزبــان به مســابقات 
بازگشــتند و توانســتند بــا حــذف قطر و 
امــارات، از مرحلــه گروهی صعود کنند 
و در مرحلــه یک چهــارم نهایــی بــا دو 
از  گل مغلــوب عــراق، فاتــح آن دوره 

مسابقات شدند.
ایــران و ویتنــام از جملــه کشــورهای بــا 
ســابقه فوتبــال آســیا به شــمار می آیند 
ولی این بازی اولین رویایی دو کشــور در 

بازی هــای ملی رده بزرگســاان اســت. 
این دو تیم در رده های ســنی پایه با هم 
روبه رو شده اند که آخرین آن به سه ماه 
پیــش بر می گردد کــه در رقابت های زیر 
1۶ سال آسیا، تیم نوجوانان ایران با پنج 
گل ویتنام را درهــم کوبید اما تلخ ترین 
جــدال ایــران و ویتنــام، بــه بازی هــای 
آســیایی 201۴ اینچئــون برمی گــردد که 
تیم ملی امید متحمل شکست سنگین 
و غیرقابــل باور ۴ بر یک شــد و در پایان 
نیز در گروه ســه تیمی، ســوم شد و حاا 

ایــن دیــدار فرصت مناســبی اســت که 
ایــران، آن نتیجه را جبــران کند و قدرت 

خود را به رخ بکشد.
نکتــه ای که درخصوص ایــن دیدار باید 
به آن اشاره کرد این است که به احتمال 
زیــاد در این بازی پژمان منتظری که در 
نیمه دوم بازی قبل به میدان رفته بود، 
از ابتدا بازی خواهد کرد. ضمن اینکه با 
توجه به بهبــودی علیرضا جهانبخش، 
احتمــال اینکــه او نیــز در ایــن بــازی به 

میدان برود هم وجود دارد.

ویتنام؛ حریف نوبرانه!
امروز دومین دیدار تیم ملی در جام ملت ها برگزار می شود

تمرینات پر نشاط ایران قبل از بازی با ویتنام

ملی پوشان گرگم به هوا بازی کردند
تیم ملی پنجشــنبه و جمعه تمرینات خود را در ورزشــگاه کریکت ابوظبی دنبال 
کرد. تمرین پنجشنبه در حالی از ساعت 13:30 برگزار شد که پیش از آغاز تمرین، 
کریم انصاری فرد و اوســیانو کروز پاسخگوی خبرنگاران رسانه های گروهی بودند. 
علــی کفاشــیان هم مثــل روزهای اخیر در تمریــن تیم ملی حضور پیدا کــرد و در 
اقدامی جالب با لباس ورزشــی و گرمکن مشــغول گرم کردن در کنار ملی پوشان 
شــد. شــور و نشــاط در چهــره ملی پوشــان نمایان بــود و آنها در بخشــی از تمرین 
مشغول بازی »گرگم به هوا« شدند. اتفاق خوب بعدی هم تمرین آماده و سرحال 
علیرضا جهانبخش بود که در تمرین تاکتیکی تیم حضوری فعال داشت و نشان 
داد مشکلی برای همراهی تیم ملی در بازی با ویتنام ندارد. در بخشی از تمرین، 
بازیکنان به گرم کردن بدن های خود پرداخته و سپس مشغول آقا وسط شدند. در 
گروه منتظری، شجاعی، دژاگه و حاج صفی که همگی کاپیتان های تیم ملی ایران 
هستند، صحبت های جالبی رد و بدل می شد. هنگامی که یکی از این بازیکنان توپ 
را لو می داد، آنها سر و صدای زیادی می کردند و وقتی یکی از کاپیتان ها چند بار این 
کار را تکرار کرد، بازیکنان دیگر با خنده و صدایی بلند خطاب به او گفتند:»پیرمرد 

پرحاشیه اینقدر توپ لو نده!«
تیم ملی ساعت 11 دیروز نیز یک جلسه تمرین در زمین اصلی ورزشگاه آل نهیان 
 برگــزار کــرد. در تمرین دیروز، خبرنگاران طبق قوانین AFC فقط می توانســتند 
1۵ دقیقه ابتدایی تمرین را پوشش دهند. بازیکنان با انجام تمرینات کششی زیر 

نظر مک درموت بدن های خود را گرم کردند تا برای تمرین آماده شوند.
 

مارکا: کی روش از اسفندماه روی نیمکت کلمبیا
بحث انتخاب کارلوس کی روش به عنوان سرمربی جدید تیم ملی فوتبال کلمبیا 
روز پنجشــنبه با خبــری که روزنامــه مطرح »مارکا«ی اســپانیا اعام کــرد، جدیت 
بیشتری یافت و مصاحبه ای که سرمربی پرتغالی تیم ملی ایران در امارات محل 
برگزاری جام ملت های آســیا انجام داد، نه تنهات روشن کننده موضوع و تأییدی 
بــر رفتــن یا ماندن او نبود، اما این احتمال را به گونه ای قوت بخشــید. مارکا متذکر 
شد با اینکه پیش تر گفته می شد لوئیس فیلیپه اسکواری برزیلی سرمربی کلمبیا 
خواهد شــد اما در معــادات تازه کی روش از وی پیش افتاده اســت. به ادعای این 
نشــریه، کــی روش از اســفندماه هدایت کلمبیا را در دســت می گیرد و حتــی در دو 
دیدار دوستانه ای که کلمبیا در این ماه برای خود جور کرده، هدایت این کشور را در 
دست خواهد داشت. شش دلیل برای رویکرد فدراسیون فوتبال کلمبیا به کی روش 
عنوان شده است که عبارتند از: 1- زمان مناسب: چون کلمبیایی ها عجله ای در این 
زمینه نداشــتند، صبر می کنند تا جام ملت های آسیا پایان یابد و قرارداد کی روش 
بــا ایران به پایان برســد. 2- عاقه به اســتعدادهای جوان: کــی روش که پیش تر با 
نسل طایی پرتغال در جام جهانی جوانان قهرمان شد، در ایران نیز دست به یک 
جوانگرایی گســترده در تیم ملی این کشــور زده است. 3- مدیریت قوی: مسئوان 
کلمبیا معتقدند سرمربی جدید این کشور باید مدیریت قوی و قاطعانه ای داشته 
باشد و چنین خصلتی از مشخصه های همیشگی کی روش بوده است. 4- گسترش 
تیم های پایه: کی روش انگشت روی نام هر بازیکن نوجوانی می گذارد، در درازمدت 
آنهــا را متحول می کند و کلمبیا این را نیز بــرای فوتبال خود می خواهد. 5- تجربه 
بین المللــی: کــی روش با بیش از 30 ســال کار در عرصه های بین الملل و چهار بار 
رســاندن تیم های مختلف به ادوار نهایی جام های جهانی، می تواند کلمبیا را هم 
به اهدافش برساند. 6- با اینکه تکرار موفقیت های اخیر پکرمن آرژانتینی در تیم 
کلمبیا ســخت اســت، اما کلمبیایی ها معتقدند کی روش این توان را دارد، ضمن 

اینکه کلمبیا از اکثر مربیان خارجی خود خاطرات خوبی دارد.
کی روش طبعاً نسبت به این موضوع بی تفاوت نماند و در نشست خبری مسابقه 
روز شــنبه برابر ویتنام در مورد این مســأله گفت: اان زمان مناسبی برای صحبت 
درباره این موضوع نیســت زیرا من در حال حاضر پست و مسئولیت دیگری دارم 
و باید بهترین تدارک را برای مســابقه با ویتنام ببینم و فقط روی این دیدار تمرکز 
کنم. وی در ادامه گفت: تنها نکته ای که نســبت به آن مطمئن هســتم، این اســت 
که مســئوان فوتبال ایران با نظارت وزارت ورزش از ماه جوای به بعد نخواســتند 
اقامــت مــن در ایــران طوانی تر از این شــود. البته مــا همچنان یکــی از مؤثرترین 

خانواده های فوتبالی هستیم و شرایط فوق العاده ای در تیم ملی وجود دارد.

اان زمان صحبت کردن درباره کلمبیا نیست

کی روش: مسئوان نخواستند ماندن من طوانی تر شود
گذشــته  روز  ظهــر  کــی روش،  کارلــوس 
درنشســت خبری پیش از بــازی تیمش 
برابــر ویتنام چنین صحبت کــرد: »بازی 
دوم مــان را برابــر ویتنام پیــش رو داریم. 
خوبــی  مربیگــری  کادر  از  کــه  تیمــی 
برخوردار اســت و برای آماده ســازی اش 
تاش زیــادی صورت گرفتــه. البته ایران 
هم کاماً آماده است. تک تک بازیکنان، 
آمادگــی حضــور در بــازی را دارنــد و در 
حــال جنگیــدن بــرای حضــور در یکی از 
جایگاه هــای بــازی هســتند و امیدواریــم 
تیم برتر میدان باشیم و فوتبال برتری را 

نسبت به ویتنام ارائه دهیم.«
ســرمربی تیــم ملی بــه این ســؤال که آیا 
بــرای بازی بــا ویتنام هم بــازی هجومی 
را در دســتور کار دارید؟ این پاســخ را داد: 
»تفاوتی که بیــن ورزش فوتبال و صحنه 
تئاتر وجود دارد، این اســت که در فوتبال 
بایــد رقابــت کــرد. در فوتبــال شــما یک 
حریفی را پیــش رو داریــد و آن آرزوهایی 
را که شــما دارید، تیم حریف هــم دارد و 
تاش می کنند تا به برد برسند. خانواده، 
دوســتان و هوادارانــی دارنــد کــه از آن ها 
در  کــه  همان طــور  می شــود.  حمایــت 
بازی هــای اول دیــدم، مســابقات بســیار 
دشــواری را پیــش رو داریم. تمــام تیم ها 
به هم نزدیک هســتند. ویتنــام بازیکنان 
صــادق و متعهــدی دارد. از اکتبــر 201۸ 
حدود 13 بازی دوســتانه داشتند. در یک 
ماه گذشته ۵ بازی دوستانه انجام دادند 
ولی ما هم تــاش می کنیم در بازی تیم 

برتر میدان باشیم.
کــی روش ایــن کــه بــه تفاضــل گل فکــر 
می کنــد را رد کرد: »فکر نمی کنیم. چون 
ما تیم مغروری نیســتیم. تیم ما از افراد 
فروتــن شــکل گرفته اســت. همیشــه به 
عنوان رهبر تیم ســعی کردم یک ســری 
از مســائل اصولــی را در اختیار بازیکنانم 
قرار دهم. تاش ما این بوده که مســائل 
پایه ای خصوصاً از بعد شــخصیتی را به 
بازیکنانــم خــوب بیاموزم. باید همیشــه 
به حریــف احتــرام گذاشــت. درغیر این 
صــورت تبدیــل بــه آدم هایی می شــویم 
کــه مغــرور هســتند و غــرور آن هــا را فــرا 

گرفتــه. ما بــه هیچ شــرطی این گونه فکر 
نمی کنیم. تفکر ما این است حریف هم 
می خواهــد فوتبال بازی کند و ویتنام هم 
همین طــور خواهد بود و احتــرام کامل را 

برای حریف قائل هستیم.«
او دربــاره حضــور نلــو وینــگادا در کنــار 
تیــم ملــی نیــز توضیــح داد: »در طــول 
مربی گری ام همیشــه تاش کــردم افراد 
ایــق را بیــاورم تــا بتوانند بــه تیم کمک 
کننــد تا برنــده، پیروز و موفق باشــیم. در 
طــول مربیگری دوســتان و متحدینی در 
سراســر دنیــا داشــتم که همیشــه به من 
کمــک کردنــد. ایــن دوســتان در ۸ ســال 
گذشــته بدون هیچ چشمداشــتی به من 
و  دوســتانه  بازی هــای  و  کردنــد  کمــک 
اردوهای مختلف، همین طور اســتادیوم 
و هتل هایــی بــرای تیــم ملــی هماهنگ 
می کننــد. این بار نلو وینگادا به ما کمک 
خواهــد کرد. تیــم ملی کــه از ابعاد مالی 
با مشــکاتی روبه رو اســت و این دوستان 
توقعات شــان وفــاداری و کمــک بــه تیم 
بوده اســت. مثل آقای دکتــر کریک و نلو 
وینگادا. خیلی خوشبختم که این دوستان 
را دارم کــه مــن را در راســتای رســیدن به 

موفقیت کمک می کنند.«
کی روش ادامه داد: »اعتقاد راســخ دارم 
اگــر می خواهیــم بــه موفقیــت برســیم، 
همیشــه احتیــاج بــه 2 تیــم داریــم. یک 
تیــم موفــق درون زمیــن و تیمــی کــه از 
تیم درون زمیــن حمایت کند و کارش را 
خــارج از زمین انجام دهد. خوشــبختانه 

کادر و دســتیاران بســیار متعهــدی دارم 
که کارشان را به نحو احسن انجام دادند. 
در کنــار بازیکنانــی مثل جــواد نکونام در 
گذشته و مسعود شجاعی در حال حاضر 
که الگــوی بازیکنان اســت و رهبر میدان 
بوده اند. ما یک خانواده متحد هســتیم. 
به غیر از خانواده شخصی ام، این بهترین 

خانواده فوتبالی ام بوده است.«
او در مــورد بازی ویتنام برابر عراق گفت: 
»مــن بازی های ویتنــام را از قبل پیگیری 
کرده ام. مخصوصاً بازی برابر کره شمالی 
و بــه نظــرم، این تیــم در گروه مــا یکی از 
مدعیان اصلی است. ویتنام با دیسیپلین 
و تمرکــز بــاا یــک فوتبــال بســیار مثبت 
ارائــه می دهد. مربی بســیار خوبی دارند 
که در گذشــته با گاس هیدینگ کار کرده  
و مطمئناً دیدن بــازی ویتنام برابر عراق 
خیلی خوب بود و هشــداری بــود تا برابر 

این تیم با تمرکز باا ظاهر شویم.«
کــی روش درباره پیشــنهاد کلمبیــا برای 
قبول ســرمربی گری تیم ملی این کشــور 
زمــان  »اان  داشــت:  واکنشــی  چنیــن 
مناســبی بــرای مطــرح کــردن این گونــه 
صحبت ها نیســت. چون مــن وظیفه ای 
و  تمرکــز  بی نهایــت  تــا  بایــد  و  دارم 
انگیزه مــان را در بــازی مقابــل عــراق و 
ویتنام نشــان دهیم. اان زمانی نیســت 
که بخواهم در مورد مسأله ای فکر کنم یا 
تمرکزم را برای مســائل دیگری بگذارم. 
تنهــا مطلبی که از آن مطمئن هســتیم، 
این اســت کــه مســئوان فوتبال ایــران با  

نظــارت وزارت ورزش از مــاه جــوای بــه 
بعــد نخواســتند مانــدن مــن طوانی تر 
شــود ولــی در حال حاضر وظیفه  دشــوار 
و بــی نهایــت را پیــش رو داریــم و آن هم 
بازی هایی اســت کــه باید انجــام دهیم. 
بــا تمرکز بــاا هــم روی این مســأله فکر 
می کنیم و تأکید می کنم یکی از قوی ترین 
خانواده های فوتبالی هســتیم. مســعود 
شجاعی هم اینجاســت و با سابقه ای که 
دارد و از لحــاظ اتحــاد و همدلــی که بین 
اعضــای کادر و بازیکنان اســت، شــرایط 

فوق العاده ای در تیم وجود دارد.«
ë  شــجاعی: در بهترین شــرایط فیزیکی و 

روانی قرار داریم

مســعود شــجاعی کــه او هــم بــه همراه 
کی روش در نشست خبری پیش از دیدار 
بــا ویتنــام  حضــور داشــت، درخصوص 
ایــن دیــدار گفــت: »بــرد بــازی اول برای 
خــوب  ملــی  تیــم  و  بازیکنــان  روحیــه 
بــود. اان در بهتریــن شــرایط فیزیکــی 
و روانــی قــرار داریــم. همان طــور که قبًا 
اعــام کــرده بودیم، بازی بــه بازی پیش 
می رویــم. از بــازی اول شــروع کردیــم و 
آن را با موفقیت پشــت سر گذاشتیم. به 
بــازی دوم رســیده ایم و همــه تمرکزمان 
را بــرای بازی دوم گذاشــته ایم. صادقانه 
بگویــم کــه انتظار چنیــن بــازی خوبی را 
از ویتنــام در بازی اول شــان مقابل عراق 
نداشــتیم.« کاپیتــان تیم ملی در پاســخ 
به ســؤال یک خبرنــگار خارجی مبنی بر 
اینکه شما می گویید ایران به همه تیم ها 
احتــرام می گــذارد، آیــا به آن معناســت 
که ســایر حریفــان به تیــم ایــران احترام 
نمی گذارند؟ گفت: »من نگفتم تیم های 
دیگر به ایران احترام نگذاشتند؛ مطمئناً 
همین طــور اســت. مــن ایــن موضــوع را 
بیان کردم که ما برای همه تیم ها احترام 
قائلیم و فرقی نمی کند با چه تیمی بازی 
می کنیم. چون سؤال ها در این زمینه بود 
که شــاید تیمی ضعیف تر باشــد و تیمی 
قوی تــر و گفتم که فقط بــه تیم خودمان 
فکــر نمی کنیــم و با احتــرام مقابل همه 
حریفان قرار می گیریم و سعی می کنیم 

بهترین عملکردمان را داشته باشیم.«
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قدردانی از اندی ماری پس از بازنشستگی اجباری
پس از اعام بازنشستگی اجباری اندی ماری، تنیسور برجسته و 31 ساله اسکاتلندی 
به ســبب ناراحتــی مزمن لگن خاصره، بســیاری از بــزرگان تنیس دیروز بــا وی ابراز 
همــدردی کــرده و قــدرت و پیروزی های او را که شــامل فتح 3 گرند اســلم می شــد، 
ســتودند. مــاری پس از غیبتی طوانــی، اخیراً به صحنه تنیس بازگشــته اما احتمال 
می دهد پس از شرکت در مسابقات قریب الوقوع اوپن استرالیا، نخستین گرند اسلم 

تنیس سال 2019 برای همیشه از ورزش قهرمانی کناره بگیرد. 

گل محمدی: در تهران و ترکیه اردو می زنیم
یحیــی گل محمدی، ســرمربی پدیــده گفت  اگر حمیــداوی، مالــک جدید این 
باشــگاه وارد عمل نمی شــد، پدیده به ســبب بدهکاری هایش بــه یک بازیکن 
خارجی ســابقش )ســوبا( توســط فیفا محکوم به کسر 6 امتیاز می شــد و در آن 
صــورت تمامــی زحمــات و دســتاوردهای ایــن تیــم در لیگ هجدهــم به هدر 
می رفــت. وی همچنیــن متذکر شــد کــه پدیده ای هــا در راه تقویت خــود برای 

نیم فصل دوم لیگ، در تهران و ترکیه اردو خواهند زد.



اینکه مجلس شــورای عربســتان 
ثبــت  بــرای  جدیــدی  ضوابــط 
بــر  کــه  کــرده  تصویــب  ازدواج 
و  دختــران  ازدواج  آن  اســاس 
پســران زیــر ۱۵ ســال را بــه طــور 
کلی ممنوع و ازدواج زیر ۱۸ سال 
منوط بــه کســب اجــازه از دادگاه 
می شود، باعث شد در شبکه های 
اجتماعــی دربــاره کــودک همســری و اینکــه طــرح 
ممنوعیــت ازدواج دختران زیر ۱۳ ســال در مجلس 
به جایی نرســید حرف بزنند. کودک همســری از آن 
موضوعاتی است که حساسیت زیادی نسبت به آن 
در شبکه های مجازی وجود دارد و انتقاد از جلوگیری 
از تصویــب طــرح در مجلس موضوع اصلی بیشــتر 
واکنش هــای کاربران درباره ایــن موضوع بود: » ولی 
اینکه تو عربستان ازدواج کودکان ممنوع میشه ولی 
تــو ایران همچنان شــاهد کودک همســری هســتیم 
نشــون دهنده اینــه که هوا چقــد ســرده.«، » ممنوع 
شــدن ازدواج زیر ۱۵ ســال در عربستان اگر واقعیت 
داشته باشــه واقعاً ناراحتم می کنه. اینکه عربستان 
سلفی با تعصبات قومی قبیله ای تونست ولی ایران 
نتوســت از چنبــره این قانــون بیرون بیــاد.«، » کاش 
یــه نفر که وارده به ماجرا بیاد شــرح بده این قوانین 
جنجالی و اصاحاتی عربستان چه مسیری رو برای 

تصویب طی می کنه و واکنش جامعه چیه«.
تهمینــه میانــی کارگردان ســینما هم با انتشــار 
ایــن طــرح در پیــج اینســتاگرامش و نوشــتن خبــر 
مربــوط به عربســتان به کــودک همســری و ازدواج 

کودکان واکنش نشان داد.

خبر روز

 کودک همسری؛
پایان در عربستان، 
باتکلیفی در ایران
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امام صادق علیه السام :

ِاَن اّل َ َلَیرَحُم الَعبَد ِلِشَدِة ُحِبِه ِلَوَلِدِه ؛
بــدون تردیــد ، خداونــد بــر بنده خــود به 
خاطر شــّدت محّبت به فرزنــدش ، رحم 

می  کند.
كافى)ط-ااسامیه( ج 6، ص 50، ح 5

سخن روز

ســر  بــر  اســتوناوند  قلعــه 
بــه  گرمســار  اصلــی  راه 
حوالــی  در  مازنــدران 
رودخانــه حبلــه رود و 20 کیلومتــری شــمال شــرق گرمســار در 
منطقــه بنکوه بر بلندای کوهی ســاخته شــده اســت. این قلعه بر 
فــراز تیغه هــای بلنــد و ناهمواری هــای دامنــه جنوبی کوهســتان 

البرز اســتوار شــده و بقایای برج و باروی پیرامــون آن، پهنای دره 
حبلــه رود و راه قدیمــی کناره غربی رود، را در میان گرفته اســت. 
برج های دیده بانی این دژ بر تمامی طول دره و کناره های جنوبی 
رودخانه تا حد اراضی هموار حاشــیه شــمالی کویر مسلط است. 
این قلعه براساس نوشته های یاقوت حموی بیش از ۳۸00 سال 

عمر دارد. 
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هانی انصاری

حســن حاجی نــوری، مجسمه ســازی که او را بیشــتر 
در  جمشــید  تخــت  سرســتون  ســاخت  بواســطه 
بوینس آیرس آرژانتین می شناسیم، عصر پنجشنبه 
در 92 ســالگی در تهران درگذشــت. کســی که به قول جــواد مجابی »قدر و 
منزلتــش آن گونه که شایســته و بایســته جایگاه هنری و فرهنگــی اش بود، 
شناخته نشد.«شناخته شده ترین و معروف ترین اثر مرحوم حسن حاجی 
نوری، مجســمه ای اســت که او دو ســال در تخت جمشــید وقت صرف آن 
کرد؛ مجسمه ای به ارتفاع ۱2 متر برای کشور آرژانتین و شهر بوینس آیروس 
ســاخته بود. این هنرمند فقید به ســال ۱۳05 در جواهردشت از روستاهای 
ییاقی در شهرستان رودسر استان گیان به دنیا آمد. مرحوم حسن حاجی 
نوری اولین تعلیمات هنری خود را نزد استاد رحیم زاده ارژنگ فرا گرفت. 

او به ســال ۱۳2۳ توانست کارگاه شخصی خود را دایر کند 
و بعدها به عنوان مدرس نقاشی و مجسمه سازی در اداره 
کل هنرهــای زیبا مشــغول به کار شــد. از موفقیت های او 
می توان به مقام اول مســابقه پیکره ســازی در ۳۱ سالگی 
اشــاره کرد. او این مقام را بابت ســاخت ماکت مجســمه 

اردشیر بابکان کسب کرده بود. 
حاجی نوری همچنین در سال ۱۳6۸ از وزارت فرهنگ و 

ارشاد اسامی وقت نشان درجه یک هنری را دریافت کرد. پیکر این هنرمند 
فقیــد فــردا از مقابل خانه هنرمندان تهران تشــییع می شــود. بنــا به آنچه 
روابط عمومی معاونت هنری ارشــاد گفته، طی هماهنگی به عمل آمده 
با داریوش حاجی نوری، پسر مرحوم حسن حاجی نوری، به دلیل تعطیلی 

روزهــای پنجشــنبه و جمعه، قرار شــد روز شــنبه پیگیری 
برنامه ریــزی برای مراســم تشــییع انجام شــود. به همین 
دلیل با هماهنگی های انجام شده، پیکر این مجسمه ساز 
فقید روز یکشنبه ساعت ۱0صبح از مقابل خانه هنرمندان 

تهران به سمت بهشت زهرا)س( تشییع خواهد شد. 
معــاون امــور هنــری وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی 
درگذشــت هنرمند پیشکســوت مجســمه ســازی؛ حسن 
حاجی نوری را تسلیت گفت. سید مجتبی حسینی در این پیام نوشته است: 
حاجی نوری با عاقه و فارغ از هیاهو سال ها در عرصه مجسمه سازی تاش 
کرد. درگذشت این هنرمند گرانقدر را تسلیت می گویم، یاد و نامش گرامی 

و روحش شاد.

حسن حاجى نوری درگذشت

مردی که تخت جمشید را به آرژانتین برد

قلعه استوناوند گرمسار؛ دژی با 3800سال قدمت

امروز روز پرستار است فقداننــــگاره

این روزها کناِر لبخندهای دل نشینی که 
از همشهری  های مان روی بیلبوردهای 
ســطح شــهر کنــار پروژه هــای تجــاری، 
پل هــای عابرپیــاده یا... اکران شــده جمله هایی نوشــته 
شــده کــه تو را خطاب قــرار می دهد. »بخند که شــهر به 
لبخند تو زنده اســت«، »من به لبخند تو مشــتاق که نه 
محتاجم«، »لبخند که می زنی بهار می شــود«، »لبخند 
تــو آیین دعــای همه مــا« و... جمله هایی از این دســت 
کــه امیــد و زندگــی را به تــو یــادآوری می کنــد. با نصب 
تابلوهــای لبخند شــهر در مشــهد که برای اولیــن بار در 
کشــور صورت می گیــرد، کاربران در فضــای مجازی نیز 
استقبال خود را از این طرح با هشتگ لبخند شهر نشان 
داده اند؛ تصویری از بیلبوردهای اکران شــده در شــهر را 
در کنــاِر حســی کــه از آن دریافــت کرد ه انــد به اشــتراک 

گذاشــته اند تــا بماند به 
لبخندهایــی  از  یــادگار 
کــه روی در و دیــوار ایــن 
شــهر نقش بسته است. 
ماننــد  جماتــی  افــراد 
بــرای  جالبــه  »بســیار 
»خیلــی  اولین بــار«، 
بیلبوردهــا  ایــن  عالــی، 
امــروز حــس خوبــی بــه 
من دادند«، »روی دیگر 

ســکه؛ اینجــا مشــهد اســت و لبخنــد کلیــد واژه ای برای 
تزریــق حال خوب به مــردم« در صفحات مجازی خود 
منتشــر کرده اند. به نظر می رســد ایــن رویکرد مدیریت 
شــهری مشهد توانسته برای شهروندان مشهدی جلب 
توجه کند و هشــتگ لبخند شــهر در اینستاگرام و توئیتر 

طرفداران بسیاری پیدا کند و دست به دست بچرخد.
آنطــور کــه محمدرضــا اســماعیل زاده مدیــرکل 
روابــط عمومی و بین الملل شــهرداری مشــهد گفته 
لبخنــد  تابلــوی کمپیــن  اکــران 450  روز گذشــته  از 
شــهر با هدف گســترش فرهنگ لبخنــد زدن در بین 
شهروندان در تمامی فضاهای تبلیغاتی شهر مشهد 
به صورت گســترده آغاز است اکران این تابلوها تا ۱0 
روز آینــده ادامه دارد. درباره کمپین لبخند شــهر که 
بــه همت شــهرداری مشــهد و با مشــارکت مؤسســه 
کار  شــهرآرا  فرهنگــی 
کــرده  آغــاز  را  خــود 
ایــن  گفــت:  اســت، 
تمــام  در  تابلوهــا 
مناطــق ۱۳گانــه شــهر 
جانمایی شــده اســت؛ 
همچنیــن ایــن تابلوها 
بــا ۸ پیــام و 25 طــرح 
آذین بنــدی  متفــاوت 

شده است.

»ایران«: اولین برنامه از سلســله نشســت های 
»ســینما تــک پانتئــون« در خانه  اندیشــمندان 
علوم انسانی با نمایش و تحلیل و بررسی فیلم 
»پرویــز« ســاخته  مجید برزگــر و با یــادی از لوون هفتوان آغاز شــد. این 
مجموعه مرکزی غیرانتفاعی است که با همت چند نفر از عاقه مندان 
و دســت اندرکاران و پژوهشــگران ســینما راه اندازی شده اســت. در این  
نشست محمدحســین میربابا فیلمســاز، نویســنده و پژوهشگر سینما 
همراه با آرش حیدری جامعه شــناس و مترجم به عنوان ســخنران به 
تحلیل و بررســی فیلم »پرویز« پرداختند. مجید برزگر کارگردان اثر نیز 
در نشست حضور داشت و بعد از سخنرانی ها به گفت و گو با مخاطبین 
پرداخت. نشســت با عنوان »پرویز قواره ای خارج از قاعده« و با قرائت 
مانیفست سینماتک پانتئون توسط زینب لک آغاز شد. سپس با یادی 
از زنده یــاد لوون هفتــوان و خوانش متنی برای لوون توســط پوریا نوری 
»عــکاس ســینما« و کلیپــی از آخرین عکس هــای »لوون هفتــوان« که 

توسط پوریا نوری به ثبت رسیده به نمایش درآمد.

لبخند شهر در مشهد

 افتتاح سینماتک پانتئون 
با یادی از لوون هفتوان

قواره ای خارج از قاعده

با بهروز غریب پور به بهانه گردهمایى اعتراضى تئاتری ها

حاشیهسازیمارازمینگیرنمیکند

این روزها بحث بر ســر تئاتر و خروجی هایی 
کــه در بخــش پولســاز و مســتقل به گــوش 
طرفــی  از  و  بااگرفتــه  می آیــد  چشــم  و 
بردن هــای  به حاشــیه  و  ســختگیری ها 
مســیر های اصلی تئاتر موضوعی اســت که 
فعاان حوزه نمایش را به واکنش واداشــته 
اســت. خانــه تئاتــر اعــام کــرد در همیــن 
رابطــه گردهمایــی ای را در اعتــراض مدنی 
به مشــکات صنفــی برگزار خواهــد کرد. به 
نظر می رســد اتفاقــات ناخوشــایند اخیر که 
دامنگیــر تئاتر شــده اهالــی این هنــر را وادار 
بــه واکنــش کرد. بهــروز غریب پور نویســنده 
و کارگــردان تئاتــر در گفت وگو با »ایــران« از 
مســائلی که امروز بر ســر راه تئاتر قرار گرفته 
می گوید و معتقد اســت: »هر اثری از فیلم، 
کتــاب و تئاتــر اگر نظــرات موافــق و مخالف 
داشــته باشــد یعنی مورد توجه قرار گرفته و 
دامن زدن به یک موضوع نه تنها مانعی بر 
سر راه آن نیست، بلکه کمک می کند آن اثر 
بیشــتر مورد توجه قرار بگیــرد.« او با رد این 
نظریــه که برخی معتقدند تئاتــر در جایگاه 
مظلومیــت قــرار گرفتــه، می گوید: بــا وجود 
اتفاقاتــی کــه در ایــن زمینــه رخ داده نبایــد 
فکــر کنیم تئاتر مظلوم واقع شــده و عده ای 
ســال ۱۳75  می کننــد.  نابــود  را  آن  دارنــد 
نمایــش »بینوایــان« را روی صحنــه بردم و 
مــورد هجمه قرار گرفتــم. اثری که هنوز هم 
جامعــه تئاتری معتقد اســت نظیر آن روی 
صحنه نیامده اســت. در حالی که در فضای 
رسانه ای آن زمان نهایت بی عدالتی درباره 
ایــن کار صــورت گرفــت و هیچ کســی نیامد 
بگوید چرا این اثر را می کوبید؟ معتقد بودم 
اثــر کار خود را انجــام می دهد و نیاز به دفاع  
ندارد. آن زمان فضــای مجازی نبود. کی به 
داد ما رســید؟ خود اثــر. یعنی خود نمایش 
مدافع خودش شد. این بازی های رسانه ای 

تأثیری که گذاشتند این بود که نگاه مردم به 
سمت اثر بیشتر جلب شود.«

غریب پــور بــا ایــن توضیح کــه تبلیغات 
منفــی که علیــه تئاتر صــورت می گیرد تأثیر 
معکــوس در جذب مخاطب دارد و موجب 
حریص شدن تماشاگر می شــود، از زاویه ای 
دیگــر بــه این حواشــی می پــردازد و آن را به 
نفــع تئاتــر می دانــد. او می گویــد: »مطمئن 
باشــیم مخاطب به جای آنکه متأسف شود 
چــرا ایــن اتفــاق در تئاتــر افتــاده و چــرا این 
رقــص در فان نمایش اجرا شــده به عنوان 
تماشــاگر دنبال این می گردد تا اثری مشابه 

پیدا کند و ببیند. 
وقتــی عــده ای را بــرای دیــدن حریــص 
آن  و  نویســنده  باشــیم  مطمئــن  کردیــم 
افــرادی که علیــه کاری با یک تصمیم گیری 
یــا  بردنــد  قلــم  بــه  دســت  شــیطنت آمیز 
تصویــری ســاختند آنهــا هســتند کــه ضــرر 
می کننــد.« او بــا بیــان اینکه برخــی  تئاترها 
بــرای جلــب مخاطــب دســت به هــر کاری 
می زننــد، تصریــح کرد: آثــاری مــورد قبول 
هســتند که بتواننــد ارزش هــای حداقلی اثر 
هنــری را داشــته باشــند و کارگــردان مدافع 
اثــر خــود باشــد. غریب پــور ایــن فکــر کــه با 
حاشیه ســازی می توان تئاتر را از ریشــه کند، 

»آب در هــاون کوبیــدن« می دانــد و بــر این 
باور اســت که »اگر هنــری جایگاه خودش را 
در جامعه پیدا کرد اگر صدهزار نقد مخالف 

هم نوشته شود آن هنر از بین نمی رود. 
بنابراین نگران این گونه مسائل نیستم و 
معتقدم اگر اثری، هنری و مردمی باشــد به 
طور حتم جایگاه خــودش را نزد مردم پیدا 
می کنــد حتی اگر تمــام بودجه هــای دولتی 
را حــذف کننــد آن هنر بــاز ســرپا می ماند.« 
غریب پــور بــا تأکیــد بــر اینکــه باید بــه تئاتر 
مجــازی  فضــای  گفــت:  داد،  حیــات  حــق 
ارزش چندانــی نــدارد. بیــش از چهار ســال 
پیــش در فیس بوک صفحه ای باز شــده بود 
به اســم »غریب پور کشــون«. وقتی شــنیدم 
فقط تعجبم این بود چــرا مرا اینقدر بزرگ 
می کننــد؟ در حالــی کــه زورشــان بــه مــن 
نمی رســید و می خواســتند آثــار مــرا نابــود 
کنند؛ دیدند به نتیجه ای نرسیدند خودشان 
صفحــه را بســتند. آن موقــع هــم هیچ کجا 
ننوشــت چــرا ایــن صفحه بــاز شــده؟ همه 
چیز قانون دارد و باید براساس قانون عمل 
شود. مرکز هنرهای نمایشی و معاونت های 
هنری و مطبوعاتی وظایفی در این رابطه به 
عهده دارند و به هیچ وجه نباید تحت تأثیر 

چند لیچار قرار بگیرند.

»خانــه گفتمــان شــهر« یکــی از جاهایــی 
است که برپایه دلبســتگی ها و آگاهی های 
شــهروندی برخــی مدیــران ســابق وزارت 
مسکن و شهرسازی برپا شد و خوشبختانه 
همچنان به فعالیت مشغول است. در این 
خانه گفت وگوهای شــهری و نشســت ها و 
هم اندیشی های شهری و شهروندی برگزار 
می شــود که موضوع یکی از این نشست ها 
که هفته گذشــته  برپــا شــد، همکاری های 
شــهروندان در توســعه شــهری آن هــم با 
مقایســه  میان دو شــهر توکیو و تهــران بود. گزارش ارائه شــده در 
توکیــو گویای آن بود کــه برپایه قانون گذاری، در راســتای رضایت 
و همــکاری شــهروندان، در پرو ژه های شــهری، گاهــی تا چهارده 
سال به درازا کشیده ولی در نهایت با اقناع و همراه سازی جامعه 
محله و با استقرار 90 درصد جامعه محلی در بافت نوسازی شده 
صورت پذیرفته است. تفاوتی که میان چگونگی انجام طرح های 
شــهری، بازخوردهای مدیران شهری و شهروندان توکیو و تهران 
آشکار است، بیش از همه به اهمیت هویت محله ای و پیوندهای 
دیرین میان شــهروند و تاریخ شهری خود بازمی گردد. مدیریت 
شــهری توکیــو بدون تأییــد جامعه شــهروندی به شــرکتی اجازه 
تخریب و ساخت نمی دهد و نقشه ساختار نو را گام به گام و منوط 
به هم رایی بیش از نود درصد جامعه پیش می برد. این در حالی 
اســت که در تجربه توســعه شــهری تهــران، مردم محلــه اصوًا 
پس از ســر برکشــیدن یک سازه شــگفت انگیز یا با صدای غرش 
ماشــین های بزرگ و اهرم های غول پیکر، یــا فیش های عوارض 
تازه پی می برند که چیزی رخ داده است! حق و مسئولیت مردم 

جور دیگری فهمیده و به کار برده می شود و این تفاوت برخاسته 
از زیرساخت کالبدی یا سرمایه مالی متفاوتی نیست؛ این تفاوت 
به رویکرد و بازخورد مدیر/شــهروند به خویش و تعریف شــهر و 
مسأله شهر بازمی گردد. آیا متخصص بودن و مدیرشدن می تواند 
به ما برتری بدهد که از حق مردم برای دانستن آنچه رخ می دهد 
یا از آنچه حق آنها برای پذیرش یا رد طرح ها یا برای ایده پردازی 
و نقش آفرینی شــان چشم پوشــی کنیم و درباره مســأله ای مانند 
تغییر طــرح ترافیک یا پولی کردن تونل ها و بزرگراه های شــهری 
)که ســال ها پیش برپایه مدل اقتصادی دیگری ساخته شده اند( 
تصمیم بگیریم و اقناع، نقش و نظر مردم نادیده گرفته شود؟! 
رأی مــردم یــا انتصاب مدیران به معنای قدرت مطلقه نیســت 
وگرنه مردم ســااری زمینه ساز خودکامگی می شــود. واگویه ای از 
زبان مســعود خوانســاری رئیس اتاق بازرگانی تهران در مراسم 
نشــان کارآفرینــی امین الضــرب، ضــرورت توجــه بــه ســرمایه و 
آمادگــی نهادهای مردمی، صنفی و غیردولتی و توجه به تاریخ، 
ازجمله نقش تجار در مشروطه، برای گذار از دشواری ها و تحقق 
مردم سااری، در همین راستاست. درخواست کنشگران مدنی و 
اقتصادی برای ایفای نقش، گویای ظرفیت هایی است که مدیران 
دانســته یا نادانســته، با برطبل »ما متخصص تریم پس بیش تر 
حق داریم«کوبیدن، نادیده می گیرند، چالش می آفرینند و خود 
را پاسخگوی کسی هم نمی دانند. شهرفروشی فقط تراکم فروشی 
و ساخت وســاز بی رویه نیســت؛ شهرفروشــی یعنی ازمیان بردن 
حق مردم نسبت به شهر، یعنی از میان بردن فضاهای عمومی 
بــه بهانه تأمین هزینــه، یعنی پولی کردن تجربه عمومی شــهر، 
بوســتان ها، راه هــا، گذرگاه هــا و... که به هیچ شــکلی توجیه پذیر 

نیست.

هفته نوشت های شهروندی عضو شورای شهر

شهرفروشی نکنیم

هفته نوشت

الهام فخاری
عضو شورای شهر 
تهران

آن هنــگام کــه پنجمین طلوع خورشــید جمــادی ااول 
در ســال پنجــم هجرت، پنجه گشــود، خبــری در مدینه 
انتشــار یافت کــه فراتر از یــک واقعه عــادی، کنجکاوی 
مســلمانان را برانگیخت تا شاهد رفتاررسول خدا)ص(

در مواجهه با آن باشــند. آن خبــر وادت نوزاد دختری 
در بیــت رســول گرامــی اســام)ص( بود کــه خیلی زود 
دهان به دهان شده وهمه جا پیچید. پیش از این مردم 
مکه شــاهد رفتار آن حضرت با وادت نوزاد دخترخود 
- حضــرت فاطمه)س( - بودند. امــا آن رخداد قبل از 
بعثــت و درفضایی متفاوت با مدینه النبی اتفاق افتاده 
بــود از اینرو نحــوه رفتار پیامبر اسام)ص(می توانســت 
الگویــی عملــی بــرای مســلمانان باشــد، چــرا کــه هنوز 
ریشــه های فرهنگ جاهلی در میان اعراب شــبه جزیره 
باقــی بــود و از دختربودن نــوزاد غبار کــدورت بر دل ها 
نشســته و موجب می شــد تا رفتاری دون  شــأن انســانی 
با فرزندان دخترخود داشــته باشــند. پیامبر اکرم)ص( 
نــوزاد دختــردر خانــدان  بــا شــنیدن خبــر وادت  امــا 
خویــش، به ســوی خانه فاطمه)س( شــتافت و نوزاد را 
در آغــوش کشــیده صورت بر صــورت او نهــاد و پس از 
تکریم بســیار نوزاد را »زینــب« نامید. این رفتار آموزگار 
مکتــب، الگویــی بود برای مســلمانان تا به نــوزاد دختر 

بــا چشــم حقــارت ننگرنــد و بــا مهــر ومحبــت پذیرای 
دختــران در کانــون خانواده خود باشــند. امیرالمؤمنین 
علی)ع( نیز در راســتای تعالیم مکتب اسام دخترش 
را گرامــی می داشــت و خوش داشــت حضرتــش)ع( را 
بــا کنیه »ابــی زینــب« بخواننــد. در خصائــص الزینبیه 
نقل اســت کــه حضــرت سیدالســاجدین)ع( هــر وقت 
 بیــان اخبــار و احادیــث می  فرمــود و می  خواســت کــه 
در اذهــان مــردم جــای گیرد، بــه  حضــرت زینب)س(

اســناد می  داد و می  فرمــود: »حدثتنا عقلیتنــا«. زندگی 
حضرت زینب )س( سرشــار از کرامت، فضایل انسانی 
و صفات پســندیده ای اســت که عظمــت روح و اصالت 
آن حضــرت)س( را می نمایانــد. نــام و یــاد حضــرت 
زینب)س( با صبر و فداکاری، همچنین شورانگیزترین 
حماسه تاریخ بشریت-عاشــورا -درآمیخته و راهنمای 

آزادگان و شیفتگان حق و حقیقت است.

به مناسبت وادت باسعادت عقیله بنى هاشم حضرت زینب)س(

وادت عقل کامل

اسماعیل علویآییـن
دبیر گروه پایداری

فاطمه عبادیگـــپ
خبرنگار
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