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توســط  زنــان  از  حمایــت  در  جدیــد  ایحــه   4
معاونــت امور زنــان و خانواده در دســت تدوین 
اســت. لوایحــی که بــه گفتــه معصومه ابتــکار با 
رویکــرد حمایــت از حقوق زنــان و دســتیابی به 
شــاخص های عدالت جنسیتی می تواند جایگاه 
و منزلــت اجتماعی زنــان را ارتقا دهد این لوایح 
پس ازبررســی های نهایی بــزودی برای تصویب 
به مجلس شــورای اسامی ارســال خواهند شد. 
آنطــور که ابتــکار در گفت وگــو با خبرگــزاری پانا 
می گویــد 4 ایحــه مذکــور دربــاره نــوع پرداخت 
دیه، تعیین سن کیفری، حل مسائل حوزه طاق 

و تعیین سن ازدواج است.
معــاون رئیس جمهــوری در امور زنــان در عین 
حــال در تشــریح جزئیــات بیشــتر بــه خبرنــگار 

»ایــران« مــی گویــد بــا بیــان اینکــه 4 ایحــه در 
حــال  در  زنــان  حقــوق  از  حمایــت  خصــوص 
تدویــن اســت، اظهــار داشــت: یکــی از وظایــف 
معاونت پیگیری موضوع خأهای قانونی است، 
موضــوع خأهــای قانونی یــا نیازهایی کــه امروز 
زنــان در جامعــه دارنــد بــر اســاس مطالعات و 
نظرســنجی ها صورت می گیــرد و در جاهایی که 
امــکان بازنگــری لوایــح و قوانیــن وجود داشــته 
باشــد، معاونــت پیگیــری کرده و بــا همفکری با 
مراکز دانشگاهی، حوزی و صاحبنظران لوایح را 

تدوین کرده و ارائه می دهد.
به گفته وی، یکی از مهمترین ایحه ها، ایحه 
تأمین امنیت زنان در برابر خشــونت است که در 
حال حاضر منتظر نظر نهایی قوه قضائیه هستیم 
تا ایحه به دولت و سپس مجلس شورای اسامی 
ارســال شــود. در کنــار ایــن موضــوع موضوعــات 
دیگــری هم داریم که دربــاره آنها با بهره مندی از 

شــورای فقهی – حقوقی با حضــور فضای حوزه 
علمیه، فقها، حقوقدانان و وکا به طور تخصصی 
موضوعــات مختلــف مطــرح و مورد بحــث قرار 
می گیرند. ابتکار با اشــاره به سلسله نشست هایی 
کــه اخیراً بــا همکاری مراکز دانشــگاهی و حوزوی 
برگزار شــده، توضیح می دهــد: یکی از لوایحی که 
تقریبــاً آمــاده اســت و ســند پشــتیبان آن در حال 
تنظیــم نهایــی اســت، موضــوع دیه اســت که در 
آن بــه بحــث امکان ســنجی برابــری دیــه زنان و 
مردان پرداخته شــده اســت. این ایحه بزودی به 
مجلس ارسال خواهد شد. سن کیفری و موضوع 
پرونده هــای کیفری که به ســن نوجوانی و تعیین 
ســن کیفری باز می گردد از دیگــر موضوعاتی بود 
که معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری به 
اهمیت آن اشاره کرد و افزود: ایحه ای نیز در این 

حوزه در دســت 
اقدام داریم.

ë نحوه نظارت سازمان تعزیرات: آقای 
ســلیمان بلغــار در تماس بــا ما عنوان 
کردند که ســازمان تعزیرات هر از چند 
گاهی با ســر زدن به فروشــگاه های فروش مــواد پروتئینی 
و لبنیاتــی و رســانه ای کــردن کار خود فروشــگاه هایی را که 
مواد غذایی فاسد عرضه می کنند  جریمه و پلمب می کند 
در صورتی کــه وظیفــه ســازمان تعزیرات کنتــرل و نظارت 
قیمت کااهای عرضه شده می باشد و کنترل کیفیت مواد 

غذایی برعهده کارمندان وزارت بهداشت است.

ë جایگزیــن کــردن اتوبوس های فرســوده شــرکت واحد: 
آقــای ناصــر دخانچی نیــز چنین بیــان کردند کــه  حادثه 
اتوبــوس دانشــگاه آزاد منجــر به کشــته شــدن جمعی از 
دانشــجویان عزیز کشورمان شد. مسئوان محترم شرکت 
واحد باید نســبت به بازدید و بررسی اتوبوس های شرکت 
واحد در مســیرهای دارای شــیب اقدام کنند. چون از نظر 
فنی و ظاهری خیلی از اتوبوس های فرسوده شرکت واحد 

نیاز به بازدید و جایگزین کردن با اتوبوس های نو دارد.

ë  انتقــاد بــه نحــوه توزیــع اســتیک بــه قیمــت دولتی در 
زنجان/ مجید ایوبی: در شــهر زنجان شعبه ای در منطقه 
پاییــن کوه جهت توزیع اســتیک انتخاب شــده که مردم 
از ســاعت 8 صبح تا یک بعدازظهر در صف ایســتاده اند 
ولی خبری از توزیع استیک نیست و بعضاً شاهد توهین 

و بی احترامــی و درگیــری و اعصاب خــردی مــردم هــم 
هستیم. از مسئوان درخواست داریم ااقل اگر قرار است 
استیک توزیع شــود، نماینده ای انتخاب کنید که متعهد 

باشد و با مردم رفتار محترمانه ای داشته باشد.

آقــای  حســن آباد/  منطقــه  شــهری  فاضــاب  انشــعاب   ë
میــدان  بــه  نرســیده  حافــظ  خیابــان  ســاکن  اکبــرزاده: 
حسن آباد هستیم. چند سال پیش پول انشعاب فاضاب 
شهری را پرداخت کرده ایم ولی تاکنون انشعاب فاضاب 
بــه خانه هــا وصل نشــده اســت و چــاه فاضاب اکثــر این 
خانه ها پر شــده و با مشــکل مواجه شــده ایم. از مسئوان 
محترم شــرکت آب و فاضاب منطقه خواهشــمندیم در 
خصــوص وصل انشــعاب فاضاب ســاکنان ایــن منطقه 

دستور عاجل صادر فرمایند.

ë ســاخت دانشــگاه روی قله کــوه/ علی رضایی: دانشــگاه 
آزاد به جای اینکه اقدام به ســاخت واحدهای دانشگاهی 
واحدهــای  شــهر،  داخــل  در  چــرا  کنــد؛  کــوه  قلــه  روی 
دانشــگاهی ایجــاد نمی کنــد؟ در حــال حاضــر خیلــی از 
واحدهــای دانشــگاهی داخــل شــهر را تعطیــل کرده اند. 
بــرای مثال واحــد دانشــگاهی خیابــان فداییان اســام را 
تعطیــل کرده اند و ایــن واحدها را به قله کوه )واحد علوم 
و تحقیقــات( منتقــل کرده اند. چرا هیچ کــس برعملکرد 

دانشگاه آزاد نظارت نمی کند؟
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ســخنرانی وزیــر امــور خارجــه امریــکا 
در قاهــره، عقبگــردی از سیاســت های 
واقع بینانه تــر دولت پیشــین امریکا در 
مواجهــه بــا مســأله ایــران بــود. محــور 
تاش هــای پمپئو، تشــویق کشــورهای 
عربــی بــه کنــار گذاشــتن اختافــات و 
اتحــاد در برابــر ایــران و شــاید تســریع 
در برپایــی ناتــوی عربــی اســت. امریکا 
تلویحــاً از کشــورهای عربــی می خواهد 
بهای تهدیــدی را بپردازند که ایران در 
وهلــه اول بــرای اســرائیل ایجــاد کرده 
اســت. بعید است که کشــورهای عرب 
بخواهنــد خود را قربانی اســرائیل کنند. آنها دایل بیشــتری 
نیز در دست دارند که چرا نباید به اتحاد مطلوب پمپئو علیه 
ایــران ملحــق شــوند. به رغم همــه تبلیغات ضــد ایرانی که 
ســعی در بازنمایی ایران به صورت هیوایی داشته که قصد 
بلعیدن همســایگانش را دارد، کشورهای عربی همچنان به 
یــک اندازه ایــران را تهدیدی علیه خــود نمی دانند. اتحادی 
که این واقعیت را نادیده بگیرد، در معرض این خطر اســت 
کــه نه قــدرت و وحــدت بلکه ضعف و تشــتت میــان آنها را 
نمایندگــی کند. کشــورهای عربــی از این موضــوع نیز واهمه 
دارنــد که با تشــکیل چنین اتحــادی، بیش از امروز در ســایه 
عربســتان ســعودی قرار بگیرند و سرنوشت شان را به دایل 
غیرضــروری بــه تصمیمــات ریــاض پیونــد بزننــد. آخریــن 
بــاری که آنها مرکزیت عربســتان را در ایــن تصمیم گیری ها 
پذیرفتند، از دســت رفتن اعتبار آنهــا در ائتاف علیه دولت 
ســوریه و جنــگ یمــن را بــه همــراه داشــت. همچنیــن آنها 
نگرانند که با وارد شــدن به این اتحاد، دشمنی ایران را علیه 
خــود تحریــک کرده و محیــط امنیتــی بدتری را خلــق کنند. 
کشــورهای عربی کوچک تر باید نگران برخورد نظامی ایران 
و عربســتان و کشیده شدن ناخواسته به میدان جنگ این دو 
قدرت بزرگ هم باشند. در چنین جنگ احتمالی، کشورهای 
کوچک تر نخســتین قربانیان آن خواهند بود. در طرف دیگر 
این کشــورهای ضعیف تــر نمی توانند مطمئن باشــند که در 
صــورت وقوع جنگ با ایران از ســوی ســایر کشــورهای عضو 
اتحــاد، به حال خود رهــا نخواهند شــد. قدرت های بزرگ تر 
عربــی نمی تواننــد از این نگرانی هم چشمپوشــی کنند که با 
وارد شدن در اتحاد نظامی علیه ایران، موجب سوء محاسبه 
بــرای کشــورهای کوچک تر شــده و با ایجاد اعتمــاد کاذب به 
حمایــت متحــدان قوی تر، ریســک برخــورد نظامــی آنها با 
ایــران را افزایــش دهنــد. آخریــن دلیــل، نگرانی کشــورهای 
کوچک تــر عربــی از اطمینــان امریــکا بــه ترتیبــات امنیتــی 
منطقــه پــس از تشــکیل ناتــوی عربــی و تصمیم بــه خروج 
تدریجی از خلیج فارس اســت. این کشــورها به امریکا برای 
کمــک به موازنه ایران و عربســتان و همین طور جلوگیری از 
تسلط عربســتان نیاز دارند؛ بنابراین آنها آخرین کشورهایی 
خواهنــد بــود کــه از خــروج یــا حتــی کاهــش تمرکــز نظامی 
امریکا بر منطقه موســوم به خاورمیانه استقبال می کنند. اگر 
ناتــوی عربی، آن گونه که ایاات متحده آرزو دارد، ســد نفوذ 
ناپذیری در برابر ایران و ایمن کردن اسرائیل باشد، چرا باید 
رهبران واشــنگتن در میان مدت برای کاستن تمرکز نظامی 
از منطقــه ای که در حال خارج شــدن از لیســت اولویت های 

امریکاست، تعلل کنند؟
اما این اســتدال نباید خیال ایران را برای همیشه راحت 

کنــد. یــک اتفــاق می توانــد این وضعیــت را به نفع تشــکیل 
فــوری ناتوی عربــی تغییر دهــد: افزایش محســوس تهدید 
ایــران برای کشــورهای عربی تــا جایی که مزایای وارد شــدن 
بــه یــک اتحاد، بیــش از معایب آن باشــد. به عبــارت دیگر، 
راز جلوگیری از تشــکیل ناتوی عربی و هرگونه اتحادی علیه 
ایــران، همــکاری مداوم ایــران با کشــورهای کوچک تر عربی 
اســت؛ به طــوری که آنها همــان مقدار تهدیدی را احســاس 
نکننــد کــه قدرت هــای بزرگ تر مانند عربســتان ســعودی از 
جانب ایران تصور می کنند. ایران نباید گمان کند که بر زبان 
جاری کردن کلمات محبت آمیز، اعتماد کشــورهای عربی را 
جلب خواهد کرد. ما به سیاست هایی نیاز داریم که در عمل 
اثبات کنند، ایران به دنبال تســلط بر کشــورهای آسیب پذیر 
کوچک تــر یــا مداخلــه در امــور داخلــی آنهــا نیســت. عقــد 
»پیمــان منع تجــاوز متقابل« کــه می تواند جزییاتــی درباره 
ممنوعیــت اســتفاده قدرت هــای خارجــی از خاک کشــورها 
برای تعدی تا تضمین عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر 
را دربــر بگیرد، یکی از این روش هاســت؛ هرچنــد به معنای 

راه حل نهایی و ایده آل نیست. 
چــون دولت هــا می تواننــد پیمان هــا را نقــض کننــد و به 
راه و روش ســابق بازگردنــد. با وجود ایــن، پیمان منع تجاوز 
متقابــل، یــک گام در میــان همــه گام هایی اســت کــه ایران 
بایــد بــرای منصــرف کــردن کشــورهای عربــی در تشــکیل 
اتحادهــای نظامی بــردارد. از دیــدگاه رهبران این کشــورها، 
در دنیایی کــه بی اعتمادی حکمفرمایــی می کند، تضمینی 
وجــود ندارد کــه روزی ایران بــا خروج غافلگیر کننــده از این 
پیمــان، مزیــت تهاجمــی بهتری علیــه آنها به دســت آورد. 
بنابراین ارائه این پیشــنهاد از سوی ایران، بدان معنا نیست 
که کشــورهای عربی با ذوق زدگی آن را خواهند پذیرفت. اما 
در هــر صورت، ارائه چنین پیشــنهادی از ســوی ایــران مفید 
اســت. اگر آنها این پیشنهاد را بپذیرند، می تواند سنگ بنای 
درستی برای ساختن اعتماد بیشتر میان ایران و همسایگان 
کوچک تر باشــد و اگر از پذیرش آن خــودداری کنند، حداقل 
نشــان دهنــده نیات صادقانه ایــران برای اجتناب از تشــدید 
اختافات و ســوء ظن های متقابل اســت. ازم نیســت ایران 
ایــن ابتــکار عمــل را بــا کشــورهایی آزمایــش کند کــه روابط 
بدتــری بــا ایــران دارند. عــراق، عمــان، قطر و کویت بیشــتر 
محتمل است که نخستین نامزدهای عقد پیمان منع تجاوز 
متقابــل بــا ایران باشــند. با پیشــگامی این کشــورها، بتدریج 
ســایرین با مشــاهده مزایایی که نصیب آنها شــده، وسوســه 

خواهند شد که در این تجربه مشارکت کنند.
حتی اگر این سیاســت موفق شــود، مــا را از تنش زدایی با 
قدرت های بزرگ تر در جهان عرب شــامل مصر و عربستان 
ســعودی بی نیــاز نمی کند. محیط اســتراتژیک پایــدار برای 
ایران تنها زمانی محقق خواهد شد که قادر باشیم مناسبات 
عــادی با این کشــورها را بازســازی کنیم. نظــم منطقه ای در 
دوران زوال نفــوذ و قــدرت امریــکا، مســتلزم رضایــت همه 
کشــورها از توزیــع و موازنه قدرت اســت. در غیراین صورت، 
همیشــه انگیزه هایــی بــرای برهم زدن ثبــات و مختل کردن 
امنیــت تــا بازگشــت دوبــاره تــوازن، وجــود خواهــد داشــت. 
ایــران هرگــز تا بدین انــدازه تحت فشــار و بدخواهــی امریکا 
قــرار نداشــته امــا همینطور هرگــز تا بدیــن انــدازه، فرصتی 
بــرای مأیوس کردن امریکا نیز نداشــته اســت. ناامید شــدن 
ایاات متحده به قدم هایی بســتگی دارد که می باید از امروز 

برداریم.

چگونه پمپئو را مأیوس کنیم؟

ادامه درصفحه 21

یادداشت

دیاکو حسینی
مدیر برنامه 
مطالعات جهانی 
مرکز بررسی های 
استراتژیک

 برجام بهترین گزینه 
زمان خود بود

یک اســتاد علوم سیاســی دانشــگاه »کنت« 
انگلســتان معتقــد اســت هــر چنــد برجــام 
ولــی  مانــد  ناتمــام  و  داشــت  نقص هایــی 
بهترین گزینه و راه حل در آن زمان محسوب 
می شــد. »انــدون هانــکاک« در گفت و گو با 
ایلنــا گفــت: عــده ای دایــل مختلفــی برای 
ایــن تصمیم ترامــپ بیان می کننــد، برخی 
اذعــان می کنند او ایــن کار را تنها برای اینکه 
مخالفت خــود را با اوباما نشــان دهد انجام 
را  ترامــپ  هــدف  هــم  عــده ای  و  می دهــد 
مخالفت با حمایت ایران از برخی گروه ها و 
آزمایش های موشکی ایران عنوان می کنند. 
هــر دوی این مســائل نگرانی های مهمی در 
ســطح بین المللــی محســوب می شــود؛ اما 
ایــن مــوارد نتایج برجــام نبود بلکــه برجام 
اینها را محدود می کرد.این اســتاد دانشــگاه 
کنت ادامه داد: اینکه برجام بدترین قرارداد 
بود باید در قیاس با ســایر گزینه ها ســنجیده 
شود باید بدانیم آیا ما اصًا انتخاب دیگری 
داشــتیم؟ به نظــر مــن در شــرایط آن بــازه 
زمانی ما انتخاب بهتری از برجام نداشتیم. 
به نظر من برجام بدترین گزینه نیست، بلکه 
بدترین چیز این اســت که مــا اصًا قرارداد و 

توافقنامه ای نداشته باشیم.
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بانک مرکزی با تصمیم سران سه قوه موظف شد
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ایران با پیروزی بر ویتنام 
صعودش را قطعی کرد

رهبر معظم انقاب در پیام به نشست اتحادیه سردار کارگر خبرداد
انجمن های اسامی دانشجویان در اروپا:

 اسناد محرمانه جنگ  تحمیلی قبولی با »آزمون«
سال آینده منتشر می شود

 در جهاد بی نیاز کردن کامل کشور 
از بیگانگان پیشگام باشید

گــــزارش
گـروه اقتصـــاد

پــس از تأکید دوباره بانک مرکزی برصیانت 
از حقوق ســپرده گذاران بانک ها و مؤسسات 
اعتباری، شــورای عالی هماهنگی اقتصادی 
متشکل از سران سه قوه نیز این بانک را موظف کرد با تمام ابزارهای 
خود حقوق سپرده گذاران مؤسسات اعتباری را تضمین کند. سرنخ 
ماجــرا بــه یک شــایعه ســاخته شــده در آن ســوی مرزها می رســد. 
شــایعه ای که با انتشــار در فضای مجازی درخصوص ورشکستگی 
یکی از بانک های مجاز و فرار مؤســس آن به خارج از کشــور باعث 
نگرانی سپرده گذاران این بانک شد. اما درمدت کوتاهی این شایعه 
از ســوی مدیران این بانک و همچنین بانک مرکزی تکذیب شــد و 
حضور و قدردانی از این مدیر بانکی در یکی از همایش های بخش 

خصوصی بی اســاس بودن این خبر را برای همه روشــن کرد.البته 
این اولین باری نیســت که بانک های کشــور از ســوی شایعه سازان 
مورد هدف قرار می گیرند. آن طور که مسئوان بانک مرکزی اعام 
کرده اند، یکی از اهداف این شــایعه برهم زدن ثبات نســبی در بازار 
ارز بوده که طی ماه های اخیر با دامنه نوسان قابل قبولی به آرامش 
رسیده است. برهمین اساس طی ماه های اخیر نیز اخبار نادرستی 
بــه نقــل از رئیس کل بانــک مرکــزی دربــاره ناتوانی ایــن بانک در 
مدیریت بازار ارز و همچنین توقف ســامانه »نیما« - که تجار درآن 
ارز خرید و فروش می کنند- درفضای مجازی دســت به دست شد 

کــه همــه آنهــا در آزمــون افکار 
صفحه 4 را بخوانیدعمومی مردود شد.

تضمین سپرده گذاران 
مؤسسات اعتباری

لهستان؛ فراموشکار یا ناسپاس

7 هزار میلیارد تومان برای رفع فقر مطلق

انتقاد مقام های کشــورمان به میزبانی لهستان از یک نشست ضد ایرانی

آغاز بررسی بودجه در کمیسیون تلفیق

سرپرست وزارت بهداشت اعام کرد

مدیرکل بهزیستی استان تهران خبر داد

شادمانی در فضای مجازی در پی پخش 
کلیپ سربازان و تجلیل از دستور سردار

 استخدام 19 هزار 
پرستار در بخش دولتی

کهریزک مرکز  نگهداری 
و درمان معتادان

 بی بهانه
 شاد شدند

و شادکردند

 تدوین لوایح چهارگانه
 در حمایت از حقوق زنان

ابتکار در گفت وگو با »ایران« خبر داد

دولت سال آینده یک میلیون شغل ایجاد می کند

مهسا قوی قلب
خبرنگار



رهبر انقاب اسامی در پیام به نشست اتحادیه 
انجمن های اسامی دانشجویان در اروپا:

 در جهاد بی نیاز کردن کامل کشور 

از بیگانگان پیشگام باشید
حضرت آیــت اه خامنه ای در پیامی به پنجاه و ســومین 
نشســت اتحادیــه انجمن هــای اســامی دانشــجویان در 
اروپــا، تأکیــد کردنــد: پیوســتن دانشــجویان ایرانــی در هر 
نقطــه از جهــان بــه حرکــت پیشــرفت و بی نیــاز کــردن کشــور از بیگانگان، 
جهاد فی ســبیل اه اســت. متن پیام رهبر انقاب اســامی که صبح دیروز 
حجت ااســام جواد اژه ای آن را در مرکز اسامی هامبورگ قرائت کرد، به 

این شرح است:
بسم اه الرحمن الرحیم

جوانان عزیز
همــه می دانیم که شــما دانشــجویان در شــمار برترین امیدهــای آینده 
کشــورید. آنچــه همــه بایــد بدانند این اســت که بــه توفیق الهــی هم اکنون 
خیل عظیمی از دانشــجویان دیروز، در کشــور به کارهای بزرگ ســرگرمند و 
لــذت خدمت به پیشــرفت دانش و فناوری در میهن خــود را با همه وجود 
حــس می کنند. دانشــجویان امروز ما - در هر نقطه جهــان- این فرصت را 
خواهنــد داشــت که به این مجموعه هــای مؤمن و خدوم بپیوندند و کشــور 
را از بیگانــگان کامــًا بی نیــاز کنند. این حرکــت آنگاه که با نیــت صادقانه و 
خدایی انجام گیرد، جهاد فی ســبیل اه اســت. شــما جوانــان انجمن های 
اســامی می توانید پیشــگامان و راهبران این جهاد باشید. توفیق روزافزون 

شما را از خداوند خواهانم. 

جهانگیری مطرح کرد

تحریم فرصتی برای تأمین نیازها از تولید داخل
جمهــوری  رئیــس  اول  معــاون 
تحریــم  شــرایط  بــه  اشــاره  بــا 
از  ناشــی  محدودیت هــای  و 
کــه  گونــه  همــان  گفــت:  آن، 
مقــام معظــم رهبــری و رئیــس 
جمهــوری بارها تأکیــد کرده اند، 
بــرای  فرصــت  شــرایط  ایــن  در 
تأمیــن نیازهــای کشــور از طریق 
ظرفیت هــای  و  داخــل  تولیــد 

موجــود فراهــم شــده اســت. به گــزارش پایــگاه اطاع رســانی معــاون اول 
رئیــس جمهوری، اســحاق جهانگیری در شــورای عالــی علوم،تحقیقات و 
فناوری، با اشاره به اینکه به هر میزان که در زمینه پژوهش و تحقیق هزینه 
و ســرمایه گذاری کنیم ضرر نکرده ایم، خاطرنشان کرد: یکی از دغدغه های 
جــدی میزان بازدهی اعتبارات پژوهشــی و تحقیقاتی بوده اســت. باید این 
بــاور در جامعــه ایجاد شــود کــه اعتبــارات هزینه شــده در بخــش پژوهش 

می تواند برای کشور بازدهی داشته و گرهی از مشکات پیش روی باز کند.
وی از سازمان برنامه و بودجه و دبیرخانه شورای عالی علوم، تحقیقات 
و فناوری خواست با قرار دادن این موضوع در دستور کار خود، راهکارهایی 
تدویــن کننــد تــا پژوهــش و تحقیقــات در کشــور بــا رویکــرد حل مســائل و 

چالش های پیش روی توسعه دنبال شود.
معــاون اول رئیــس جمهــوری بــا تأکیــد بــر اینکــه بخــش خصوصــی و 
بنگاه های اقتصادی نیز باید به موضوع تحقیق و پژوهش و ســرمایه گذاری 
بــرای آموزش نیروی انســانی خــود توجه کننــد، گفت: آمــوزش و پژوهش 
نقش مؤثری در بهبود عملکــرد بنگاه های اقتصادی و افزایش درآمدزایی 
آنها دارد و باید با اســتفاده از راهکارهایی نظیر اعطای امتیازات و حمایت 
از بنگاه هایــی کــه در امــر پژوهش ســرمایه گذاری می کنند، ســایر بنگاه های 

اقتصادی را نیز به این موضوع مهم تشویق و ترغیب نماییم.
در ایــن جلســه کــه وزیر علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری، سرپرســت وزارت 
بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکی، رئیس دانشگاه آزاد اسامی و رئیس 
دانشــگاه تهــران نیــز حضور داشــتند، دبیر شــورای عالی عتف، گزارشــی از 
برگزاری نمایشــگاه تقاضا و عرضه پژوهش و فناوری ارائه کرد و گفت: این 
نمایشــگاه در تاریخ ســوم تا ششــم دی برگزار شــد و برای نخستین بار 900 

تقاضا و درخواست فناورانه جمع آوری و مستندسازی شد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه 70 شــرکت فعــال در زمینه های مختلــف نظیر 
صنایــع دفاعی، خــودرو، صنایع فلزی، فناوری اطاعات و ســایر صنایع در 
این نمایشــگاه حضور داشــتند افــزود: 89 توافقنامه بــه ارزش 120 میلیارد 

تومان در این نمایشگاه به امضا رسیده است.

دســت کم در 6 مــاه گذشــته، در واکنــش بــه آنچه 
رســانه ها نواقــص انتخابــات می خواندند، پاســخ 
ســخنگوی شــورای نگهبــان تنهــا یک جملــه بود: 
»قانــون اصــاح شــود.« عباســعلی کدخدایی در 
واکنش به این پرســش های مکرر، در »توئیتر« هم 
نوشت که »اصاح فوری قانون انتخابات ضرورتی 
اســت انکارناپذیر.« منظــور از »اصاح فــوری« در 
دیدگاه کدخدایی، شاید نزدیکی به زمان انتخابات 
مجلس یازدهم باشــد، رقابتی تعیین کننده برای 
همه کنشگران سیاسی و جامعه ایرانی. حاا دولت 
دست به اصاح فراگیر قانون انتخابات زده است. 
جمعه گذشــته سیدســلمان ســامانی، سخنگوی 
وزارت کشــور، وجوهی از ایحه درحال بررســی در 
دولت را منتشر کرد. دیروز هم حسینعلی امیری، 
معــاون امــور مجلــس رئیــس جمهــوری، زوایای 
دیگــری از ایــن ایحــه را تشــریح کــرد، زوایایی که 
نشــان می دهــد ایحــه جامــع انتخابات، تاشــی 
متقن برای پرکــردن خأهای قانونی و گامی مهم 
بــرای ابهام زدایی از فرایندهــای انتخاباتی، از ابتدا 

تا انتها است. 
عصــر دیــروز هــم کدخدایــی، ســخنگوی شــورای 
نگهبــان در اســتقبال از ایــن ایحــه و درواکنش به 
اظهــارات امیــری، در »توئیتــر« نوشــت: »اگــر چه 
کمــی دیر، لیکــن خبر خوبی اســت. ان شــاءاه با 
همکاری مجلس، قانون جامع انتخاباتی موثر و در 
تراز نظام جمهوری اســامی ایران داشــته باشیم. 
موضوعاتی چون شایسته گزینی، تبلیغات، هزینه 
انتخاباتی، زمان رسیدگی ها و... از جمله اشکاات 
قانون فعلی است که انتخابات را از اهداف اصلی 

دور می سازد.«
 
ë مسأله پرمناقشه تأیید صاحیت ها

از جمله مباحث پرمناقشه ادوار گذشته، نحوه 
احــراز صاحیت ها و هم نحوه اعام آن به فرد رد 
صاحیت شده بود. پاسخ شــورای نگهبان به این 
پرسش ها، همواره ثابت بود: قانون این گونه است. 
حــاا امــا در ایحه دولت برای رفع این مســأله راه 
حلی پیشــنهاد شده اســت؛ این راه حل هم شامل 
احصــای شــاخص های تعییــن صاحیــت و هــم 

نحوه اعام آن به نامزدها است.
حسینعلی امیری در این باره به »فارس« گفت 
که »مــاک وفاداری بــه نظام، پذیــرش و تبعیت 
از قانون اساســی در داوطلبــان نمایندگی مجلس 
شــورای اســامی »خوداظهــاری فــردی« تعییــن 
شــده اســت« امــری کــه می تــوان آن را به تاشــی 
برای تحدید مفهوم موسع »التزام عملی به قانون 

اساسی« قلمداد کرد.
شــاخص های  بــودن  کلــی  دیگــر،  ســوی  از 
نامزدهــای ریاســت جمهــوری، یکــی از خأهــای 
انتخابــات بــود، تا جایــی که رهبر معظــم انقاب 
نیز در سیاســت های کلی انتخابــات بر تعیین این 
شــاخص ها، البته از ســوی شــورای نگهبان، تأکید 
کردنــد. در ایحــه دولــت، نه تنها این شــاخص ها 
احصا شــده اســت، بلکه مســأله »معرفی از سوی 
احــزاب ملی« هم گنجانده شــده تا زین پس، تنها 
افــرادی کــه بــه واقــع دارای صاحیت هســتند در 
انتخابات ثبت نام کنند و دیگر مانند گذشته، شاهد 
مراجعــه افــراد عادی به ســتاد انتخابات ریاســت 

جمهوری نباشیم.
در ایــن رابطــه، معــاون امــور مجلــس رئیــس 
جمهــوری، یکــی از نکات ایحه دولــت را احصای 
نامــزدی  داوطلبــان  بــرای  اختصاصــی  شــرایط 
انتخابــات ریاســت جمهــوری برشــمرد و گفــت: 
»ماده 62 عاوه بر شرایط موضوع اصل 115 قانون 

اساســی، شــمول عنوان شخصی برجســته ملی و 
کشوری، شناخته شدن بودن را نیز در زمره شرایط 
داوطلبــان ریاســت جمهــوری ذکــر کرده اســت.« 
وی اضافه کرد: »ضمن آنکه به دارا بودن شــرایط 
مندرج در بندهای 1و 2 مانند داشــتن ســمت های 
مدیریتــی موضوع بندهــای )الــف(، )ب( و یا )ج( 
مــاده 71 قانون خدمات کشــوری یا شــرط مندرج 
در بند 2 موضوع معرفی از ســوی احزاب ملی نیز 
اشــاره شــده اســت که این امر از کثــرت داوطلبان 

خواهد کاست.«
امیری بــا بیان اینکه ویژگی ها و شــرایط رئیس 
جمهــوری بســیار کلــی اســت و  بــه همیــن دلیل، 
در انتخابــات دوره نهــم ریاســت جمهــوری، هزار 
و 1۴ نفــر داوطلــب نامــزدی ریاســت جمهــوری 
شــدند که این امر هم وقت دســتگاه اجرایی و هم 
وقــت دســتگاه ناظــر را می گیــرد، ادامــه داد: »در 
ایــن ایحه، شــرایطی را که در قانون اساســی آمده 
به صــورت تفصیلی و تاحدودی عینی بیان شــده 
اســت و مشــابه بســیاری از قوانیــن انتخاباتــی در 
کشــورهای دیگــر بــرای اینکه مشــخص شــود چه 
کســانی باید تشــخیص دهند که افــراد صاحیت 
داوطلبــی را دارنــد، بــه این معنی کــه هیأت هایی 
تعیین شــده اند که این افــراد باید گواهی کنند فرد 
داوطلب با مسائل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و 
فرهنگی آشنا است و توانایی اداره کشور را دارد. اگر 
فردی توانست چنین تأییدیه هایی را داشته باشد، 
می توانــد بــرای انتخابات ریاســت جمهوری ثبت 
نــام کند و ایــن امر موجب می شــود روند ثبت نام 
داوطلبان نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری، 
قاعده مند و حساب شده باشد. البته بدیهی است 
شورای نگهبان تأیید صاحیت کلی داوطلبان را به 

عهده دارد.«
وی اضافــه کــرد کــه »در شــرایط داوطلبان زن 
و مــرد نامزدی مجلس شــورای اســامی، حداقل 
تحصیــات کارشناســی بــرای زنــان تعیین شــده 
لکــن درخصــوص مــردان شــرایط تعییــن شــده 
داشتن کارشناسی ارشد یا مدرک کارشناسی برای 
افــرادی کــه پنج ســال ســابقه مدیریت دارنــد و یا 
حداقل یک دوره ســابقه نمایندگی )وجود تفاوت 
در شــرایط داوطلبان زن و مرد در راســتای تسهیل 

کاندیداتوری زنان( مقرر شده است.«
امیــری همچنیــن اظهــار داشــت:  در تعییــن 
حوزه های انتخابیه عاوه بر مختصات جمعیتی و 
جغرافیایی، »شناخت مردم از داوطلبان« نیز مد 
نظر قرار گرفته اســت، که این امر به نظر می رســد 
فاقــد ارتبــاط موضوعی بــا تعیین حــوزه انتخابیه 
باشد. الزام به انتخاب یک نفر از منتخبین از میان 
زنــان نامــزد کــه بیشــترین میــزان رأی را در حوزه 
انتخابیــه کســب کرده اند از ویژگی هــای این ایحه 

است.
معــاون رئیس جمهــوری درعین حــال درباره 
مراجــع اســتعام صاحیت ها، تأکید کــرد که »در 
مــاده 111 صراحتــاً مراجع رســیدگی به صاحیت 
نحــوه  دربــاره  و  گردیــده«  احصــا  داوطلبــان 
اطاع رســانی به نامزدها نیز گفت که »بر موضوع 
صورتجلســه شــدن مذاکرات مربوطه تأکید شــده 
اســت، ضمــن آنکــه امکان دسترســی بــه صورت 
جلســات در صورت درخواست داوطلبان از نکات 

مثبت این ایحه است.«
امیــری »تعریــف مراجــع پنجگانه بــه منظور 
تأییــد شــرایط اختصاصــی و عمومــی داوطلبــان 
از حیــث آشــنایی بــا مســائل حقوقــی، اجرایــی، 
مدیریتــی، علمــی و قوانیــن و مقــررات کشــور بــه 
جهت شناسایی، انتخاب و تأیید داوطلبان کارآمد 

و برتر متناسب با اقتضائات و حساسیت های مقام 
ریاســت جمهــوی و تعریــف شــرایط اختصاصی 
)عــاوه بر شــرایط عمومی( برای همــه داوطلبان 
انتخابات شــورای اسامی شهر و روستا« را از دیگر 

ویژگی های این ایحه عنوان کرد.
 
ë تقویت نقش نهادهای مدنی در انتخابات

آنچــه امیــری »هیات هایی برای گواهــی دادن 
به نامزدهای ریاســت جمهوری« عنــوان می کند، 
نشــان دهنــده جایگاه مهــم احزاب و تشــکل های 
مــردم نهــاد در ایحــه دولت اســت. اما ایــن تنها 
باری نیست که مطابق ایحه دولت، این تشکل ها 
یــا احزاب بایــد در انتخابــات نقش آفرینــی کنند. 
تعریف نقش آفرینی تشکل های غیردولتی در این 
ایحــه، می تواند گامی مهم به ســمت غیردولتی 
کردن و تضمین اعتماد به انتخابات قلمداد شود.  
معــاون رئیس جمهــوری، اضافه کرد کــه »امکان 
رأی بــه احزاب در حوزه هایی که حزب یا ائتافی از 
احــزاب نامزدهایی را انتخاب کرده باشــند. در این 

ایحه پیش بینی شده است.«
او همچنیــن گفــت کــه »بــرای سیاســتگذاری 
کان انتخابــات هیــأت عالی انتخابــات با ترکیب 
وزیر کشــور به عنوان رئیس هیــأت، وزیر اطاعات 
شــخصیت های  از  نفــر   4 و  کشــور  کل  دادســتان 
فرهنگی، اجتماعی و سیاســی شــامل یــک نفر به 
انتخاب خانه احــزاب ، یک نفر حقوقدان از کانون 
وکای مرکز، یک نفر از مدیران مسئول مطبوعات 
و خبرگزاری هــا و یــک نفــر نماینده از تشــکل های 
مردمــی پیــش بینی شــده اســت.« مطابــق گفته 
امیری، تشکل های غیردولتی در فرآیند انتخابات 
شوراها هم نقش دارند: »پیش بینی هیأت مرکزی 
نظارت بر انتخابات شوراهای اسامی شهر و روستا 
با ترکیــب دو نفر از کمیســیون شــوراهای مجلس 

شورای اسامی، یک نفر از کانون وکای مرکز، یک 
نفر از قضات دیوان عالی کشــور، یک نفر از دبیران 
کل احــزاب و یک نفر از شــورای عالی اســتان ها در 

این ایحه قرار داده شده است.«
 
ë !رأی دادن

یکــی از نکات جالــب توجه ایــن ایحه، تاش 
بــرای شناســایی رای دهندگان، پیــش از زمان رای 
گیــری و نیــز مقدمه ســازی جــدی بــرای برگزاری 
الکترونیکی انتخابات اســت. امیری، در این باره با 
اشاره به اینکه در ایحه پیشنهادی نظام انتخاباتی 
تغییر کرده است، اظهار کرد: »در گذشته هر فرد در 
روز رأی گیری می آمد، شناسنامه ای ارائه می کرد و 
بر اساس آن برگ تعرفه می گرفت و رای می داد، 
اما  این روش، اشکاات متعددی داشت از جمله 
اینکــه راه برای تقلب باز بود و افــرادی بودند که از 
شناسنامه افراد فوت شده برای رأی دادن استفاده 
می کردنــد یــا افــرادی هم اصــل شناســنامه و هم 
المثنــی را داشــتند و دو بــار در رأی گیــری شــرکت 
می کردنــد، اما در این ایحه با در نظر گرفتن ســاز 
و کارهــای ازم، از ایــن قبیــل تخلفات پیشــگیری 
شــده اســت.« از جمله اینکه در ماده 78 ایحه به 
منظور تأمین سامت انتخابات برای نخستین بار 
»تشکیل دفاتر ثبت نام رأی دهندگان« پیش بینی 
شــده اســت که اقدامی مهم، اساســی و بنیادی در 
راستای شفاف ســازی انتخابات و شناســایی احراز 
هویــت رأی دهندگان خواهد بــود.  او نیز همچون 
ســامانی، برگزاری انتخابات الکترونیک را که یکی 
از موارد مورد مناقشه دولت و شورای نگهبان بوده 

است، به عنوان نقطه قوت این ایحه عنوان کرد.
ë شفافیت منابع مالی 

هزینه های انتخاباتی، همواره یکی از بحث های 
مبهم و پرونده های ناگشوده در افکارعمومی بوده 

اســت. چــه زمانی که وزیــر کشــور از ورود پول های 
کثیــف بــه انتخابــات گفــت یــا زمانی کــه معاون 
اول رئیــس دولــت دهــم به جرمــی اقتصــادی و 
انتخاباتــی راهی زندان شــد، قانون روشــنی برای 
شفاف سازی هزینه های انتخاباتی وجود نداشت. 
امــا در ایحه پیشــنهادی دولت، نخســتین گام ها 
برای رفع این نقص برداشــته شده است.  معاون 
امــور مجلس رئیس جمهــوری در این باره گفت: 
»به منظور شــفاف ســازی و قانونمند کردن منابع 
فعالیت هــا و تبلیغــات انتخاباتــی داوطلبــان در 
همــه انتخابــات تدابیــر ویــژه ای پیش بینی شــده 
است. تدقیق مواد مربوط به تبلیغات انتخابات و 
شفاف سازی هزینه های مالی انتخابات، احصای 
منابــع مجــاز و غیر مجاز بــرای تبلیغــات در مواد 
120 الــی 143 ایحه قانــون جامع انتخابات پیش 
بینی شده است.« وی در ادامه، »ارتقای شفافیت 
پیش بینــی  انتخابــات،  برگــزاری  فرآیندهــای 
شــیوه های مؤثــر رصــد منابــع مالــی انتخابــات، 
تعیین ضمانت های اجرایی قوی برای برخورد با 
تخلف های انتخاباتی در هر مرحله و تبیین حدود 
نظــارت و اجرا مبتنی بر اصول قانون اساســی« را 
از مهم ترین مختصــات پیش نویس ایحه نظام 
جامع انتخابات برشــمرد و تأکید کرد که »وظایف 
هیأت هــای اجرایــی  ونظــارت به صورت شــفاف 

احصا شده است.«
»تشکیل کمیته ساماندهی تبلیغات انتخابات 
قانونمندســازی  تخلفــات،  بررســی  منظــور  بــه 
تبلیغاتــی،  هزینه هــای  بــر  نظــارت  و  تبلیغــات 
نقــش  و  قضائیــه  قــوه  وظایــف  بــه  پرداختــن 
دادگســتری و تعریــف شــرایط همــکاری نیــروی 
انتظامــی در نظــم دهــی بــه انتخابــات« از دیگــر 

ویژگی های این ایحه است.
در ایــن ایحــه، عاوه بــر لحاظ کــردن حضور 
نماینــدگان نامزدهــا در شــعب اخــذ رأی و مراکز 
تجمیع آرا، نامزدشدن هم ترازان وزرا، سرپرستان 
وزارتخانه و معاونان آنان برای نمایندگی مجلس 

شورای اسامی هم ممنوع شده است.
ایــن ایحــه  در  امیــری،  توضیحــات  مطابــق 
افزایــش مهلــت بررســی صاحیــت داوطلبــان 
ریاســت جمهوری و مجلــس از ده روز به بیســت 
روز و برگزاری همزمان انتخابات شوراها و ریاست 
انتخابــات  همزمــان  برگــزاری  نیــز  و  جمهــوری 
مجلس شــورای اســامی به صورت یــک دوره در 
میــان بــا انتخابــات مجلس خبــرگان رهبــری نیز 

پیش بینی شده است.
ایــن پیــش نویــس، بــرای  درعیــن حــال، در 
جلوگیــری از اســتعفاهای صوری مقامــات موقع 
انتخابات، آمده است که »جایگزین فرد مستعفی 
باید معرفی شده باشد.« همچنین برای اینکه هر 
فــردی، نتواند در هر حوزه ای که می خواهد نامزد 
شــود، در این ایحه در تعیین حوزه های انتخابیه 
عــاوه بــر مختصــات جمعیتــی و جغرافیایــی، 
»شــناخت مــردم از داوطلبــان« نیز مــد نظر قرار 
گرفتــه اســت.« فرصــت تبلیغــات بیشــتر درنظر 
گرفتــه شــده اســت تــا فرصــت معرفــی نامزدها 

فراهم شود.
به طور کلی، همان طور که امیری گفت، با این 
ایحــه، به جای اینکه برای هــر انتخابات مجلس 
یــا ریاســت جمهــوری یک قانون داشــته باشــیم، 
بــرای همه انتخابات، یک قانون خواهیم داشــت 
و ایــن یعنی وحدت رویه و ایجــاد »همگونی بین 
قوانیــن انتخاباتی در همه مراحــل.« و این یعنی 
شفافیت همه فرآیندهای انتخابات و ابهام زدایی 

در سازوکارهای مردمسااری در ایران.

ë  در ایحــه دولــت هیأت هایی تعیین شــده اند کــه باید گواهــی کنند فرد 
داوطلب ریاســت جمهــوری با مســائل سیاســی، اجتماعــی، اقتصادی و 

فرهنگی آشنا است و توانایی اداره کشور را دارد. 
ë  .معرفی نامزدهای ریاست جمهوری از سوی احزاب ملی هم مورد اشاره قرار گرفته است
ë  در مــاده 111 صراحتــاً مراجع رســیدگی به صاحیت داوطلبــان احصا گردیــده، درباره نحوه

اطاع رسانی به نامزدها بر صورتجلسه شــدن مذاکرات تأکید شده و امکان دسترسی به صورت 
جلسات در صورت درخواست داوطلبان فراهم است.

ë  امکان رأی به احــزاب در حوزه هایی که حزب یا ائتافی از احــزاب نامزدهایی را انتخاب کرده
باشند، در ایحه پیش بینی شده است.

ë  در ماده 78 به منظور تأمین سامت انتخابات برای نخستین بار »تشکیل دفاتر ثبت نام رأی
دهندگان« پیش بینی شده است.

ë  در ایحــه جدیــد زمان بررســی صاحیــت نامزدهای ریاســت جمهــوری و مجلــس و زمان
تبلیغات داوطلبان افزایش یافته است. 

ایحه جامــع انتخابات 
کــه بخشــی از جزئیــات 
از ســوی ســخنگوی  آن 
مطــرح  کشــور  وزارت 
نویدبخــش  شــده، 
در  خوبــی  اتفاقــات 
عرصه انتخابات کشــور 
از  کــه  آنچنــان  اســت. 
آقــای  صحبت هــای 
ســامانی می تــوان فهمیــد، رویکــرد و نگاه 
گرفتــه  پیــش  در  ایــن ایحــه  در  درســتی 
شــده و امید است که با همین تصمیمات 
خــوب، تبدیــل به قانون شــده و در مســیر 
اجــرا قــرار بگیــرد.  آنچــه بــا تصویــب این 
بــود، تغییــر  ایحــه قابــل توجــه خواهــد 
ترکیــب هیأت اجرایــی مرکــزی انتخابات 
اســت کــه طبق آن یــک نفر از دبیــران کل 
احزاب بــه انتخاب خانه احــزاب، یک نفر 
از اعضــای کانون وکا بــه انتخاب اتحادیه 
سراســری کانون هــای وکای دادگســتری، 
یــک نفــر از مدیــران مســئول مطبوعات و 
خبرگزاری هــا بــه انتخاب خودشــان و یک 
نفر بــه عنــوان نماینده تشــکل های مردم 
نهاد به این جمع اضافه خواهند شــد. این 
امر نشانه نقش مشارکت گونه ای است که 
مســئوان اجرایی انتخابات برای برخی از 
اقشار در موضوع انتخابات داشته و سعی 
دارند که نمایندگانی از صنوف مهم کشور 
در هیأت اجرایی آن حضور داشته باشند.

ایــن تصمیــم تقریبــاً شــبیه بــه همــان 

ترکیبــی اســت کــه در هیــأت منصفــه  هــا 
شاهد آن هستیم. هرچند در کشور ما هنوز 
هیــأت منصفه، اقشــار مختلــف جامعه را 
نمایندگــی نمی  کنــد و مانده که بــه  نقطه  
مطلوب برســیم اما در همــه دنیا نماینده 
هیــأت  ترکیــب  جامعــه  مختلــف  اقشــار 
منصفــه ای که در دادگاه ها حاضر هســتند 

را تشکیل می دهند.  
انتخابــات  جامــع  ایحــه  هرحــال  بــه 
در  تــا  دانســت  خوبــی  آغــاز  می تــوان  را 
مــردم خــود  کــه  کنیــم  مســیری حرکــت 
هــم برگزارکننــده و هــم ناظر بــر برگزاری 
انتخابــات باشــند. در واقــع ایــن ایحــه به 
فــرض تصویب، هم امر اجــرا و هم بحث 
نظــارت را به ســمتی می برد کــه مردم در 

آن نقش اصلی را داشته باشند.
تصمیم بر حضور نماینــدگان مدیران 
مســئول مطبوعــات و خبرگزاری ها در این 
هیأت نیــز از آن جهت قابل توجه و تقدیر 
اســت کــه این افــراد از قشــری هســتند که 
بیشــتر ارتبــاط را بــا بدنــه اجتمــاع دارند. 
آنــان بخــش مهمــی از صنوف را تشــکیل 
می  دهنــد و حســن چنیــن تصمیمــی این 
مطبوعــات  مســئول  مدیــران  کــه  اســت 
و خبرگزاری هــا بــه دلیــل ارتباطــی کــه بــا 
جامعــه دارنــد، می تواننــد واســط خوبــی 
بیــن جامعه و حاکمیت باشــند. امیدوارم 
تدویــن این ایحه آغاز راهــی برای حضور 
مــردم در همــه عرصه هایــی باشــد کــه به 

سرنوشت آنان وابسته است.

گفتـــار
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در مسیر نقش آفرینی بیشتر مردم
اصاح  موضــوع  دیگربار 
قانــون انتخابــات مطرح 
جنبه هــای  آن  ضمــن  و 
شــده  عنــوان  مختلفــی 
اســت  است.مســلم 
شــاید  انتخابــات،  کــه 
یــک  رویــداد  مهم تریــن 
از  زیــرا  باشــد.  جامعــه 
طریــق آن اســت کــه کل 
بــرای  را  کســانی  مــردم، 
واقــع  در  و  خــود  اداره 
به عنــوان خادم خود برمی گزیننــد؛ عنان امور 
کشــور را به دســت آنها داده و ثروت ملی را در 
اختیار آنها قرار می دهد؛ از همه مهم تر امنیت 
ملی، وابســته بــه تصمیماتی می شــود که این 
افــراد در ســطح کان می گیرنــد. بنابرایــن اگر 
در مورد انتخابات هر چه بیشــتر تحقیق شــده 
و سعی شــود از آخرین دستاورهای تکنولوژی 
و علوم سیاسی اســتفاده شود، بیهوده نیست.  
در متنــی کــه اخیــراً در این مورد تنظیم شــده 
- و بایــد اعتــراف کنــم که هنــوز متــن کامل را 
ندیده ام- اتفاقات گوناگونی به عنوان مســائل 
جدیــد روی داده اســت. یکــی بحــث اســتانی 
شــدن اســت کــه در جــای خــود قابــل بحث و 
بررســی است؛مطلب دیگری که در این ایحه 
تازگی دارد، این اســت که گویا مقرر شده است 
و  معرفــی  بــا  دادگســتری  وکای  از  افــرادی 
انتخــاب کانون های وکا در هیأت های اجرایی 
انتخابات حضور داشته باشند. مطمئناً چنین 
رویــدادی را بایــد مثبــت ارزیابــی کــرد؛ زیرا از 

چند جنبه قابل ماحظه است.
نخســت اینکه حضور وکیل دادگســتری که 
بــا قانون آشناســت و ذهن قانونگرایی داشــته 
و عــادت بــه حــل و فضــل مســائل و تجزیــه و 
بــر اســاس منطــق و قانــون دارد در  تحلیــل 
هیأت هــای اجرایــی، باعــث خواهــد شــد کــه 
قوانین موجود و ازم ااجرا به طور دقیق اجرا 
شود و کسی را یارای عدول از آنها نباشد؛ و اگر 
احیانًا چنین رویدادی رخ دهد، مطمئناً وکیل 
حاضــر در ایــن هیــأت، وظیفه خــود را در حد 
ثبت و ضبط مســائل و انعکاس آن به مراجع 
و مقامــی کــه بایــد در این خصــوص تصمیم 

بگیرند، انجام می دهد.
دوم اینکه یکی از مســائلی که در انتخابات 
از هر نوع مطرح می شــود و گاه موجبی اســت 
به عنوان نقطه ضعف انتخابات بحث حضور 
یــا نظــارت افــراد و اشــخاص بی طرف اســت.

همیشــه  بی طــرف  ناظــر  حضــور  عــدم  زیــرا 
و  تشــکیک  معــرض  در  را  انتخابــات  نتیجــه 
بد گمانی قــرار خواهد داد. وکیل دادگســتری، 
فــردی اســت که بــه هیــچ ســازمان دولتــی یا 
بخش خصوصی دارای اهداف خاص وابســته 
وکای  کانــون  بــه  او  وابســتگی  تنهــا  نیســت. 
دادگستری است که متشــکل از خود وکاست 
و کاری صرفاً صنفی می کند و گرایش سیاســی 
ندارد و نمی تواند داشته باشد. بنابراین فردی 
از کانــون وکا کــه در هیــأت اجرایــی حاضــر 
می شــود، بنابر اصل، فردی بی طرف و وابسته 
به سازمانی بی طرف است. البته ممکن است 
این مطلب مطرح شــود که وکیل دادگســتری 

ممکــن اســت گرایش سیاســی خاص داشــته 
باشــد. در پاســخ می تــوان گفــت آری، امــکان 
نــدارد وکیلی بــه نوعی تمایــات گرایش های 
سیاســی خاص نداشــته یا با مســائل سیاســی 
آشــنا نباشــد امــا کانــون وکا، قطعــاً توجه به 
این خواهد داشــت کــه کســانی را انتخاب کند 
کــه حضــور آنهــا شــائبه گرایش هــا و تمایات 

سیاسی نداشته باشد.
آن  خصــوص  ایــن  در  مطلــب  ســومین 
اســت کــه بــه هرحــال نتیجــه انتخابــات باید 
از ســه جهــت مــورد ممیــزی و بررســی قــرار 
دوم  انتخابــات؛  قانــون  رعایــت  بگیرد؛یــک 
رعایت ضوابط کلی مملکت و ســوم صحت و 
سامت انتخابات. گمان می رود حضور وکیل 
دادگســتری در هیأت های اجرایی به طور قطع 
این ســه مــورد و ســه نیــاز را تأمین یــا حداقل 

تحکیم و نمایان خواهد کرد.
بــه هــر حــال وجــود وکای دادگســتری در 
هیأت هــای اجرایی بــه طور کلی کامــًا مثبت 
ارزیابی می شــود و امید اســت طلیعه ای باشد 
برای اســتفاده از این نهاد بی طرف، مردمی و 

دارای بار علمی باا در همه امور.
به گمان بنده در قســمت مربوط به بررسی 
ویژگی هــای کاندیداهــا قطعاً اســتفاده از وکا 
و کانــون مقــرون بــه صــاح اســت؛ زیــرا وکا 
عــادت دارند به موارد قابــل اندازه گیری که به 
طور روشــن قابل بررسی باشد. در این مرحله 
حالتــی کــه بــه جهــات غیرقابــل اندازه گیــری 
و غیرقابــل محاســبه متصــور می شــود، قابــل 

اصاح است.

حضور وکا در فرایند انتخابات حسن ایحه جدید

»خوداظهاری« ماک وفاداری نامزدها  به نظام است
بر اساس ایحه جامع انتخابات

اخبــار
رنا

ای

یادداشت

بهمن کشاورز
رئیس پیشین 
اتحادیه سراسری 
کانون های وکای 
دادگستری ایران

نیم نگاه



بررسی رسمی ایحه بودجه از صبح دیروز 
در مجلــس آغــاز شــد آنجا که کمیســیون 
تلفیق در اولین نشست خود میزبان رئیس 
ســازمان برنامه و بودجه، رئیس کل بانک 
مرکزی و وزیر نفت بود. بنا به گفته محمود 
نگهبــان ســامی عضــو کمیســیون تلفیق 
محمد باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و 
بودجه کشور »اشتغال، کاهش فقر مطلق و 
مهار تورم« را سه هدف اصلی ایحه دولت 

دانسته است. 
محمدمهدی مفتح، سخنگوی کمیسیون 
نوبخــت  این کــه  بیــان  بــا  هــم  تلفیــق 
درخصوص کلیات بودجه توضیحاتی ارائه 
داد گفت: بر اســاس این گزارش مشخص 
شــد کــه بودجــه دو ســقفی خواهــد بــود. 
براســاس درآمــد و هزینه هــای پیش بینی 
شده در ایحه بودجه سال 98 اهداف کانی 
دنبال می شــود، در بخش اشتغال، تمرکز 
دولــت در ایحه بودجه بر اشــتغالزایی در 
حوزه مسکن است که در بافت های فرسوده 
شهر و مســکن اجتماعی این هدف دنبال 
می شود. نماینده تویســرکان در مجلس با 
اشاره به هدف ارتقای معیشت مردم، بیان 
داشت: 14 میلیارد دار برای تأمین کااهای 
اساســی بــا ارز 4 هــزار و 200 تومانی در نظر 
گرفته شده، همچنین بودجه ای برای رفع 
فقــر مطلــق در ایحــه بودجــه پیش بینی 
شده است. مفتح توضیح داد: بودجه رفع 
فقــر مطلق به افــرادی تعلــق می گیرد که 
درآمــد آنها از حداقل مســتمری که کمیته 
امــداد امام خمینــی)ره( پرداخت می کند 
کمتــر اســت، در واقــع دولت به دنبــال آن 
است که همه اقشار برابر حداقل مستمری 
کمیته امداد، دریافتی داشــته باشند، برای 
ایــن هــدف 7 هــزار میلیــارد تومــان اعتبار 
دیده شــده اســت. مفتح در ادامه با اشــاره 
بــه صحبت های رئیــس بانک مرکــزی در 
نشست کمیسیون تلفیق بودجه سال 98، 
اظهار داشت: همتی در خصوص مسائلی 

که بر ســر ارز در ســال 97 افتاد توضیحاتی 
ارائه کرد و گفت: برای شرایط ارزی در سال 

98 پیش بینی صورت گرفته است.
ë  گــزارش وزیر نفــت از شــرایط درآمد و

صادرات نفت در سال 98
این نماینده مجلس ادامه داد: بیژن زنگنه 
وزیر نفت از شرایط درآمد و صادرات نفت 
در سال 98 گزارشی ارائه کرد، وزیر از میزان 
صــادرات و درآمــد نفتــی پیش بینی هایی 
را ارائــه کــرد و بیــان شــد بــا فــرض اعمال 
تحریم هــای اقتصادی امریکا علیــه ایران، 
اعــداد و ارقامــی کــه بــرای ایــن بخــش در 
ایحــه بودجــه پیش بینی شــده، مطابق با 
واقعیت هــا اســت. ســخنگوی کمیســیون 
تلفیق بودجه سال 98 اظهار داشت: زنگنه 
در گزارش خــود به ظرفیت چاه های نفت 
و مصــرف داخلی پرداخــت و درخصوص 
قیمت نفت در بازار جهانی برای نمایندگان 

عضو کمیسیون توضیحاتی ارائه کرد.
ë  98 بیش از یک میلیون شــغل در سال

ایجاد می شود
همچنین عضو کمیسیون تلفیق مجلس 
بــه نقــل از محمــد باقــر نوبخــت رئیــس 
ســازمان برنامــه و بودجــه در نشســت روز 
شنبه این کمیسیون گفت: دولت در ایحه 
بودجه ســال 98 کل کشــور ایجاد اشــتغال 

بــرای یک میلیون و هفتاد و هفت هزار نفر 
را پیش بینی کرده اســت. فاطمــه ذوالقدر 
درگفت و گو بــا ایرنا با اشــاره به توضیحات 
نوبخــت در ایــن نشســت، گفت: بــه گفته 
نوبخــت، هفت هــزار میلیارد تومــان برای 
مبارزه با فقر عمومی شامل زنان سرپرست 
خانــوار و خانواده های زیر نظر بهزیســتی و 
غیــره در بودجــه 98 در نظر گرفته شــده و 
بنا شــده که در ســال 98 بر اســاس بودجه، 
حقــوق مددجویان افزایــش یابد. نماینده 
تهــران در مجلس اظهار داشــت: نوبخت 
در این جلســه به تــاش دولت برای ایجاد 
اشــتغال اشــاره و بیان کرد که در تبصره 18 
ایحه بودجه ســال 98 پیش بینی شــده که 
بــرای یک میلیون و هفتاد و هفت هزار نفر 
اشــتغال ایجاد شــود. ذوالقدر گفــت: وزیر 
نفت نیز در این جلسه بیان کرد که با توجه 
بــه این کــه در دوران تحریم ها قــرار داریم، 
فروش نفت در ایحه بودجه ســال 98 کل 
کشــور کم شــده و به 1.5 یک میلیون و نیم 
بشــکه در روز رسیده اســت. نماینده مردم 
تهران در مجلس خاطر نشان کرد: همتی 
رئیس کل بانک مرکزی نیز در این جلســه 
پیرامون نحوه و میــزان تأمین ارز مورد نیاز 
کشور توسط بانک مرکزی توضیحاتی را به 

نمایندگان ارائه کرد.

توقیف مستندی درباره فائزه هاشمی
خبر اول اینکه،کارگردان مســتند »مثل یک زن« با اعام 
توقیــف نمایش ایــن اثر در ســینماهای »هنــر و تجربه« 
گفــت: در حکم توقیف نمایش این اثر آمده اســت که تا 
اطاع ثانوی به دلیل مفتوح بودن پرونده قضایی فائزه هاشمی، هرگونه اکران 
این اثر توقیف شده است. این در حالی است که اکران شهرستان ها از چند روز 
پیش و تمام اکران های تهران از صبح  22 دی ماه توقیف شد. به گزارش ایسنا، 
مژگان ایانلو افزود: حتی پروانه تک نمایش هایی که برای این مســتند وجود 
داشت را هم از ما گرفتند و هرگونه اکران و نمایشی را توقیف کردند. ما تاکنون 
تنها دو اکران داشتیم که خوشبختانه با استقبال خوبی هم مواجه شد. ایانلو 
افزود: وزارت فرهنگ و ارشاد و شخص وزیر همکاری ازم را در رابطه با اکران 
این مســتند با من داشــته اند. بنابراین، این حکم از خارج از اداره ارشاد صادر 
شده است. با این حال در آن نامه اعام شده که تا اطاع ثانوی این اثر توقیف 
خواهد بود و امیدوارم این اطاع ثانوی زیاد طول نکشد، سو تفاهمات برطرف 

شود و تماشای مجددش روی پرده به عمر من کفاف دهد.

شایعه قتل خاوری در کانادا
خبــر دیگر اینکه،از صبح دیــروز خبری در شــبکه های اجتماعی مبنی بر قتل 
محمودرضا خاوری، متهم اختاس سه هزار میلیارد تومانی در حوالی منزل 
شــخصی اش در کانادا منتشــر شــد. به گزارش باشــگاه خبرنگاران جــوان، بر 
اساس این شایعات، محمودرضا خاوری متولد 1۳۳1 شامگاه جمعه توسط 
افراد ناشــناس در کانادا به قتل رســیده و پلیس این کشــور جسد وی را حوالی 
منزل شخصی اش در سان کرست از منطقه بردیل پت شناسایی کرده است. 
آذرماه سال گذشته )1۳9۶( نیز شایعه مشابهی در شبکه های اجتماعی شکل 
گرفت که در آن، مانند شایعه امسال، جزئیات قتل خاوری و محل یافتن جسد 
او اعام شده بود اما ساعاتی بعد پلیس کانادا اعام کرد که پلیس چنین نامی 
را در درگیری های مسلحانه و غیرمسلحانه به عنوان مقتول ثبت نکرده است. 

دفاع یک دادستان از فعالیت تلگرام
دست آخر اینکه، دادستان عمومی و انقاب شهرستان فردیس در استان البرز 
در کانال خود، فیلمی از بخشش یک محکوم به قصاص، منتشر و اعام کرده 
که بخشــش این فرد نتیجه وجود تلگرام بوده اســت. به گزارش ایسنا، حسن 
جهانشاهلو در کانال خود نوشته، »کاری به سیاسی کاری در تلگرام ندارم اما 
ایــن فیلم نتیجه وجود تلگرام بــود؛ آزادی یک محکــوم به قصاص با کمک 
خیرین از سراســر کشــور. ارتباط بی واســطه با مردم شهر فردیس نیز هر چند 
بسیار سخت و دشوار است اما از برکت همین فضای مجازی است، جایی که 
تندترین انتقادات و معایب خودم، دادسرای فردیس و مجموعه شهرستان را 
مستقیم به خودم می گویند بدون هر نوع لکنت زبانی؛ دشوار از این جهت که 

در بعضی موارد کاری از دستم برنمیاد.«

 دیـــگه 
چه خبر
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7 هزار میلیارد تومان اعتبار برای رفع فقر مطلق

بـــــرش
در  مجلــس   پژوهش هــای  مرکــز 
گزارش هایــی بــه بررســی اعتبــارات 
حــوزه رســانه و ارتباطــات جمعی و 
همچنیــن اعتبارات نهادهای دینــی و تبلیغی در ایحه 
بودجه ســال 1۳98 کل کشــور، پرداخت. بر اســاس این 
گزارش ها کل اعتبارات برنامه های فصل رســانه )جاری 
و عمرانی( نســبت بــه مصوبه ســال 1۳97، حدود 5.۳  
درصــد و اعتبارات هزینه ای و عمرانی برنامه های حوزه 
رســانه در ایــن ایحه نیز نســبت به مصوبه ســال 1۳97 
به ترتیب 4.۳8  درصد و 19.75  درصد افزایش داشــته 

است.
در ایحــه بودجــه ســال 1۳98، حــدود 2.۳1۵ میلیــارد 
تومــان بــرای فصــل رســانه در نظر گرفته شــده اســت. 
ایــن مبلــغ 28.74 درصــد از اعتبــارات امــور فرهنــگ، 
تربیت بدنــی و گردشــگری اســت. ســهم دســتگاه های 
مختلف از محــل اعتبارات فصل رســانه، حدود 1.988 
میلیــارد تومان برای صدا و ســیمای جمهوری اســامی 
ایــران، حدود 219 میلیــارد تومان بــرای وزارت فرهنگ 
بــرای  تومــان  میلیــارد   102 حــدود  اســامی،  ارشــاد  و 
خبرگزاری جمهوری اســامی، حــدود ۳ میلیارد تومان 
برای شورای نظارت بر صدا و سیما، حدود یک میلیارد 
و 500 میلیون تومان برای حوزه هنری سازمان تبلیغات 
اسامی، مبلغ 700 میلیون تومان برای خبرگزاری خانه 
ملت است. براساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس 
دربــاره بودجه صدا و ســیما باید توجه داشــت عاوه بر 
مبلغ 1.988 میلیارد تومــان که از محل اعتبارات فصل 
رســانه برای این سازمان پیش بینی شــده، اعتباری بالغ 
بــر 2 هزار میلیــارد تومان به عنــوان درآمد اختصاصی، 
مبلــغ 1۵0 میلیارد تومان در جــدول 21 به عنوان کمک 
برای صدا و ســیما و نیــز مبلغ 100 میلیــارد تومان برای 
تأدیــه  بدهی هــای ایــن ســازمان بــه شــرکت ارتباطــات 
زیرســاخت از محــل همان جدول برای ســازمان صدا و 
ســیما پیش بینی شده اســت، بدین ترتیب باید گفت، با 
احتســاب مبالغ فوق سرجمع اعتبارات پیش بینی شده 

برای صدا و سیما ۴.2۳8 میلیارد تومان خواهد بود.

گــزارش مرکــز پژوهش هــای مجلــس نشــان می دهــد 
مطلب قابل توجه در مورد بودجه صدا و سیما در ایحه 
ســال 1۳98 آن اســت که به موجــب مــاده )9۳( قانون 
برنامــه ششــم، دولــت مکلف بــود حداقــل هفت دهم 
درصــد از بودجــه عمومــی دولــت را برای صدا و ســیما 
لحــاظ و تخصیــص دهــد. در ایحه بودجه ســال 1۳98 
ایــن درصــد از بودجــه عمومــی دولت معــادل ۳.۳۵0 
میلیارد تومان خواهد شــد. در حالــی که مجموع کمک 
دولــت )در ردیــف اصلــی و متفرقه( به صدا و ســیما در 
 ایــن ایحــه 2.2۳8 میلیــارد تومــان اســت کــه معــادل 

۴۶ صدم درصد از بودجه عمومی دولت است.
ë کاهش 24 درصدی اعتبارات دین و مذهب

همچنیــن فصل دیــن و مذهب از بخــش امور فرهنگ، 
تربیــت بدنــی و گردشــگری بودجــه 1۳98 بــا دارا بودن 
16.4 درصــد از کل اعتبــارات در جایگاه ســوم قرار دارد. 
با این حال نگاهی به بودجه مصوب ســال 1۳97 نشــان 
دهنــده کاهــش 20.4  درصــدی مجموع اعتبــارات این 

فصل در ایحه بودجه 1۳98 است.
از این منظر اعتبــارات هزینه های فصل مزبور با کاهش 
بیست و هشت و سه دهم درصدی مواجه بوده، ولی در 
اعتبارات تملک دارایی های ســرمایه ای شــاهد افزایش 

7/7 درصدی هستیم. 
همچنیــن بررســی تبصره های منــدرج در مــاده واحده 
ایحــه بودجــه ســال 1۳98 کل کشــور نشــان میدهد دو 
تبصــره مرتبــط بــا دیــن و تبلیغ تعبیه شــده کــه نیاز به 
اصاح داشــته و در ســه تبصره نیز امــکان انتقال برخی 

درآمدها به این حوزه وجود دارد.
بر اســاس گزارش مرکز پژوهش هــای مجلس مجموع 
اعتبارات دستگاه های دینی و تبلیغی با کاهش نزدیک 
به 14 درصد مواجه بوده اند. بیش از ۳0 دســتگاه فعال 
در حــوزه دیــن و تبلیــغ در ایحــه بودجــه ســال 1۳98، 
عمومــاً بــا کاهــش بیــش از 10 درصــدی در ســرجمع 
اعتبارات شــان روبــه رو هســتند. نکته قابل تأمــل اینکه 
ایــن کاهــش عمومــاً مربــوط بــه اعتبــارات هزینه هــای 

دستگاه های مزبور است.

4 هزار میلیارد تومان اعتبار برای صداو سیما

آغاز بررسی بودجه در کمیسیون تلفیق

دولت سال آینده  یک میلیون شغل ایجاد می کند

رئیس دفتــر رئیس جمهوری با محکوم 
کردن تحریم جدید اروپا، از این اتحادیه 
خواســت به تعهدات خود در چارچوب 
واعظــی  محمــود  کنــد.  عمــل  برجــام 
تأکیــد کرد که وجود اختــاف نظر درباره 
تروریسم، به معنای نادیده گرفتن سایر 

مباحث، همچون برجام نیست. 
وی در گفت وگــو بــا ایرنــا، در واکنــش به 
بحــث تحریم جدید اروپا علیــه ایران، با 

بیان اینکه اروپا نباید فراموش کند که این 
جمهوری اســامی ایران بود که به یاری 
مردم عراق و ســوریه شتافت و با داعش 
جنگید و شهید داد تا این گروه تروریستی 
توان کمتری بــرای اقدامات جنایتکارانه 
خــود در جهــان از جمله در اروپا داشــته 
باشد، تصریح کرد: اروپا به جای قدردانی 
از تاش هــای ایران در مبــارزه بی امان با 
تروریســم، مــا را به حمایت از تروریســم 

متهــم می کنــد.  وی با بیــان اینکه جای 
هیــچ شــک و شــبهه ای نیســت کــه اروپا 
مأمن تروریســت ها – چه منافقین و چه 
دیگــر گروه های تروریســتی تجزیه طلب 
– اســت  ادامــه داد: اگر اروپــا در مبارزه با 
تروریســم صداقت دارد، باید از حمایت 
از این تروریست ها که دست شان به خون 
مردم ایران آغشــته است، دست بردارد. 
واعظی در پاسخ به پرسشی درباره کانال 

مالــی با اروپا )SPV( و انتظارات تهران از 
اتحادیــه اروپا در این عرصــه هم، اظهار 
کــرد: برخی تحریم هــای اخیر اروپا علیه 
ایران را فرصت مناســبی برای حمله به 
برجــام و اعــام عــدم صداقــت اروپا در 
نهایی کردن کانــال مالی می دانند و این 
درحالی اســت کــه گفت وگوی مــا و اروپا 
دربــاره برجــام به این معنا نیســت که با 
اروپــا در مورد موضوعــات دیگر اختاف 

نظر نداریم. 
رئیــس دفتر رئیس جمهوری تأکید کرد: 
بنابر این در عین اینکه تحریم های اخیر 
اروپــا را محکوم می کنیــم، از اروپا انتظار 
می رود کــه حمایت از برجام و مخالفت 
بــا تحریم های امریکا را بــه اقدام عملی 
تبدیــل و تعهــدات خــود در چارچــوب 
برجام را عملیاتی کنــد. واعظی با تأکید 
بــر اینکه ما به گفت وگوی خود با اروپا در 

مورد برجام و کانال مالی ادامه می دهیم 
بــه آن دل نمی بندیــم و تعامــل  ولــی 
خود بــا دیگــران را معطــل اروپــا نکرده 
و نمی کنیــم، گفــت: جمهوری اســامی 
ایــران هم اکنون با کشــورهای مختلف از 
جمله چین، روســیه، هند و همســایگان  
تعامــات سیاســی و اقتصــادی بســیار 
خوبی دارد و این طور نیست که کار کشور، 

معطل تصمیم اروپایی ها شده باشد.

واعظی: تعامل با دیگران را معطل اروپا نکرده ایم 
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عملیــات  ماهیــت  ســر  بــر  مجادلــه 
کربــای 4 بــه عاقبــت خوبــی منتهــی 
می شــود. دو هفته پیش بود که مباحثه 
فرمانــده  رضایــی،  محســن  توئیتــری 
جنگ با جعفر شیرعلی نیا، پژوهشگر، 
بــازار بحــث و تحلیــل دربــاره 8 ســال 
دفــاع مقــدس را داغ کرد. حاا ســردار 
بهمــن کارگــر، رئیــس بنیاد حفــظ آثار 
و نشــر ارزش هــای دفــاع مقــدس بــه 
»ایرنا«گفت که اســناد محرمانه جنگ 
علیــه  عــراق  بعــث  رژیــم  تحمیلــی 
جمهــوری اســامی ایران ابتدای ســال 
آینده، روی یک سایت یا سامانه منتشر 
خواهد شــد. البته او اضافــه کرد که »90 
درصــد کل اســناد دوران دفاع مقدس 
قابل انتشار هستند.« سردار کارگر گفت 
که »اسناد مربوط به عملیات های کربا 
چهار و کربــای پنج و دیگر عملیات ها 
دوران دفــاع مقدس نیز در این ســایت 
منتشــر می شــود.« انتشــار 90 درصدی 
اسناد جنگ، شاید ذهن ها را متوجه آن 
10 درصدی بکند که قرار است همچنان 
محرمانه باقی بماند. نکته اینجا اســت  
که اســناد جنگ تا پیــش از این، تنها در 
کتاب هایی تدوین و منتشــر می شــد که 
عامــه مــردم و دانشــجویان دسترســی 
کمتر یا دشــواری بــه آن داشــتند. اما با 
تدبیــر جدیــد »بنیــاد حفظ آثار و نشــر 
ارزش هــای دوران دفــاع مقدس« هم 
دسترسی به این اسناد ساده تر می شود 
اختیــار  در  گســترده ای  اســناد  هــم  و 
همگان، اعم از پژوهشگران قرار خواهد 
گرفت.  سردار کارگر در عین حال، از 56 
طــرح مطالعاتــی و پژوهشــی در حوزه 
دفــاع مقــدس ســخن گفــت و آن را به 
جعبه ســیاه جنگ تشــبیه کرد و افزود: 
»تمام مســائل جنگ در همه ابعاد در 
این طرح ها آمده اســت و ممکن است 

ایــن آثــار را در قالب 200 کتاب منتشــر 
کنیــم یا 50 فیلم از روی آنها بســازیم و 
تا پایان برنامه ششم فرصت انتشار این 
طرح ها را داریم.« درحالی وعده انتشار 
این اســناد مطرح شده اســت که اکنون 
۳0 سال از پایان جنگ تحمیلی هشت 
ســاله می گــذرد. در ایــن مــدت، کمتــر 
مســأله ای دربــاره جنــگ وجود داشــته 
اســت کــه دربــاره آن اتفــاق نظــر بوده 
باشد. مهم ترین مسأله مناقشه برانگیز، 
پایــان جنــگ و پذیــرش قطعنامه بود 
که نخســتین بار، نامه معروف محسن 
رضایــی بــه امــام)ره( در ســال 85 و از 
ســوی آیــت اه  هاشــمی رفســنجانی، 
فرمانده جنگ منتشر شد. رابطه دولت 
وقــت و اداره جنگ، نحــوه طرح ریزی و 
اجــرای عملیات هــا، ادامــه جنگ بعد 
از فتح خرمشــهر، رابطه ارتش و ســپاه 
در جنگ، تحــوات 4 ماه آخر که منجر 
به از دســت دادن زمین های فتح شــده 
و پذیــرش قطعنامــه شــد و بســیاری 
دیگــر، از جمله مســائل پربحث جنگ 
تحمیلــی اســت کــه بــه نظــر می رســد 
با انتشــار ایــن اســناد، زوایای تــازه ای از 
آنها آشــکار شــود. بویژه اینکه شواهد و 

قرائن نشــان می دهد ســپاه پاســداران 
انقاب اســامی، چه به کمــک راویانی 
کــه فرماندهــان را همراهــی می کردند 
و چــه با ضبط صــدا و دیگر شــیوه ها، از 
کوچک ترین تا بزرگ ترین وقایع جنگ 

را مستندسازی کرده است.
از اظهــار نظــر ســردار  پیــش  هرچنــد 
کارگر، سردار غامرضا عاماتی رئیس 
ســازمان اســناد و مدارک دفاع مقدس 
ایــن بنیــاد، از تاش هــا بــرای تشــکیل 
»سامانه جامع اســناد و مدارک هشت 
ســال دفاع مقدس« خبر داد و گفت با 
اشــاره به صــدور آیین نامــه جمع آوری 
اســناد و مــدارک دفاع مقــدس، گفت: 
»این آیین نامه به تمامی دســتگاه های 
اجرایی در اســتان ها اباغ شــده است و 
فرایند جمع آوری این اســناد براســاس 

این آیین نامه اجرا خواهد شد.«
از ایــن رو بــه نظــر می رســد درصــورت 
حجــم  بــا  ســامانه،  ایــن  راه انــدازی 
از  فقــط  نــه  اطاعــات،  از  گســترده ای 
ســپاه، بلکه همه نهادها و سازمان های 
درگیر در جنگ روبه رو باشیم که تدوین 
و دســته بندی آنهــا، خــود یــک مقولــه 
پرمشغله برای پژوهشگران خواهد بود.

آیــت اه  درگذشــت  ســالگرد  دومیــن 
ســپری  هــم  رفســنجانی  هاشــمی 
شــد امــا فــراز و فــرود و ابعــاد مختلــف 
زندگــی او ســبب شــده هنــوز هــم بــاب 
بیــان خاطــرات از وی بــاز باشــد؛ دیــروز 
آیــت اه ســیدمحمد موســوی  خویینی 
که یکی از منتقدان آیت اه هاشمی نیز 
محســوب می شــود، در گفت وگویــی، به 
تشــریح ابعاد شــخصیت وی پرداخت. 
او با مــروری تفصیلی به شــرح مبارزات 
انقابــی و دیدگاه هــای سیاســی رئیــس 
فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام، 
هاشــمی را بعــد از آیت اه منتظــری از 
چهره های تأثیرگذار در انقاب دانســت 
و به ایرنا گفت: آقای هاشــمی در مسأله 
نهضــت و مبارزه تا جایــی که من اطاع 
داشــتم، از فعال تریــن و مؤثرترین افراد 
بــود و خود بــه  خــود نــام و آوازه او بیش 
از ســایرین به گــوش می رســید. دیگران 
هــم بودنــد در جاهــای دیگــر، تهــران و 
قم و شهرســتان های دیگر ولی کسی که 
نهضــت برایــش دغدغــه اصلــی و اول 
بود، آقای هاشــمی رفســنجانی بود. وی 
ادامــه داد: این اولویت تا آخر عمر آقای 
هاشمی برایش وجود داشت، تا پیش از 
انقاب به نام »نهضت« و بعد از انقاب 
به نام »جمهوری اســامی«. یعنی بعد 
از پیــروزی انقــاب، جمهــوری اســامی 
و حکومــت در نظــر ایشــان یــک اصــل 
غیرقابل تعویض با هر موضوع دیگری 
بــود. همِه وقت، عمر و تاشــش را برای 

همین مسأله گذاشت.
ادامــه داد: مرحــوم   موســوی خوئینــی 
بــازرگان در همان ایــام دولت موقت در 
یکــی از صحبت هایش گفت خوب امام 
تشــریف می برند قم، مشــغول هدایت 
و درس می شــوند مــا هــم اینجــا کشــور 
را اداره می کنیــم.   هــر وقــت ازم شــد 

می رویــم خدمت شــان، مــا را راهنمایی 
می فرماینــد — قریب بــه این مضمون 
— ببینید این را فردی مثل بازرگان گفته 
اســت کــه صبغــه و ســابقه اش دینــی و 
مذهبی بود و حتماً از یک مرجعی تقلید 
می کرد. وقتی کســی مثل بازرگان چنین 
حرفــی را می زنــد، امثال آقای هاشــمی 
احســاس خطر می کننــد و می گفتند اگر 
دیــر بجنبیــم، می گویند شــما بروید قم 
درستان را بدهید ما هم مملکت را اداره 
می کنیم. نکند اصاً ورق برگردد. ایشان 
معتقــد بــود اگــر ورق برگــردد و مــردم 
احساس کنند که روحانیون کنار رفته اند، 
ممکن اســت صحنــه را رها کننــد. بعد 
از پیــروزی اوضــاع به نحوی بــود که نیاز 
بــود مردم هر روز در خیابان باشــند و اگر 
نبودند هر لحظه ممکن بود اتفاق بدی 
بــرای انقاب بیفتــد.  وی افــزود: با همه 
وجود به نهضت روحانیت اعتقاد داشت 
آن هم به رهبری فــردی که همه جور او 
را قبــول داشــت. از خطرها نمی ترســید 
و هرگــز در این بــاور و اعتقاد دچار تزلزل 
نشــد. بعد از پیــروزی انقاب هــم که در 
اوضــاع،  به هم ریختگــی  وانفســای  آن 
یک باره همه مشــکات اداره کشور روی 

سر امام و یاران امام ریخت، باز با همین 
نگاه، پابه رکاب بود و جمهوری اســامی 
و نظــام برایــش یــک اصــل غیرقابــل 
تعویــض با هر چیزی بــود. لحظه ای کار 
بــرای انقــاب را رهــا نکــرد. او همچنین 
درباره تاش های هاشمی قبل از پیروزی 
انقاب گفت: بعضی وقت ها به افرادی 
که در مســیر مبــارزه بودنــد، کمک هایی 
می کردنــد. گاهی من بــه مبارزانی که به 
خانواده هاشان دسترسی داشتم، پول را 
از ایشان می گرفتم و به آنها می رساندم. 
گاهــی هــم پولــی دســت مــن می آمد و 
کسی را نداشتم، به دست آقای هاشمی 
می رســاندم، می دانســتم کــه ایشــان با 
خانواده هایی که شــوهر یا فــردی از آنها 
مخفی شده یا به زندان افتاده اند، مرتبط 
اســت.  آقای هاشمی یکی از کسانی بود 
که در این زمینه خیلی فعال بود. موسوی 
خوئینــی با اشــاره بــه مبــارزات انقابی 
خارج از ایــران نیز گفت: این نکته را هم 
باید بگویم که آقای هاشمی اساساً رفتن 
به خارج از کشــور را برای مبارزه درســت 
نمی دانســت و قبول نداشــت که کســی 
برای ادامه مبارزه از ایران برود. همیشــه 

می گفت مبارزه همین جاست.

سردار کارگر خبرداد

اسناد محرمانه جنگ سال آینده منتشر می شود
روایت موسوی خوئینی از آیت اه هاشمی رفسنجانی:

بعد از پیروزی انقاب  نیاز بود مردم هر روز در خیابان باشند

سنا
ای

رنا
ای

قاضی درباره متهم پرونده شرکت دومان توکان:

بیرون  آمدنی در کار نیست
ســومین جلســه رســیدگی به پرونده شــرکت دومــان توکان 
در شــعبه چهارم دادگاه ویژه مفاســد اقتصادی به ریاســت 
قاضی صلواتی برگزار شد. به گزارش ایسنا، در ابتدای جلسه 
نماینده دادستان با رد ادعای متهم مبنی بر اطاله عمدی روند رسیدگی گفت 
که این طوانی شــدن به دلیل تعدد شکات بوده است. او در پاسخ به اظهارات 
متهم مبنی بر اینکه پرونده شــاکی نداشــته و دادگاه بدون جهت وارد بررســی 
شده است، گفت: »پیامک هایی که در فضای مجازی آمده بیانگر این است که 
متهم در جریان وجود شــکایت سهامداران بوده است و همچنین طبق قانون، 
دادســتانی ملــزم به دریافت شــکایت شــکات نبــوده و در هر جایــی که حقوق 
ملت و اشــخاص ضایع شــود می تواند ورود کند.« نماینده دادســتان همچنین 
افزود:»متهم با تبلیغات کذایی و واهی اقدام به ترغیب و اغوای سپرده گذاران 
برای آوردن ســپرده به شــرکت کرده اســت.« متهم پرونده در پاسخ به سؤاات 
قاضــی صلواتــی تأکید کرد کــه قراردادهایــش با ســپرده گذاران در مــورد پروژه 
آژانس اریکه ایرانیان و تورهای گردشگری قرارداد مشارکت بوده و سپرده گذاران 
در ســود و زیان شــریک بودند. او در پاســخ به این اظهــارات قاضی که »چگونه 
وقتــی هنــوز قــراردادی بــا شــرکت های هواپیمایی نداشــتید ســود ۴0 درصدی 
پرداخــت کردیــد؟« و »طبــق اقاریــر خودت از شــهریور متوجه شــدی شــرکت 
زیانده شــده است اما به مردم اعام نکردی«، با بیان اینکه »اظهاراتم در اداره 
اطاعات را قبول ندارم«، گفت: »پس از اعام غیرقانونی بودن شــرکت مان از 
ســوی بانــک مرکزی از آنجا شــکایت کردیم و اگر این اتفاقــات نمی افتاد بانک 
مرکــزی متهم می شــد.« قاضــی در ادامه در واکنش به یکی از شــکات که گفت 
متهــم در پیامک هایــی گفته اند که اگر از زندان خارج شــوم اصل پول و ســود را 
پرداخــت می کنم. ایشــان بفرمایند که چگونه می خواهند ایــن پول را پرداخت 
کنند، پاسخ داد: »هیچ بیرون  آمدنی برای ایشان در کار نیست.« پس از آن وکیل 
تســخیری دومان سهند در قرائت ایحه دفاعیه خود گفت که موکلش در سال 
94 که ســال اقتصاد مقاومتی نامیده شده بود،  اقدام به تأسیس شرکت دومان 
توکان کرده تا در راســتای اشتغالزایی و کارآفرینی و رفع معضل بیکاری، ایجاد 
اشــتغال و جذب ســرمایه گذاری فعالیت کند. متهم نیز در آخرین دفاعیاتش 
با رد اتهام کاهبرداری بدهی شــرکتش را  تنها ۳2 میلیارد  تومان دانســت و با 
ادعای اینکه بدهی شرکت می باشد که ذکر 1۵0 میلیارد تومان کامًا کذب است، 
گفــت: »آمادگــی همکاری کامل بــا دادگاه و هر مرجع قضایی دیگــر را دارم که 
اصل مبالغ، ســود منعقد شــده در قرارداد و نیز ضر و زیان وارده را بپردازم... و 
از شاکیان بابت ضرر و زیان های وارده عذرخواهی می کنم.«  جلسه چهارم این 

دادگاه امروز برگزار می شود.

بهره برداری دشمن از تصاویر دوربین های مداربسته
رئیــس ســازمان پدافنــد غیرعامــل کشــور یکــی از تهدیــدات علیــه کشــور را 
هوشمندســازی اشیا دانست و گفت: دشــمنان با استفاده از این ظرفیت قطعاً 
تــاش می کنند تا اطاعات مورد نیاز خود را از جامعه ما به دســت آورند؛ مثًا 
با فروش دوربین های مداربسته و تعریف برنامه هایی برای آنها، کاری کنند که 
این دستگاه ها هر چیزی را تصویربرداری می کنند یک نسخه از آن را به آدرس 
مورد نظر ارسال کند. به گزارش ایسنا، سردار غامرضا جالی طی سخنانی در 
نشست رئیسان و دبیران کمیته های پدافند غیرعامل دستگاه های اجرایی کشور 
اظهار کرد: در ســال جاری نقشه های بســیاری علیه جمهوری اسامی طراحی 
شــد و دشــمن به دنبال ایجاد تابســتان داغ برای ما بود اما توانســتیم بخوبی از 

این مسائل عبور کنیم.

۱۱۰ پرونده زمین خواری در مجلس
رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس خبر داد که پرونده 110 مورد زمین خواری به 
هیأت رئیسه مجلس ارسال شده و بزودی گزارش آن در صحن قرائت می شود.
داوود محمــدی در گفت وگــو با فــارس، د ربــاره جزئیات پرونــده زمین خواری و 
بررسی آن د ر کمیسیون اصل 90 گفت: بیش از 110 پرونده که به صورت میدانی 
د ر استان های مختلف کشور تشکیل شده بو د، از این زمین ها بازدید های میدانی 
هم به عمل آمد و تخلفاتی که د ر این پرونده ها وجود داشــت، بررســی شد. وی 
د ر پا ســخ بــه این ســؤ ا ل که آیا همه تخلفــات 110 مورد شــکایات د ربــاره پرونده 
زمین خواری محرز شــده اســت یا خیر، گفت: خیــر! ما 110 مــورد ر ا از نزدیک د ر 
اســتان های مختلف یعنی از اســتان مازندران، گلســتان، گیان گرفته تا تهران، 
فیروزکــوه، دماوند و ســایر اســتان های کشــور بررســی کــرده و جمع بنــدی آن به 

مجلس ارائه شده است.

خبــر
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اخــــبار

عددنامه

خودرو به پای مشتری می رسد؟ 
خودروسازان با توجه به افزایش قیمت قادرند  به تعهدات خود عمل کنند 

بــا  پرونــده اصــاح قیمــت خودروهــا 
ایــران  محصــوات،  قیمــت  افزایــش 
خــودرو، ســایپا و پــارس خــودرو بســته 
شد. آنگونه که خودروســازان می گویند 
آنهــا  چرتکــه  بــه  خودروهــا  قیمــت 
نزدیک شــده اســت و البته رشد قیمت 
بــه معنــی ســودده شدنشــان نیســت 
ولــی اعداد جدیــد می توانــد از افزایش 
زیان آنها جلوگیری کند. خودروســازان 
معتقدند نمی توان با قطعیت گفت که 
قیمت های جدید پایــان قیمت گذاری 
اســت و احتمال دارد که افزایش دوباره 
قیمت هــا در انتظــار بازار خودروباشــد. 
خودروهــای  بــرای  درصــد   5 حاشــیه 
افزایــش  بــاای 45 میلیــون تومــان و 
30 درصــدی خودروهــای کمتــر از 45 
میلیــون تومــان آن چیــزی اســت کــه 
ایــن روزهــا در مــورد انــواع خودروهای 
وطنی اعمال می شود. ولی در برخی از 
خودروهــا  5 درصد حاشــیه بــازار دیده 
نمی شــود. به عنــوان مثال خــودرو آریو 
اتومــات که در بازار با قیمت 90 میلیون 
تومان بــه فروش می رســید با تصویب 
ســازمان حمایــت 94 میلیــون تومــان 
شده اســت. از طرفی ســراتو آپشنال که 
قیمت بیــن 195 تــا 196 میلیون تومان 
آن  کارخانــه ای  قیمــت  بــود  بــازار  در 
196 میلیــون تومــان شــد. ایــن روزها با 
رشــد قیمتی که از ســوی کارخانه اتفاق 
افتاده اســت خیلی از خریداران دســت 
از خرید کشــیدند و همواره این سؤال را 
دارنــد که قیمــت خودروها در بــازار چه 

در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه تأکید شد

بانک مرکزی حقوق سپرده گذاران 
مؤسسات اعتباری را تضمین کند

شــورای عالی هماهنگی اقتصادی ســران ســه قوه روز شنبه 
به ریاســت حســن روحانی رئیس جمهوری و با حضورعلی 
اریجانــی رئیس مجلس شــورای اســامی و دیگــر اعضای 

شورای عالی تشکیل جلسه داد.
به گزارش پایگاه اطاع رســانی دولت، در این جلســه بررســی طرح اصاح نظام 
بانکی ادامه یافت و چند بند دیگر از پیشنهاد بانک مرکزی در این زمینه بررسی 
شد.به موجب این طرح، بانک مرکزی موظف است با بهره گیری از تمام ابزارهای 

نظارتی، حقوق سپرده گذاران در مؤسسات اعتباری را تضمین کند.
همچنین مبارزه جدی، جامع و ریشه ای با موارد فساد اقتصادی مورد تأکید قرار 
گرفت و از دبیرخانه شورای عالی خواسته شد با استفاده از تجارب گذشته، سازوکار 

مناسب در این زمینه را برای طرح در جلسات آتی ارائه کند.
همچنیــن موضوع حفظ و تقویت فضای تاش و ســازندگی و امیــد به آینده که 
تخریب آن در دستور کار بدخواهان کشور قرار گرفته است، مورد تأکید قرار گرفت و 
از همه رسانه های کشور دعوت شد این توطئه  بدخواهان را برای مردم تبیین کرده 
و نســبت به انعکاس واقعیات و دســتاوردهای انقاب اسامی و مقابله با جنگ 

روانی دشمنان اهتمام کنند.
بانک مرکزی نیز روز گذشته در اطاعیه ای از مردم خواست به شایعات در مورد 
بانک ها توجه نداشــته باشند و مطمئن باشند بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر 
و متولی بازار پول از حقوق مردم عزیز صیانت کرده و اجازه هیچ گونه آســیب به 

دارایی های آنها را نخواهد داد.
در ادامه این اطاعیه آمده اســت: مردم عزیز توجه دارند که در ماه های اخیر به 
رغــم تــاش امریکا در اعمال فشــار اقتصــادی و روانی که با اســتفاده از ابزارهای 
مختلــف پیگیری می کند، بانک مرکزی با همــکاری ارکان نظام و بویژه حمایت 
رؤســای قوای ســه گانه توانسته است ثبات نســبی را در بازار ارز ایجاد کرده و ثبات 

بازار پول را تداوم بخشد.
 بدیهــی اســت که ایــن اقدامات، آنهایــی را که به اخــال بازار و آشــفتگی اقتصاد 
دل بسته بودند، به سمت انتشار شایعات متعدد خصوصاً در مورد بانک ها برای 

ایجاد تزلزل در بین مردم واداشته است.

صادرات 7/2 میلیارد دار  مواد معدنی
ارزش صــادرات بخش معــدن وصنایع معدنــی در دوره 9 
ماهه امســال به بیــش از هفت میلیــارد و 288 میلیون دار 
رســید که نسبت به دوره مشــابه پارسال یک درصد افزایش 
نشــان می دهد و در مجموع 22 درصد کل صادرات کشــور را به خود اختصاص 
داده است. به گزارش روز شنبه ایرنا از جداول آماری منتشر شده گمرک، میزان 
صادرات بخش معدن وصنایع معدنــی در این مدت، از 44 میلیون و 721 هزار 
تن گذشــت که در مقایســه با 9 ماهه پارســال، افت 10درصدی دارد؛ با این حال 
51 درصد وزنی صادرات این دوره را شــامل می شــود. بر پایه این آمار، در 9 ماهه 
امسال ارزش زنجیره فواد و محصوات فوادی به وزن بیش از 7.252 میلیون 

تن، به بیش از 3 میلیارد و 442 میلیون دار رسید.

۶۵ میلیارد ریال پرونده تخلف تشکیل شد
طبق گزارش منتشــره ازســوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، آذرماه امسال، 
8۵1 مورد پرونده تخلف به ارزش ۶۵ میلیارد ریال در سراسر کشور تشکیل شده 
که در میان آن ها، اســتان تهران و البرز بیش ترین آمار کشــف کاای قاچاق را به 
خود اختصاص داده اند. به گزارش ایسنا، طبق گزارش منتشر شده از سوی وزارت 
صنعت، معدن و تجارت، در آذرماه امسال، 3۶ هزار و 11۴ مورد بازرسی از مراکز 
خرد و کان در سطح عرضه در سراسر ایران انجام شده است. این گزارش نشان 
می دهد که اســتان تهران با ۵78۵ مورد بازرســی و 127 مورد تشــکیل پرونده و 
استان البرز با بیش از 33 میلیارد ریال ارزش کاای قاچاق کشف شده بااترین 

عملکرد را در بین استانها داشته اند.

پاداش به مجموعه غیرمولد از ایرادهای اقتصاد است
غامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: 
در کشورمان مدام به مجموعه های غیرمولد پاداش می دهیم و مولدها را هم دایم 
جریمه می  کنیم که این از ایرادهای اقتصاد ایران است. به گزارش پایگاه خبری اتاق 
ایران، شافعی روز شنبه در نشست کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی 
خراسان رضوی در مشهد افزود: مادام که شاهد چنین رخدادهایی هستیم توسعه 
کمتر رخ می دهد. او ادامه داد: نظام پاداش دهی کشور همیشه به کارهای غیرمولد 
نظر دارد و مؤسســات مالی و اعتباری که اکنون به مشکات آنها رسیدگی می شود 
دچار کسری منابع مالی است اما همه به دنبال آن هستند که این کسری منابع را از 
بخش مولد اقتصادی جبران کنند. وی ادامه داد: تاکنون چنین بوده که تولید ثروت 
در ایران بیش از آن که از کارهای مولد حاصل شود از کارهای غیرمولد ایجاد می شده 

و اگر این روند ادامه پیدا کند به توسعه دست نخواهیم یافت.  

مرجان اسامی فر
خبرنگار

عطیه لباف
خبرنگار

سیاوش رضایی
خبرنگار

بازار ارز نسبت به روزهای پرنوسان ماه های 
پیــش تفاوت بســیاری کرده اســت.خیابان 
فردوسی تا تقاطع خیابان منوچهری تهران 
که روزانه جمعیت زیــادی را پذیرا بود، این 
روزها به حالت عادی خود بازگشــته است. 
به غیــراز خلوتی، حضور کمرنگ داان در 
بــازار یکی دیگــر از ویژگی های ایــن روزهای 
بازار ارز است. همین چند ماه پیش داانی 
که پاتوق خود را مقابل پاساژ افشار از دست 
داده بودنــد، در نزدیکی میدان فردوســی و 
مقابل شعبه بانک ملت جمع می شدند و 
انبوهی از خریداران و فروشــندگان دور آنها 
می آمدنــد، ایــن روزهــا کســب و کار در این 
خیابان عادی شــده است. درمقابل تابلوی 
صرافی ها که انبوهی از مردم با ولع تغییرات 
لحظــه ای نرخ ارز را دنبال می کردند، اکنون 
تنهــا رهگذران نیــم نگاهی به ایــن تابلوها 
می اندازند. یکی از صرافان خیابان فردوسی 

دربــاره حال و هوای این روزهــای بازار ارز به 
»ایران« می گویــد: همین طور که می بینید 
دیگــر خبــری از شــلوغی نیســت و تعــداد 
کسانی که برای خرید و فروش به ما مراجعه 
می کنند خیلی کم شــده است. به گفته این 
فعــال بــازار ارز، بیشــتر معامــات ارز خرد 
است و زیر هزار دار انجام می شود. صراف 
امروز)شــنبه(  می گویــد:  بــازار  در  دیگــری 
 هــر دار را 11 هــزار و 100 تومــان می خریــم 
و 11 هــزار و 200 تومــان می فروشــیم. نــرخ 
خریــد یــورو هــم 13 هــزار تومــان و فروش 
آن 13 هــزار و 100 اســت کــه مراجعه کننده 
چندانی هم نداریم. این صراف درپاسخ به 
این ســؤال که به چه دلیلی نرخ ارز افزایش 
یافت می گوید: همواره افت و افزایش نرخ 
ارز دایــل روشــنی دارد ولی هم اکنون هیچ 
اتفاقــی در بازار نیفتاده اســت که رشــد 200 

تومانی نرخ دار را به آن نسبت بدهیم.
ë بازار صرافی های بانکی داغ تر است

درحالــی کــه صرافی هــای غیربانکــی و 
مجــاز از افــت قابــل توجــه خریــد و فروش 

ارز در روزهــای اخیــر خبــر می دهنــد، بــازار 
صرافی های بانکی کــه نرخ ارز درآنها کمتر 
از صرافی های غیربانکی است داغ تر است 
و تعداد مراجعه کنندگان به آنها هم بیشتر 
است. با وجودی که صرافی های غیربانکی 
هــم به صــورت محــدود به متقاضیــان ارز 
می فروشــند، اما هم اکنون برخی از شــعب 
پنــج بانک کشــور شــامل ملــی، پارســیان، 
ملت، سامان و تجارت ارز مسافرتی عرضه 
می کنند که این عرضه به طور معمول بین 
ســاعت 11 کــه قیمت هــای روز مشــخص 
تــا ســاعت 15 انجــام می شــود.  می شــود 
بانک هــای  روزگذشــته  اســاس  برهمیــن 
توزیع کننده، ارز مســافرتی یــورو را 12 هزار و 
989 تومــان و 7 ریــال، عرضه می کردند که 
با احتساب کارمزد به حدود 13 هزار تومان 
می رســید که نســبت بــه آخریــن روز هفته 
گذشته 1۶7 تومان افزایش یافته است. البته 
این نرخ ممکن است درطول روز تغییر کند. 
براساس مقررات اعام شده ارز مسافرتی از 
طریق صرافی های بانکی به ازای هر مسافر 

امســال میزان تولید گاز کشور به حدود 800 
میلیــون مترمکعب در روز رســیده اســت، 
رقمی بی نظیر که معادل ۵ میلیون بشــکه 
نفــت خام اســت و ارزش اقتصادی بســیار 
باایــی دارد. اما بخش اعظم این تولید گاز 
در داخــل کشــور مصــرف می شــود. از ایــن 
روست که ایران سومین کشور تولید کننده و 
پانزدهمین کشور صادر کننده گاز در جهان 
به شــمار می رود. اما برنامه این است که در 
سال های آینده توسعه گازرسانی داخلی به 
پایان برســد و بعد از آن جمع آوری گازهای 
همراه و تأمین خوراک صنایع و صادرات در 
صدر برنامه های وزارت نفت و زیر مجموعه 
آن یعنی شــرکت ملی گاز ایران قرار بگیرد. 
این برنامه کمک می کند که بازار گاز ایران در 
جهان و قدرت چانه زنی کشور افزایش یابد.

بر اساس آمار شرکت ملی گاز تاکنون 
93.6 درصــد جمعیــت کشــور از نعمت 
کــه شــامل 97 درصــد  برخوردارنــد  گاز 
جمعیت شــهری و 82 درصد جمعیت 
روســتایی اســت. به طوری که یک هــزار و 
139 شــهر مطابــق 97 درصــد جمعیت 
شــهری و حــدود 27 هــزار روســتا مطابق 
82 درصد جمعیت روســتایی از نعمت 
گاز طبیعــی برخوردار شــده اند. آنطور که 
گفته شــده، گازرسانی شــهری و روستایی 
تــا ســال 1۴00 بــه پایــان می رســد. در این 
راســتا ۵ هزار روســتا نیــز در دســت اقدام 
هســتند. ایــن درحالــی اســت کــه به طور 

رشــد حــدود  بــا  هــر ســال  در   معمــول 
۶ درصد نیز روبه رو می شویم.

ë آخرین وضعیت صادرات گاز ایران
موقعیت جغرافیایی ایــران به گونه ای 
اســت که تــوان صــادرات گاز به کشــورهای 
همسایه نظیر عراق، کویت و امارات را دارا و 

از امکانات ازم نیز برخوردار است.
حسن منتظر تربتی، مدیرعامل شرکت 
ملی گاز ایران درباره وضعیت صادرات گاز 
ایــران به کشــورهایی نظیر ترکیــه و عراق و 
همینطور روند مذاکرات با کشورهایی نظیر 
پاکســتان و هند می گوید: »امــروز صادرات 
گاز بــه عراق برای دو مقصد بغداد و بصره 
انجام می شود. ازم به ذکر است که نیازهای 
عراق در تابســتان بیشتر می شــود بنابراین 
صــادرات گاز در آن فصل شــتاب بیشــتری 
خواهد داشــت اما اکنون صــادرات مطابق 
قــرارداد جریــان دارد. در این بخش تاکنون 
مطالبات مــان را مطابــق ارز قــراردادی بــه 
یورو دریافت کرده ایم اما این که در آینده ارز 
دریافتــی از عراق بر اســاس چه واحد پولی 
باشــد موضوعی اســت که باید مورد توافق 
بانــک مرکــزی ایــران و عــراق قــرار بگیرد. 
قرارداد صادرات گاز به بصره به تازگی آغاز 

شده و این قرارداد رو به توسعه است.«
ایران در قــرارداد صــادرات گاز به عراق 
در هر بخش متعهد  شده که روزانه 20 تا 25 

میلیون متر مکعب گاز صادر کند.
به گزارش »ایران«، منتظر تربتی در یک 
نشســت خبری ادامه داد: »درباره صادرات 
گاز بــه ترکیه از آنجایی کــه مصرف داخلی 
گاز ترکیــه رو بــه افزایش اســت و همچنین 

ترکیه مسیر خوبی برای صادرات گاز به اروپا 
محسوب می شود، هر دو کشور طالب ادامه 
قرارداد خواهیم بود.« اما در مورد صادرات 
گاز به پاکســتان امــا و اگر های زیــادی وجود 
دارد. معاون وزیر نفــت می گوید:» ما برای 
صــادرات گاز به پاکســتان آماده هســتیم و 
بخش زیادی از خطوط انتقال گاز به ســوی 
پاکســتان را نیــز احــداث کرده ایــم بنابراین 
زیرســاخت های صادراتی ما مهیا هســتند 
اما در داخل کشــور پاکستان دولت و بخش 
خصوصــی باید بــه ایــن نتیجه برســند که 
آیــا می خواهند گاز را از ایــران دریافت کنند 
یــا خیــر؟ امیدواریم که بخــش خصوصی، 
سرمایه گذاری ازم برای دریافت گاز از ایران 
را انجام دهد اما این موضوع هنوز به شکل 
رسمی از سوی پاکستان مطرح نشده است. 
از ایــن رو بــه دنبــال قطعی شــدن شــرایط 
صادرات گاز به پاکستان هستیم و سیاست 
ما بر این اســت که امیدوار باشــیم تا بحث 
صادرات گاز به پاکستان نهایی شود.« منتظر 
تربتی درباره صادرات گاز به ارمنســتان نیز 
گفــت: »صــادرات گاز به این کشــور مطابق 
قرارداد در جریان اســت و ما امکان افزایش 

صادرات گاز به این کشور را داریم.«
ë به واردات گاز نیاز نداریم

ترکمنســتان  و  ایــران  گازی  اختــاف 
موضوع دیگری بود که معاون وزیر نفت در 
امــور گاز بــه توضیــح دربــاره آن پرداخت. او 
می گوید: »با ترکمنســتان دچار یک اختاف 
شدیم و مسأله را به داوری ارجاع داده و آن را 
پیگیری می کنیم. در سال های گذشته کمبود 
گاز در شمال کشور سبب شد تا وارد کننده گاز 

گزارش »ایران« از حال و هوای این روزهای بازار ارز

نوسان، ذات بازار ارز است

۸۰۰ میلیون مترمکعب در هر روز

تولید گاز ایران رکورد زد

زیان 9 ماهه 
خودروسازان

 7500
میلیارد تومان

 تولید 9 ماهه 
خودروسازان 

600
هزار دستگاه

 نیاز به 
خودرو 

 700
هزار دستگاه

قیمت مواد اولیه 
خودرو 

3
برابر

افزایش قیمت 
قطعات خودرو 

80 تا 140 
درصد

زیان به ازای تولید 
یک دستگاه خودرو

12
میلیون تومان

 اصاح قیمت ها 

بعد از ضرر 7۵00 میلیارد تومانی
قیمت هایی که برای خودروهای ایران خودرو و سایپا تصویب 
شده اســت پاســخ ضرر و زیان های اتفاق افتاده را نمی دهد. 
نمی تــوان گفت کــه قیمت های تصویب شــده کمک خوبی 
بــه تولید خــودرو می کنــد. در این میان جمله ای کــه در مورد 
قیمت هــا وجــود دارد این اســت کــه ضــرر خودروســازان در 
مقایســه با گذشــته کمتر شده اســت. از ابتدای ســال جاری تا 
پایان آذرماه میزان ضرر و زیان خودروسازان به 7 هزار و 500 
میلیــارد تومان رســید. این زیــان در برابر تولیــد 500 الی 600 
هزار دســتگاه اتفاق افتاده اســت. یعنی به طور متوسط برای 
هر خودرو، خودروساز بین 10 الی 12 میلیون تومان زیان داده 
است. افزایش قیمت از سوی خودروسازان در شرایطی است 
که قطعات خودروها برای آن که قطعه سازان بتوانند ادامه حیات بدهند بایستی بین 
80 تا 140 درصد افزایش پیدا کند. با رشد قیمت ها قطعه سازان بایستی چانه زنی خود 
با خودروسازان را آغازکنند تا بتوانند قیمت ها یشان را افزایش دهند. اگر خودروسازان 
قیمت خرید قطعه از قطعه سازان را افزایش ندهند دیگر این صنعت نمی تواند به 
تولید قطعه ادامه بدهد. ما نیازمند اصاح قیمت ها هستیم و دلیل اصلی موافقت با 

اصاح قیمت های خودرو، مشکات قطعه سازان در تأمین مواد اولیه است.  

 کاهش قدرت خرید 

به کمک خودروسازان
طی چند ماه اخیر قیمت مواد اولیه ای که از شرکت های داخلی 
دولتی چون فواد مبارکه، مس سرچشمه و آلومینیوم خریداری 
می شــد، 3 برابر شــده اســت. محصوات پتروشیمی مورد نیاز 
خودرو هم 3 برابر رشــد قیمت داشــته اســت. از آنجا که در هر 
محصول مربوط به صنعت خودرو رشــد 3 درصدی قیمت ها 
رخ داده اســت چاره ای جز اصاح قیمت ها برای خودروسازان 
وجود نداشــت. نکته دیگر آن که قیمت مرغ، گوشــت، روغن و 
ســایر مایحتاج مردم هم گران شــده و این امر در نهایت باعث 
کاهش قدرت خرید مردم شده است. وقتی قدرت خرید کاهش 
پیدا می کند کمتر کســی برای خرید خودرو نقدینگی دارد و این 
موضوع به صورت مستقیم بر کاهش تقاضای برای خرید خودرو اثر می گذارد. با کاهش 
تقاضا خودروسازان دیگر با افزایش تقاضای کاذب در بازار روبه رو نخواهند شد. لذا به نظر 
می رســد خودروســازان بتوانند تولید 700 الی 800 هزار دستگاه خودرو را دنبال کنند. در 
سال هایی که قدرت خرید مردم بهتر بود و تولید مناسب میزان خودروی مورد نیاز بازار 
یک و نیم میلیون دستگاه بود حال با اتفاقی که افتاده بعید است تقاضا برای خرید به 
بیش از 800 هزار دستگاه برسد. برای آنکه تولید ادامه داشته باشد خودروسازان در حال 

تاش و رایزنی هستند به گونه ای که بتوانند مواد اولیه مورد نیاز خود را تأمین کنند.  

صادرات نفت یا گاز؟
 ایران در ده های اخیر بویژه 2 دهه گذشته، سیاست جایگزینی گاز طبیعی با نفت خام و فرآورده های نفتی 
را به جد دنبال کرده اســت. هرچند که درباره بهینه بودن این مصارف و راندمان تجهیزات گازســوز بویژه در 
نیروگاه هــا و صنایــع هنوز بحث هایی وجــود دارد اما در اجرای این سیاســت که بر اســاس ارزش حرارتی گاز 
نســبت به نفت و میزان آایندگی هر کدام اتخاذ شــده، کشورمان کارنامه موفقی داشته است. از سوی دیگر 
این جایگزینی گاز با نفت خام و فرآورده های نفتی باعث شده که پتانسیل صادرات کشور به حداقل برسد اما 
قرار است در سال های آتی و با اتمام پروژه های گازرسانی، هدف اصلی توسعه این بخش و افزایش صادرات 
 .LNG باشد. بویژه به کشورهای همسایه و حاشیه خلیج فارس، اروپا و آسیایی شرقی از ُطرقی نظیر خط لوله و
به هر حال مسیری که تاکنون طی شده، مطابق با سیاست های دولت ها بوده است که صادرات نفت به گاز 
را ارجح دانسته اند. با یک محاسبه سرانگشتی می توان دریافت که با توجه به نیاز کشور به درآمدهای ارزی، 
سیاســت اتخاذ شده نادرســت نبوده اســت. چراکه 16 درصد ارزش حرارتی نفت خام، قیمت گاز بر اساس 
ارزش حرارتی اســت. در حال حاضر هر بشــکه نفت خام میانگین 60 دار ارزش معاماتی دارد. اما سؤال اینجاست که آیا بایستی 
بخش اصلی تمرکز صادراتی خود را معطوف به نفت می کردیم یا ترکیبی از نفت و گاز؟ در این رابطه عقیده دارم صادرات نفت و گاز 

با یک سهم متناسب منطقی تر، تحریم پذیری را سخت تر می کرد. لذا باید هرچه سریع تر و با تمام توان به این سمت حرکت کنیم.
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آیا نرخ ارز افزایشی می شود
میثم رادپور اقتصاددان و کارشناس بازار ارز درگفت و گو با »ایران« اعتقاد دارد که رشد روزگذشته نرخ ارز که 
دار را به کانال 11 هزار تومان برد نسبت به نوسانات اخیر دراین بازار زیاد نیست. به گفته وی داری که نرخ 
20 هزار تومان را هم تجربه کرده اســت نوســان 200 تومانی برای آن ناچیز است. براساس توضیحات این 
کارشناس ارزی داردر ماه های گذشته نوسانات قیمتی بیش از 500 تومان داشت و مقایسه شرایط فعلی بازار با آن دوره نشان از 
کاهش دامنه نوسانات دارد. رادپور ادامه داد: حتی درشرایطی که هیچ اتفاقی نیفتاده است و همه چیز آرام است هم نمی توان 
انتظار ثبات قیمت ها را داشــت چرا که ذات بازار این گونه اســت. وی اضافه کرد: پس از برجام با وجود عدم اطمینان هایی که 
همچنان وجود داشت ولی شرایط بازار را به نقطه ای رسانده بود که تا مدت ها انتظار اتفاق خاصی را نداشت و برهمین اساس 
شــاهد ثبات نســبی قیمت ها بودیم. ولی هم اکنون به هرصورت نااطمینانی هایی در اقتصاد برای مثال درخصوص تحریم و 
درآمدهای نفتی وجود دارد که بازار نیم نگاهی به آن دارد. وی درپایان تأکید کرد: هم اکنون تورم ناشی از جهش نرخ ارز در بازار 
کاایی ایجاد شده و تأثیر خود را گذاشته است و به همین دلیل حتی با نرخ باای 10 هزار تومان هم واردات کاا صرفه اقتصادی 

دارد. برهمین اساس باید انتظار داشت که میزان تقاضای ارز در بازار افزایش یابد.

برش

بــرای کشــورهای نزدیــک 500 یــورو و برای 
کشــورهای دور هزار دار عرضه می شود. با 
وجود این سایر صرافی ها با دریافت مدارکی 
ماننــد کارت ملی، شــماره تلفن همــراه به 
نــام شــخص و کارت بانکی به نــام خریدار 
تا ســقف 2 هــزار دار به نــرخ روز به فروش 
می رسانند. در ساعات ابتدایی فعالیت بازار 
درصرافی های بانک هــا نیز قیمت فروش 
دار بــا 220 تومــان افزایش نســبت به نرخ 

پنجشــنبه، 11 هزار و 100 تومان و نرخ خرید 
آن 11 هزار تومان اعام شــد. قیمت فروش 
یورو نیــز در صرافی های بانک هــا 12 هزار و 
800 تومان اعام شده است؛ قیمت خرید 
یــورو نیــز در ایــن صرافی هــا 12 هــزار و 700 

تومان است.
اما در میانه روز قیمت ارز اندکی افزایش 
یافــت به طوری کــه قیمت فــروش دار در 
صرافی های بانکی به 11 هزار و 3۵0 تومان و 

نرخ خرید آن به 11 هزار و 2۵0 تومان رسید. 
پــس از نوســانات شــدید در بــازار ارز، طــی 
هفته های اخیر دار در کانال 10 هزار تومانی 
جا خــوش کرده بــود و بــا نوســانات اندکی 
همراه بود. اما دیروز نرخ این ارز دوباره وارد 
کانال 11 هزار تومانی شــد، اتفاقی که برخی 
آن را به شــایعات اخیر درباره ورشکستگی 
بانک هــا و هزینه بــاای ثبات نــرخ ارز برای 

بانک مرکزی نسبت می دهند. 

از ترکمنستان باشیم اما امروز این وابستگی از 
میان رفته و در فصل سرما نیز هیچ مشکلی 
برای تأمین گاز مناطق شمال کشور نداریم با 
این حال می توانیم با ترکمنســتان به عنوان 
دارنده منابع گازی روابط خوبی برقرار کنیم 

و این روابط را نیز توسعه دهیم.«

ë خبرهایی از قیمت گاز
 در جهــان قیمــت هــر مترمکعــب گاز
20 ســنت اســت و بــا یــک محاســبه ســر 
قیمــت  کــه  دریافــت  می تــوان  انگشــتی 
گاز در داخــل کشــور بســیار پاییــن اســت. 
گاز  مکعــب  متــر  هــر  حاضــر  حــال  در 

فــروش  بــه  تومــان   150 تــا  تومــان   80
می رســد.اما بــا این حــال تربتــی می گوید: 
افزایــش گازبهــا منــوط بــه تصمیم گیــری 
مجلــس شــورای اســامی و دولــت اســت 
آن بــرای  برنامــه ای  گاز  ملــی  شــرکت   و 

ندارد. 

فرآینــدی را دنبال خواهد کرد؟ فعاان 
بازار خــودرو این گونه جــواب می دهند: 
تــا زمانیکــه عرضــه واقعــی خــودرو از 
نگیــرد  صــورت  خودروســازان  ســوی 
بــزودی شــاهد رشــد قیمت هــا در بازار 

خواهیم بــود. اما اگر تولید افزایش پیدا 
کند و خودروســازان برای عرضه خودرو 
اقــدام کنند قیمت هــای فعلی حفظ و 
قیمت های بازار و کارخانه بسیار نزدیک 
می شود و حتی خودروهایی که تقاضای 

کمتری دارند قیمت بازار آن از کارخانه 
ارزان تــر خواهــد شــد. حال بایــد به این 
نگرانــی پاســخ داد کــه با رشــد قیمت، 
تولید خودرو  چه فرآیندی را طی خواهد 
کرد و خودروسازان می توانند تقاضاهای 

آینــده را پاســخ دهنــد. کارشناســان به 
آینده تولید خودرو نســبت بــه ماه های 
گذشــته امیدوارتر شدند و معتقدند که 
خودروســازان می تواننــد بــه تعهــدات 
خود عمل کنند. ســازمان حمایت هم 

به خودروسازان هشدار داده است که اگر 
تا مردادماه به تعهدات خود در تحویل 
خودروهــا عمــل نکنند دیگــر همراهی 
قیمتی بین دولت و خودروسازان اتفاق 

نخواهد افتاد. 
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قبل کارخانه

قبل کارخانه

قبل کارخانه

قبل کارخانه

قبل کارخانه

22 میلیون و 492 هزار

22 میلیون و 709 هزار

27 میلیون و 507 هزار

61 میلیون

93 میلیون و 813 هزار

جدید کارخانه

جدید کارخانه

جدید کارخانه

جدید کارخانه

جدید کارخانه

29 میلیون و 245 هزار

 29 میلیون و 525 هزار

35 میلیون و 765 هزار

122 میلیون

176 میلیون

بازار

بازار

بازار

بازار

بازار

37 میلیون و 700 هزار

35 میلیون و 100 هزار

41 میلیون

127 میلیون

180 میلیون

پراید 111

پراید 131

تیبا صندوقدار

استپ وی

سراتو 16۰۰

3۰ درصد

3۰ درصد

3۰ درصد

1۰3 درصد

۸7 درصد

  درصــد افزایــش قیمــت قبلی 
کارخانه و قیمت جدید کارخانه

هزار مگاوات، کمبود برق سال آینده

درصد، رشد واردات هند از ایران

میلیون دار، ارزش صادراتی گیاهان دارویی 

میلیارد تومان، سرمایه گذاری کشاورزی 

محمودرضــا حقی فام، معــاون هماهنگی توزیع شــرکت توانیر گفت: برای 
پیک مصرف سال آینده حداقل سه هزار مگاوات کمبود برق داریم که باید 

از طریق مدیریت مصرف جبران شود. 

بــر اســاس گزارش رویتــرز، واردات نفت هند از ایران در دســامبر نســبت به 
مدت مشــابه ســال 2017 به میزان ۴1 درصد کاهش داشت اما در مقایسه با 

نوامبر که تحریم های امریکا علیه ایران آغاز شد، 9.۴ درصد رشد داشت. 

حســین زینلــی، مجری طــرح ملی گیاهــان دارویــی وزارت جهاد کشــاورزی 
ضمن اعام این که سامانه جامع گیاهان دارویی بزودی راه اندازی می شود، 
گفت: در هشت ماهه امسال ارزش صادرات گیاهان دارویی به 300 میلیون 

دار رسید. 

کامبیز عباســی، رئیس مرکز توســعه مکانیزاسیون کشاورزی گفت: از ابتدای 
دولــت یازدهــم تاکنون ســاانه یــک هزار تــا 1200 میلیــارد تومــان در حوزه 

ماشین های کشاورزی سرمایه گذاری و تسهیات پرداخت شده است. 
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میزبانی لهســتان از یک نشســت سیاســی 
بــا هدف مقابله با ایران خبــری بود که وزیر 
خارجه امریکا در خال ســفر جاری اش به 
منطقه اعام کرد. مایک پمپئو در گفت و گو 
با »فاکس نیور« هدف این کنفرانس را که به 
دعوت امریکا و در اواخر ماه آینده )۲۴ و ۲۵ 
بهمن( برگزار خواهد شد، درباره خاورمیانه 
و با تمرکز بر سیاســت های منطقه ای ایران 
دانســته اســت. وزیر خارجــه امریــکا که در 
ســفر به چند کشور خاورمیانه بشدت علیه 
جمهوری اسامی موضع گیری کرده دعوت 
کشورها برای شرکت در کنفرانس لهستان 
از دســتور کار ســفر منطقــه ای  را بخشــی 
خــود توصیــف کــرده اســت. ایــن در حالی 
اســت که میزبانی لهســتان بــرای برگزاری 
چنین نشستی آنهم در شرایطی که اغلب 
کشــورهای بــزرگ اروپا در مقابــل پایبندی 
ایــران بــه تعهداتــش در چارچــوب توافق 
هســته ای، می کوشند ســازوکار مالی حفظ 
ایــن توافــق را نهایی کننــد، بــا واکنش های 
زیادی از سوی مقام های مختلف کشورمان 
رو به رو شــده اســت. واکنش هایی که از یک 
سو به سیاست های تقابل جویانه واشنگتن 
علیه ایران و از سوی دیگر به نادیده انگاشتن 
تاریخ مســالمت آمیز روابط دوجانبه میان 
ایران و لهستان از سوی مقام های این کشور 
اشاره می کند. در یکی از مهم ترین واکنش ها 
محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، 
از لهستان برای میزبانی کنفرانسی که امریکا 
می خواهد بــا محوریــت ایران برگــزار کند، 
انتقاد کرده است. ظریف در توئیتر نوشت: 
»جهت یادآوری به میزبان/شرکت کنندگان 
همایش ضدایرانی: کســانی کــه در آخرین 
نمایش ضدایرانی امریکا شــرکت کردند یا 
مرده اند یا سیاه  رو شده اند یا به حاشیه رانده 
شدند. و ایران قوی تر از همیشه است. دولت 
لهستان نمی تواند این ننگ را پاک کند: در 
حالــی کــه ایــران، لهســتانی ها را در جنــگ 
جهانــی دوم نجــات داد ایــن کشــور اکنون 
میزبــان ســیرک مذبوحانــه ایران ســتیزان 
شــده اســت«. ظریف به همراه این توئیت 

عکس هایی را منتشــر کرده است که یادآور 
اقدام ایران در پناه دادن به لهســتانی ها در 

جریان جنگ جهانی دوم است.
ë شمخانی: قافیه را باخته اند

انتقــاد دبیــر شــورای عالی امنیــت ملی به 
بیانیــه امریــکا و لهســتان دربــاره برگــزاری 
اجاســی ضد ایرانی در مــاه آینده، متوجه 
علــی  بــود.  امریــکا  ایرانــی  ضــد  رویکــرد 
شــمخانی در ایــن بــاره گفت:»آدمــی کــه 
می گویــد تحریم با حداکثر فشــار، وقتی به 
همایش و کنگــره می رســد مفهومش این 
است که قافیه را باخته است«. سید عباس 
عراقچی، معاون وزیر خارجه نیز در واکنش 
به نشســت ضد ایرانی در لهستان با انتشار 
عکسی از قبرستان لهستانی ها در تهران در 
صفحه توئیترش نوشت: »۱۸۹۲ لهستانی 
از ۱۹۴۲ تاکنون در قبرســتان لهستانی ها در 
قلــب تهــران آرمیده اند«. او افــزود: »بیش 
از یکصــد هــزار لهســتانی پــس از آزادی از 
اردوگاه های کار اجباری استالین از راه ایران 
بازگشــتند. قبرســتان ها در ایران بعــداز ۳۰ 
ســال قابــل جایگزینی هســتند، امــا مردم 
تهران ۷۷ سال است که احترام میهمانان 
حشــمت اه  داشــته اند«.   نگــه  را  خــود 
فاحت پیشــه، رئیــس کمیســیون امنیت 
ملــی و سیاســت خارجــی مجلــس هــم 
برگــزاری اجــاس ضــد ایرانی در لهســتان 
را جنــگ روانــی دانســت کــه می توانــد بــه 
عرصه شکســت امریکایی ها تبدیل شــود. 
فاحت پیشــه در حالی کــه توصیه می کند 
باید از طریق دیپلماســی عمومی با چنین 
اقداماتــی علیــه ایــران مقابله کــرد، تأکید 
داشــت کــه اجــاس لهســتان می تواند به 
صحنه شکســت امریکایی ها تبدیل شود و 
موج گســترده ای از انتقادات سیاستمداران 
اروپایی و محافل سیاسی و رسانه ای امریکا 

را بر می انگیزد.
ë  پمپئو: همکاری امریکا و بحرین 

علیه ایران ادامه دارد
با وجود تأکید وزیر خارجه امریکا بر اهداف 
ضد ایرانی کنفرانس لهســتان، یک مقام  

وزارت خارجــه امریــکا بــه »بی بی ســی« 
گفتــه انتظــار دارند نشســت لهســتان در 
ســطح وزیــران برگزار شــود و قرار نیســت 
که یک نشست ضدایرانی باشد و مسائل 
امنیتی خاورمیانه به طور کلی در آن مطرح 
خواهد بــود. با این حال وزیــر امور خارجه 
امریکا ضمن تأکید بر تمرکز این کنفرانس 
بــر مقابلــه بــا ایــران از بنیامیــن نتانیاهو، 
نخست وزیر رژیم صهیونیستی و همچنین 
وزیران امــور خارجه کشــورهای عربی نیز 
برای شرکت در این کنفرانس بین المللی 
دعــوت کرده اســت. پمپئو که در ســومین 

مقصد ســفر منطقــه ای خود بــه بحرین 
رســیده اســت با انتشــار پیامی در صفحه 
توئیتر خود ضمن اشــاره بــه دیدارهایش 
با ولیعهد عربســتان و پادشــاه بحرین بر 
تــداوم همکاری های کشــورش با بحرین 
درخصــوص ایران اشــاره کرده و نوشــت: 
»همــکاری امریکا و بحرین کمــاکان رو به 
گســترش اســت، از همکاری درخصوص 
ایــران، یمــن و مقابله با تروریســم گرفته 
تا اســتقرار نــاوگان پنجــم دریایــی امریکا 
در بحریــن«. او پیشــتر در ســفر بــه قاهره 
مهم تریــن هــدف از همــکاری امریــکا بــا 

شــرکای منطقــه ای اش را مقابله با نقش 
آفرینی منطقه ای ایران اعام کرده بود.

ë  لهستانی ها  
چه چیزی را فراموش کرده اند

انتقاد وزیر خارجه ایران از لهستان به وقایع 
جنگ جهانــی دوم باز می گــردد که بعد از 
حمله گسترده آلمان و شوروی به لهستان و 
اشغال این کشور از سوی دو کشور مهاجم، 
شــوروی هزاران نفــر از لهســتانی ها را آواره 
خارج از مرزهای این کشور کرد. این در حالی 
بود که شــمار زیادی از لهستانی های نجات 
یافته از جنــگ، بتدریج به ایران منتقل و با 

استقبال گرم ایرانی ها مواجه شدند. ایران با 
کمک صلیب سرخ، اردوگاه های پناهندگان 
لهســتانی را ســامان داد. پناهنــدگان کــه از 
بنــدر انزلــی وارد ایران شــده بودنــد، اغلب 
در تهران و بقیه در اصفهان، اهواز و مشــهد 
اســکان داده شــدند. کودکانــی کــه نیازمند 
مراقبت های ویــژه بودند، به دلیل شــرایط 
آب و هوایی بهتر، به اصفهان انتقال یافتند. 
برای اسکان آنها منازلی اختصاص داده شد 
و همچنین مدارس، مشاغل و سازمان های 
فرهنگــی مخصــوص لهســتانی ها ایجــاد 
شــد پاول کورســون خبرنگار لهســتانی، در 
گزارشــی در ایــن باره نوشــته اســت: »ده ها 
هزار لهســتانی، در جایی چند هزار کیلومتر 
دورتر از خانه، یعنی در ایران، صاحب خانه 
و ســرپناه شــدند. برخی از این لهســتانی ها 
حتی زندگی تازه ای را در ایران آغاز کردند«. 
او افزوده:»به طــور طبیعی، کشــورهایی که 
چنین سرگذشت تحسین برانگیزی دارند، 
روابط معاصر خود را نیز آسان تر می توانند 

پایه ریزی کنند.«
در آن زمــان ایــران خود بــا قحطی و کمبود 
مواد غذایی، نابسامانی سیاسی و اقتصادی 
در اثر اشغال کشــور و... مواجه بود. با وجود 
این ایرانیان با وجود مصائبی که داشــتند از 
میهمان نــوازی دریغ نکردنــد. وزیر مختار 
لهستان »کارل بادر« در نامه ای به استاندار 
خراســان از ایــن رفتــار ایرانیــان چنیــن یاد 
می کنــد: »نیــات خیرخواهانــه جنابعالــی 
نســبت بــه هــم میهنــان مــن، مهاجــران 
لهســتانی، تأثیــر عمیقی بر من بخشــیده  

است. 
طبــق گزارش هایــی کــه بــه مــن رســیده، 
جنابعالــی از روی کمــال مرحمــت یــک 
دســتگاه عمارت بــزرگ را در اختیار اطفال 
یتیــم لهســتانی گذارده اید کــه در آنجا آنها 
قلــب  صمیــم  از  مــن  شــوند.  نگهــداری 
پرســتانه  نــوع  و  خیرخواهانــه  مراحــم  از 
جنابعالی متشکرم و اطمینان می دهم که 
لهستانی ها برای همیشه کمال امتنان را از 

جنابعالی خواهند داشت« 
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لهستان؛ فراموشکار یا ناسپاس
مقام های کشــورمان از میزبانی نشست ضد ایرانی در ورشو انتقاد کردند روایت  قاسمی از تخریب سیستماتیک 

وزارت خارجه
سخنگوی وزارت امور خارجه به چند شایعه پیرامون تحوات 
سیاست خارجی از جمله شایعه استعفای محمدجواد ظریف 
و خروج ایران از برجام پاسخ گفت. بهرام قاسمی در گفت وگو 
با ایسنا درباره استعفای ظریف گفت: »استعفای آقای ظریف از ریاست دستگاه 
دیپلماسی کشور را قویاً تکذیب می کنم. متأسفانه در حالی که هفته  گذشته ایشان 
در یک ســفر کاری بســیار مهم و حســاس در هندوستان به ســر می برد و مشغول 

رایزنی با مقامات آن کشور بود، این خبر جعلی ساخته و پرداخته شد.« 
قاسمی با بیان اینکه در همین چارچوب شاهد انجام برخی دیگر از فضاسازی ها 
از سوی برخی از رسانه های مشخص علیه وزارت امور خارجه بودیم، گفت : »به 
نظر می رسد  عناصری در داخل کشور در جهت تضعیف و تخریب جایگاه وزیر 
امور خارجه و دستگاه دیپلماسی کشور با توجه به نقش حیاتی و اساسی آنها در 
وضعیت کنونی کشور تاش می کنند و در همین چارچوب به صورت جنون آمیز 
به انتشــار اخبار نادرست در جهت تضعیف دســتگاه دیپلماسی کشور و پرسنل 
متعهد و کوشــای آن دست می زنند.« این دیپلمات ارشد کشورمان همچنین با 
رد شایعات منتشر شده در مورد وجود اختاف بین رئیس  جمهوری و وزیر امور 
خارجه نیز افزود: »رابطه بســیار صمیمانه و ســازنده ای میان وزیر امور خارجه با 
هیأت دولت بخصوص شــخص رئیس  جمهوری و همچنین ســایر ســران قوا و 
مقامات عالی رتبه کشور وجود دارد و وزیر امور خارجه و دستگاه زیرمجموعه شان 
همــواره در حال تاش برای ارتقــای جایگاه ایران و همچنین خنثی کردن مکر و 

حیله دشمنان علیه ملت ایران و تأمین منافع مردم هستند.«
ســخنگوی وزارت خارجــه همچنین درباره شــایعه تصمیم مقام هــای ایران به 
خــروج از برجام نیز با رد این موضوع گفت: »به نظر می رســد عده ای به صورت 
سیستماتیک درصدد ایجاد آشوب ذهنی و آشفتگی در بازار به منظور اثرگذاری بر 

وضعیت کنونی آن در راستای منافع سوداگران هستند. 
آنها تاش می کنند که با انتشار برخی از اخبار جهت دار و کذب، فضاسازی روانی 
منفی در بازار ایجاد کنند ولی خوشــبختانه با توجه به هوش و ذکاوت مردم این 
اقدامات راه به جایی نمی برد.« قاســمی همچنین تأکید کرد: »تصمیم گیری در 
مسائل مربوط به برجام از همان ابتدا برعهده شورای عالی نظارت بر برجام بوده 
اســت و در آینــده نیز روند به همین نحو خواهــد بود و هر نوع تصمیمی در مورد 

برجام از سوی این هیأت اتخاذ و اعام می شود.«

بررسی  پالرمو در کمیسیون امنیت مجمع تشخیص
عضــو مجمع تشــخیص مصحلــت نظام گفت: بررســی ایحه الحــاق ایران 
به کنوانســیون مبارزه با جرایم ســازمان  یافته فراملی )پالرمو( در کمیســیون 
امنیت مجمع آغاز شد. غامرضا مصباحی مقدم در گفت وگو با ایرنا افزود: 
در ایــن جلســه نمایندگانــی از دولــت و مجلس حضور داشــتند کــه نماینده 
مجلــس اللهیــار ملکشــاهی رئیــس کمیســیون حقوقــی قضایی بــود. ایحه 
الحــاق ایران به کنوانســیون مبارزه با جرایم ســازمان  یافتــه فراملی )پالرمو( 
کــه با اصرار مجلس به مجمع تشــخیص مصلحت نظام ارســال شــده بود، 
در ایســتگاه پایانــی در دســتور کار آتــی مجمع قــرار گرفت. پیــش از این لعیا 
جنیدی معــاون حقوقی رئیس جمهوری از درخواســت دولت برای اولویت 
قــرار گرفتــن ایحــه الحاق ایران بــه کنوانســیون پالرمو در مجمع تشــخیص 
مصلحــت نظــام خبر داد و گفت: تصور من این اســت که بــزودی این ایحه 

در اولویت قرار بگیرد. 

اخبـــــار

از جمله عکس هایی که ظریف در توئیتر خود منتشر کرده است، عکسی از پناهجویان لهستانی در سال 
۱۹۴۳ میادی در اردوگاهی در اصفهان اســت که اکثریت آنها کودک هســتند. ذیل این عکس نوشــته 
اســت که در این تاریخ ۲ هزار و 45۷ لهســتانی که ۲ هزار و 4۳ نفرشــان کودک بودند، در جریان جنگ 
جهانی دوم به ایران پناهنده شده بودند.ظریف همچنین سندی از وابسته نظامی سفارت بریتانیا در تهران  منتشر کرده که 
نشان می دهد در مجموع حدود ۲۲ هزار لهستانی در جریان جنگ جهانی دوم به ایران پناه آورده بودند. عکس دیگری که 
وزیر خارجه ایران در توئیترش منتشــر کرده، از قبرســتان لهستانی ها در تهران است. ظریف عکسی هم از یک نشست ضد 

ایرانی منتشر کرده که در آن بیل کلینتون، حسنی مبارک و شیمون پرز دیده می شوند.

بـــــرش

مجمع تشخیص مصلحت نظام هنوز 
بایــد دربــاره دو ایحــه از چهــار ایحــه 
مرتبــط بــا FATF  در هفته هــای پیــش 
رو تصمیــم بگیرد. امــا تا همین جا هم 
روند بررسی دو ایحه ای که از زیر دست 
ابهامــات  محــل  گذشــته اند،  مجمــع 
مهم تریــن  جملــه  از  اســت.  فراوانــی 
آنهــا اینکــه آیــا مجمع برخــاف قانون 
شــده  قانونگــذاری  کار  وارد  اساســی 
اســت؟ بســیاری معتقدنــد تغییــرات 
انجــام شــده در مصوبــه مجلــس برای 
مبارزه با پولشــویی در مــواد اول و هفتم 
این مصوبه مصداق عینی قانونگذاری 
توســط مجمع و نقــض قانون اساســی 

است.
محمد کاظمی، نایب رئیس کمیسیون 
حقــوق  اســتاد  و  مجلــس  حقوقــی 
دانشــگاه در گفت وگو با »ایــران« درباره 
ایــن وضعیــت می گویــد که هنــوز حتی 
مجلس در جریان جزئیات تصمیمات 
اتخاذ شــده در مجمع قرار نگرفته و هر 
چــه نماینــدگان می داننــد، به واســطه 
شــنیده هایی اســت که نقل شــده. او اما 
بر اســاس همین شــنیده ها تأکید کرده 
که شــبهه نقض قانون اساســی توســط 
مجمــع شــبهه ای جدی اســت و هیأت 
رئیسه مجلس برای مقابله با آن و دفاع 
از کیــان مجلــس بایــد به ایــن موضوع 

ورود کند.
 

شــما به عنوان یــک حقوقــدان بعد از 
بحث های مفصلی که انجام شــده، آیا 
قائل به این هستید که مجمع تشخیص 
مصلحــت نظــام بــا تصمیماتــی که تا 
اینجا درباره لوایح چهارگانه گرفته وارد 
حوزه قانونگذاری شده و به نوعی نقض 
قانــون اساســی اتفــاق افتاده یــا خیر؟  
ببینیــد هنوز ما از آنچــه مجمع در مورد 
قانون مبارزه با پولشویی تصویب کرده، 
اطاع رســمی نداریم. گفته می شود در 
برخی مواد مصوبه تغییراتی ایجاد شده 
اســت. اگر بــه اصطاح مــا حقوقدان ها  
این تغییــرات عبارتی باشــند، یعنی به 
گونه ای باشــد که اســاس قانون را تغییر 
نداده و فقط در یک عبارت برای شفاف 
شدن و رســاتر شــدن متن قانون تغییر 
داده باشند، خب این تغییر را نمی توان 

به قانونگذاری و دخالت در کار مجلس 
تعبیــر کرد. اما طبق اطاع غیر رســمی 
و شــنیده های مــا تغییراتــی کــه انجــام 
شــده، چیزی بیشــتر از این بــوده و ناظر 
به حــذف و اضافه کردن در مــواد و این 
دســت چیزها می شــود. با این فرض به 
نظر می رســد که قانون اساســی توســط 
مجمع نقض شده و این مجموعه وارد 
حوزه قانونگذاری شده است که اصًا در 
حیطه اختیاراتش نیست. البته مجمع 
بایــد  کــه  یــک آیین نامــه ای دارد  هــم 
ببینیــم آن آیین نامه چــه اختیاراتی به 

این مجموعه می دهد.
یعنــی اگــر در مصوبــه مجلــس حذف 
و  باشــد  گرفتــه   صــورت  اضافــه ای  و 
آیین نامه مجمع بگوید مشــکلی ندارد، 
مســأله حــل اســت؟ یعنــی آیین نامه 
مجمع می تواند بر قانون اساسی ارجح 

باشد؟
نــه قطعــاً چنیــن نیســت. بــه هــر حال 
آیین نامــه مجمــع و هــر قانــون عــادی 
دیگری نمی تواند ناقض قانون اساسی 
باشــد و بــا اســتناد بــه آن نقــض قانون 
اساســی صورت بگیرد. به همین خاطر  
بــرای  داریــم  را  اداری  دیــوان عدالــت 
ابطــال بخشــنامه های خــاف قانــون. 
هیأت تطبیــق مصوبــات را در مجلس 
داریــم بــرای بررســی مصوبــات دولت 
بر مبنــای قانون اساســی و قوانین دیگر 
عنــوان  بــه  مجمــع  در  آنچــه   کشــور. 
آیین نامــه تعییــن شــده علی ااصــول 
نبایــد ناقــض قانون اساســی باشــد و بر 
مبنــای آن هــم نمی توان نقــض قانون 
اساســی کــرد. وقتــی بــر اســاس قانــون 
اساســی مجمــع در مقام رفــع اختاف 
میان مجلس و شــورای نگهبان اســت، 
بایــد اصاحی به عمل بیــاورد و نظری 
بدهــد کــه وارد چارچــوب قانونگــذاری 

نشود.
فرمودید مجمــع داور بین نظر مجلس 
و شــورای نگهبــان اســت. آیــا مجمــع 
می توانــد در داوری و قضاوت خود یک 
نظر مرضی الطرفینی اتخاذ کند؟ یعنی 
نه این باشد و نه آن و یک نظر سومی را 
از معدل نظر مجلس و شــورای نگهبان 

اعام کند؟
نــه. در ایــن کار، مجمــع نمی تواند نظر 
ســوم اعام کنــد. قانــون اساســی کامًا 
روشــن اســت و مجمــع طبــق قانــون 
اساســی ســه وظیفه دارد؛ حــل اختاف 

میــان مجلس و شــورای نگهبــان، حل 
معضــات نظــام و مشــاوره در امــوری 
که رهبــری به مجمــع ارجــاع می کنند. 
درخصــوص بحــث مصوبــات مجلس 
مســأله کامًا روشن اســت. مجمع باید 
اعــام کند که نظر مجلس را قبول دارد 
یــا نظــر شــورای نگهبــان را. این وســط 
حالت سومی اصًا وجود ندارد که بیاید 
در قانــون دســتکاری شــود. اگــر قــرار به 
اصاح است باید توسط مجلس صورت 
بگیرد و بس. حتی شــورای نگهبان هم 
نمی توانــد حذف و اضافه کند یا اصاح 
کند. شــورا هم فقط می تواند اعام کند 
که مصوبه مجلس خاف شرع و قانون 

اساسی هست یا نیست، همین.
اان ارزیابی شــما تا همینجا چیست؟ 
یعنــی بــر اســاس اطاعاتی کــه دارید، 

نقض قانون اساسی رخ داده یا خیر؟
بر اســاس آنچــه اظهــار شــده و باید در 
آینــده رســماً هــم اعــام شــود بــه نظر 
من شــبهه نقض قانون اساســی توسط 
مجمع تشخیص مصلحت نظام جدی 
اســت. اان مجلس کامًا در این تردید 
دارد که آیا مجمــع وارد حوزه اختیارات 

و مسئولیت او شده یا خیر.
برخــی می گویند این روند قبــًا و حتی 
در زمــان مرحــوم هاشــمی هــم وجود 

داشته؟
اول کــه اگر قبــًا هم وجود داشــته اصًا 
توجیهی برای اســتمرار آن نمی شــود و 
اتفاقــاً محل ســؤال جدی تری اســت که 
چــرا قانون اساســی به صورت مســتمر 
نقض می شــده و کســی به آن واکنشــی 
نداشــته اســت. اما من فکــر می کنم ما 
شــاهدی بر اینکــه این روند مســبوق به 
ســابقه بوده نداریم. امروز است که ما با 
این مســأله مواجه شده ایم. اگر قبًا بود 
بدون شک نشــانه آن بروز می کرد. ولی 
ما فرض را می گیریم کــه اصًا قبًا هم 

بوده و کسی چیزی نگفته؛ باز هم دلیل 
استمرار نقض قانون اساسی نمی شود. 
ضمــن اینکه باز هــم تأکید می کنم من 
شخصاً سراغ ندارم که مشابه این مورد 

قبًا هم بوده باشد.
فکر می کنید اان باید چه کرد؟

شــبهه  رفــع  مســأله  مهم تریــن  اان 
اســت. یعنــی مــا حتــی در مجلــس به 
عنــوان نماینده مجلس هم نمی دانیم 
دقیقــاً در مجمــع چــه اتفاقــی افتــاده، 
اصاحات مصوبه توســط آنها چه بوده 
و چه تغییراتی ایجاد شده یا اصًا تغییر 
ایجــاد نشــده اســت. در قــدم اول بایــد 
مجلــس به عنــوان مرجــع قانونگذاری 
کشــور در جریــان جزئیــات قــرار بگیرد. 
اان در بی خبــری مجلس اتفاقاتی رخ 
داده و ما فقط یک سری روایت های غیر 
رســمی را بــه صــورت شــخصی از افراد 

شنیده ایم. 
ایــن وظیفــه هیأت رئیســه اســت که به 
کــه  کنــد  درخواســت  رســمی  صــورت 
مجلــس در جریان قرار بگیرد. بعد هم 
مجلــس و در رأس آن هیــأت رئیســه 
باید اگر دید نقض قانون اساسی شده و 
حیطه اختیاراتش تحدید و تهدید شده 
اســت، با جدیت ورود کند و نگذارد این 

اتفاق بیفتد.
هیــأت  و  مجلــس  ورود  می کنیــد  فکــر 
رئیســه آن برندگی و تأثیرگذاری ازم را 
برای جلوگیــری از روند احتمالی نقض 
قانــون اساســی توســط مجمع داشــته 

باشد؟
خب اان مجلــس را تضعیف کرده اند 
امــا مــا بایــد حتمــاً و قطعــاً در صورت 
احــراز ایــن اتفــاق وارد شــویم. مجلس 
نبایــد بگــذارد ایــن بدعــت بــر اســاس 
اصــول مصرع قانون اساســی رخ دهد و 

باید جلوگیری کند.
اهتمــام ایــن کار در مجلــس هســت؟ 
یعنی آیــا تمــام طیف ها ایــن عقیده را 

دارند؟
ایــن را باید هیأت رئیســه ورود کنــد و از 
کیــان حقوقــی و شــأن قانونــی مجلس 
دفاع کند. اان خب در مجلس نســبت 
بــه این اتفاقات نارضایتــی وجود دارد و 
بخشــی هم که ناراضی نیســتند، ابهام 
دارنــد. ایــن کار هیأت رئیســه اســت که 
ورود کند و از شــأن مجلــس دفاع کند و 
اگر نیاز است، در بین نمایندگان اجماع 

ایجاد شود.

محمد کاظمی، نایب رئیس کمیسیون حقوقی مجلس در گفت و گو با »ایران«: 

شبهه نقض قانون اساسی توسط مجمع جدی است
هیأت رئیسه باید برای دفاع از کیان حقوقی و شأن قانونی مجلس به این موضوع ورود کند

احسان بداغی
خبرنگار پارلمانی
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روز  بزرگداشــت  روز گذشــته در مراســم 
پرســتار کــه بــا حضــور سرپرســت وزارت 
وزارتخانــه،  ایــن  معاونــان  بهداشــت، 
نظــام  ســازمان  مســئوان  و  مدیــران 
پرســتاری و جمعی از پرســتاران برگزیده 
وزارت  سرپرســت  شــد،  برگــزار  کشــور 
بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی از 
اســتخدام 19 هزار پرستار در سال های 98 
و 99 در بخــش دولتی و همچنین فراهم 
کــردن شــرایط جــذب تعــدادی نیــروی 
پرســتار در بخش خصوصی خبــر داد. به 
گزارش وبدا سعید نمکی با تأکید بر لزوم 
دگرگون شــدن آموزش پرستاری و تغییر 
نگاه بــه حرفــه پرســتاری، دربــاره جذب 
19هــزار نیــروی جدیــد پرســتاری گفــت: 
محکم روی این موضوع می ایســتم و آن 
را تأمین اعتبار شــده، فرض کنید. سعید 
نمکی اظهار داشت: طرح تحول سامت 
کــه یکــی از اصلی ترین طرح هــای دولت 
تدبیر و امید است، با قوت بیشتری ادامه 
پیدا خواهد کرد. همچنین بسته های طرح 
تحول سامت از جمله کاهش هزینه های 
کمرشــکن از جیــب بیمار، تأمیــن و تهیه 
داروهای بیماران خاص و صعب العاج 
و حمایــت از آنهــا و همچنیــن ماندگاری 
پزشکان در مناطق محروم و مناطق کمتر 

برخوردار، تقویت خواهد شد.
وی درخصــوص معوقات پرســتاران 
گفــت: طی هفته آینده موضوع پرداخت 
معوقــات پرســتاران را بررســی و ســعی 
می کنیم تا معوقات پرداخت شود. درباره 
پرداخت کارانه نیز دستور دادیم تا در اسرع 
وقــت پرداخــت شــود. همچنیــن حقوق 
پرســتاران نیــز به عنوان قشــر زحمتکش 
نظــام ســامت بازنگــری می شــود و اگــر 
عــدم عدالــت در پرداخــت ببینــم آن را 
اصاح می کنیم. نمکی با اشــاره به اینکه 
پرستاران می توانند بزرگ ترین رکن نظام 
ســامت باشــند، افــزود: باید نگاه مــان را 
بــه پرســتاری تغییر دهیــم. البته بــه این 
معنی نیســت که کارشناســان بهداشــت 
را کنــار بگذاریم و به جای آن پرســتار قرار 

دهیــم، بایــد بدانیم که همه مــا یک تیم 
هستیم و باید گسست های میان پزشک، 
پرســتار، پرســتار و ماما و... را ترمیم کرده 
و حفره هــا را پر کنیــم. امروز زمــان تفرق 
نیســت، بلکه زمــان وفاق ملــی و تجمع 
است. معاون پرســتاری وزارت بهداشت 
نیــز در این مراســم با اشــاره بــه فعالیت 
1۲۵ هزار و 8۰9 پرســتار در کشور، بر لزوم 
تأمین منابع جذب 19هزار پرســتار جدید 
در جهــت رفــع مشــکل کمبــود نیــروی 
پرستاری در مراکز درمانی تأکید کرد. دکتر 
مریم حضرتی گفت: خوشــبختانه بحث 
مراقبت پرستاری در منزل بخوبی توسعه 
یافته و در حال حاضر 1۰۰۰ مرکز پرستاری 
در منزل فعال داریم. در عین حال بحث 
پوشــش بیمه ای پرستاری در منزل نیز به 
صورت آزمایشی برای پنج بیماری شایع 
در حال اجراست و امیدواریم بعد از اعام 

نتایج آن گسترش یافته و مردم بتوانند از 
آن استفاده کنند. وی با اشاره به مشکات 
پرداخــت مبتنــی بــر عملکــرد در حــوزه 
پرســتاری گفت: یکــی از مشــکات حوزه 
پرستاری پرداخت مبتنی بر عملکرد بود. 
در اولین گام برای حل این مشکل، اضافه 
کار را از کارانه تفکیک کردیم و بخشــنامه 
آن اباغ شده است، اما برخی دانشگاه ها 

هنوز آن را اجرا نکرده اند.
او با اشاره به سامانه ملی ثبت پرستار 
که حدود یک ماه آغاز به کار کرده اســت، 
گفت: تا کنون 11۰ هزار نفر در این ســامانه 
ثبــت شــده اند. بــر اســاس آمــار میــزان 
پرستاران بیکارمان ۲.۵ درصد بوده است 
و ۴۰۰۰ پرســتار نیــز پشــت طــرح داریــم. 
درباره پرســتاران پشــت طــرح برنامه ای 
تدوین و اباغ شده که امیدواریم با اجرای 

آن این مشکل هم رفع شود.

تبدیــل  بحــث  اســت  ماهــی  چنــد 
بازداشــتگاه کهریزک به مرکز نگهداری 
و درمــان معتــادان متجاهر »ســروش« 
داغ اســت که البتــه در این زمینه تفاوت 
و  پایتخــت  پلیــس  بیــن  دیدگاه هایــی 
سازمان بهزیستی تهران برای راه اندازی 
این مرکز وجود داشــته است، در همین 
از  اســتفاده  بهزیســتی  ســازمان  راســتا 
بــه رعایــت  را منــوط  ایــن بازداشــتگاه 
دســتورالعمل های خاصی عنوان کرده 
بــود که روز گذشــته داریــوش بیات نژاد، 
از  تهــران  اســتان  بهزیســتی  مدیــرکل 
برطرف شــدن عمــده ایــرادات فیزیکی 
از معتــادان متجاهــر  مرکــز نگهــداری 
»کهریــزک« از ســوی نیــروی انتظامــی 
خبــر داد. در کنــار چالش هــای موجــود 
بین پلیس و ســازمان بهزیســتی برخی 
هم معتقدند انتقــال معتادان متجاهر 
بــه کهریــزک عاملــی در جهــت ســرریز 
آســیب های اجتماعی تهران به ســمت 
یــک نقطــه خاصــی از تهران محســوب 
می شــود، اما از سوی دیگر برخی هم بر 
ایــن باورند کهریزک تنهــا نقطه اصولی 
اســت کــه ســازمان بهزیســتی می تواند 
از معتــادان متجاهــر  نگهــداری  بــرای 

انتخاب کند.
مدیــرکل  بیات نــژاد،  داریــوش 
بهزیســتی اســتان تهــران در گفت و گو با 
»ایــران« می گویــد: از زمانی که قرار شــد 
در مرکــز کهریزک با نام جدید ســروش 
ساماندهی معتادان متجاهر با همکاری 
نیــروی انتظامــی انجــام شــود، دوبــار از 
ایــن مرکــز بازدید داشــتیم کــه ایراداتی 
به فضای فیزیکی و زیرســاخت هایی که 
ازمه انجام این کار بــرای ارائه خدمات 
مناسب و کافی به معتادان هست، وارد 
شد. خوشبختانه در بازدید مرحله سوم 
ایــرادات برطــرف شــد، به هرحــال این 
مرکــز 6۰۰ نفــر ظرفیــت دارد بنابرایــن 
6۰۰ تخــت و ملزومــات شــخصی نیــاز 
هســت، بحث آب، سیســتم سرمایشــی 
و گرمایشی، سیســتم بهداشتی، حمام، 

ســقف ایــن مرکــز، در ورودی و... تمامــاً 
آماده شــده و ایــرادات وارده هم مرتفع 

شده است.
برطــرف  وجــود  بــا  می افزایــد:  وی 
هســتیم  منتظــر  ایــرادات  ایــن  شــدن 
نیــروی انتظامــی بــا هماهنگــی واحــد 
بهداری شــان کادر مجربــی کــه  کننــده 
کار باشــند را معرفی کننــد، این مرکز به 
حضور ۳ روانشــناس، ۳ پزشک مسئول 
مددیــار   1۲ حــدود  و  پرســتار   ۳ فنــی، 
اعتیاد نیاز دارد، در واقع کادر تخصصی 
نیروی انسانی معرفی شوند ما بسرعت 
در کوتاه تریــن زمــان مجوزهــا را صــادر 
می کنیــم، پذیــرش و ســرویس دهی به 
6۰۰ معتــاد متجاهــر کار ســختی اســت 
بنابراین تکمیل نیروی انســانی مجرب 
ازم و اجتناب ناپذیــر اســت. بــه مجــرد 
اینکه کادر اجرایی معرفی شوند مجوزها 
را صــادر می کنیــم، ما هم اصــرار داریم 
هرچه سریع تر این کار انجام شود چراکه 
با توجه به فصل سرما برخی از معتادان 
متجاهر ســرپناه ندارند یا ممکن اســت 
شرایط ســختی داشــته باشــند بنابراین 
عاقه مندیــــــم ایــن نابســــــــــــامانی ها 
کادر  معرفــی  بــا  شــوند،  ســاماندهی 
نیروی انســانی بســرعت بــرای افتتاح و 
راه انــدازی ایــن مرکــز اقدامــات ازم را 
انجام می دهیم.  بیات نژاد درباره زمان 
آغاز به کار این مرکز اذعان می دارد: این 
مرکز دست ما نیست و ما فقط مجوزها 

را صادر می کنیم، نیروی انتظامی کننده 
کار هســت و آنها هم انگیزه خوبی برای 
ایــن کار دارنــد، زیرســاخت ها را آمــاده 
کردنــد. بــا گفت و گویــی کــه بــا فرمانده 
بــا  داشــتیم  اســتان  انتظامــی  نیــروی 
معرفــی کادر نیروی انســانی به فوریت 
کمیســیون تشــکیل می شــود و با صدور 
مجوزها پذیرش و ارائه خدمات را شروع 

خواهیم کرد.
تهــران  اســتان  بهزیســتی  مدیــرکل 
ادامــه می دهد: مرکــز کهریزک ظرفیت 
افزایــش را نــدارد و پذیــرای همــان 6۰۰ 
نفر اســت، اگر آمار معتــادان متجاهر را 
در اســتان تهــران بین 15 تــا ۲۰ هزار نفر 
در نظر بگیریم برای مابقی این بیماران 
ایجــاد ظرفیت هــای جدیــد ازم اســت 
و ایــن امر بــا کمک بخــش خصوصی و 
نیــروی انتظامی که در این امر پیشــقدم 

شده اند محقق می شود. 
البتــه در حــوزه ســپاه و بســیج هــم 
اقداماتــی انجام داده اند که ما اســتقبال 
می کنیم. امیــدوارم تمام ایــن اقدامات 
به فعلیت تبدیل شود، حتی می توانیم 
در  دیگــری  جدیــد  ظرفیت هــای 
شهرستان ها ایجاد کنیم به عنوان نمونه 
در شهرســتان قــدس یــک مرکــز جدید 
بــا ظرفیــت ۳۰۰ نفــر بــا کمــک بخــش 
خصوصــی ایجاد شــده که آنجــا هم به 
محض آماده شــدن کادر نیروی انسانی 

مجوزهای ازم صادر می شود. 

مدیرکل بهزیستی استان تهران خبر دادسرپرست وزارت بهداشت اعام کرد

کهریزک مرکز  نگهداری معتادان می شوداستخدام 19 هزار پرستار  در بخش دولتی

بــــرش
هتل هــا و مراکــز اقامتــی کشــور تخفیــف ۵۰ درصــدی بــه 
پرســتاران بازنشســته ارائــه می دهنــد. جمشــید تقــی زاده 
مراســم  در  کشــوری  بازنشســتگی   صنــدوق  مدیرعامــل 
روز پرســتار گفــت: وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی همکاری خوبی بــا وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دارد. وی با اشاره به این که حدود یک میلیون 
و ۴۰۰ هزار بازنشســته در کشور داریم، افزود: بخشی از این بازنشستگان مربوط به 
وزارت بهداشــت هســتند که ما به پرســتاران بازنشســته و خانواده درجه اول آنها 
تخفیــف ۵۰ درصــدی اقامت هتل هــا و تخفیف ۲۰ درصدی پذیرایــی این مراکز 

اقامتی را هدیه می دهیم.  

تخفیف ۵۰ درصدی هتل ها به پرستاران

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران:

آراد کوه هم منشأ بوی نامطبوع 
تهران نیست 

حــدس و گمان ها دربــاره بوی بد تهران همچنــان ادامه دارد. 
گمانــه زنی هایــی کــه عمرشــان کمتــر از عمر بویــی نامطبوع 
است که چهارشــنبه 1۲ دی ماه هوای بخش های بسیار زیادی 
از پایتخــت را ناخــوش کند. اســتاندار تهران ایــن بار هم گزینه دیگری را منشــأ بوی 

نامطبوع تهران اعام کرد؛ مرغداری ها، لبنیاتی ها و دفع زباله روی آراد کوه.
اما یک ســاعت بعــد مدیرعامل ســازمان مدیریت پســماند شــهرداری تهران 
حرف های »انوشــیروان محســنی بندپی« را رد کرد تا بوی بد پایتخت همچنان که 
کاربــران فضــای اجتماعی آن را در شــبکه های اجتماعی ترند کننــد، مرموز بماند! 
محسنی پندپی پیش از این احتمال داده بود بوی بد تهران ناشی از ماده  ای به  نام 
»مرکاپتان« باشد. ماده ای که در گاز شهر تزریق می شود تا نشت گاز را به شهروندان 
هشدار دهد. او حتی از احتمال خرابکاری هم سخن به میان آورده بود؛ البته استاندار 
نیــم نگاهی مشــکوک هم به فاضاب تهران داشــت. »محمد رســتگاری« معاون 
پایش محیط زیســت استان تهران هم بیشترین احتمال را نشت مرکاپتان دانسته 
بود اما بررسی ها آنها را به یقین نرساند تا همچنان گزینه های جدید روی میز گمانه 

زنی بیاید، شاید به صورت تصادفی پاسخگویی برای سؤاات افکارعمومی بیابند! 
 »رضا عبدلی« مدیرعامل ســازمان مدیریت پســماند شــهرداری تهران هم در 
انتساب این سخنان به استاندار شک می کند هم تکذیب و تأکید می کند که می تواند 
ازدستگاه مطبوع خود درباره تازه ترین گزینه بوی تهران دفاع کند. عبدلی می گوید: 
»شــیرآبه ها در سنوات گذشــته در محل آرادکوه از طریق بازچرخانی خشک شده و 

شیرابه ای برای تولید بوی نامطبوع وجود ندارد.«
به گفته عبدلی براســاس گزارش هایی که از بوی نامطبوع پایتخت منتشر شده 
اســت، این بو در مناطق مرکزی و شــرقی تهران استشــمام شــده اســت و این بو در 
مناطق جنوبی شهر استشمام نشده است. همچنین پسماندها در منطقه آرادکوه در 
۴۰ کیلومتری جنوب شهر قرار گرفته است. در حالی که اگر این بو ناشی از پسماندها 

باشد اولین نقطه ای که باید بو در آن استشمام شود مناطق جنوبی خواهد بود.«
نتیجه فعالیت 1۰ روزه دستگاه ها و سازمان های مرتبط برای یافتن بوی بد تهران 
تا به امروز تبرئه میدان انقاب، ایستگاه متروی ملت و حسن آباد، پاسکو، دماوند، 
کرج و در تازه ترین تبرئه »آراد کوه« بوده اســت! مسئوان و مقامات مسئول به قول 
»محمد رستگاری« معاون پایش محیط زیست تهران می دانند کجاها منبع بوی بد 

نیست! اما نمی دانند منشأ بو کجاست!
البتــه اســتاندار تهران عصــر دیروز در گفــت و گو با »ایــران« توضیــح داد: مرکز 
محیــط زیســت دانشــگاه تهــران دربــاره شناســایی منشــأ بــوی نامطبوع چنــدروز 
پیــش پایتخــت در حــال تحقیــق اســت. انوشــیران محســنی بندپــی روز شــنبه در 
حاشــیه مراســم بازدید از بیمارســتان لقمان تهران و دیدار با پرستاران این مرکز به 
خبرنــگاران گفــت: احتمــال زیــاد دارد علت آن بو مــاده شــیمیایی گاز »so۲« بوده 
باشــد زیرا این گاز آن روز نســبت به گازهای دیگر در مرکز تهران زیادتر بوده اســت.
بــه محــل دفــن  بــو مربــوط  ایــن  مــا نگفته ایــم  کــرد:  تأکیــد  وی همچنیــن 
زباله هــای آرادکــوه اســت چراکــه جهــت وزش بــاد از غرب به شــرق اســت و هیچ 
ارتباطــی بــه موضــوع زباله هــای آرادکــوه نــدارد. بــه گــزارش ایرنــا صبــح دیــروز 
یــک خبرگــزاری بــه نقل از اســتاندار تهــران در تیتــر خبر خــود اعام کرد که منشــأ 
بــوی نامطبــوع پایتخــت زباله های آرادکــوه بوده کــه اســتاندار این موضــوع را رد و 
تأکیــد کــرد که به طــور کلی دربــاره بــوی نامطبوعی کــه از مدت ها پیــش در حوالی 
فــرودگاه امــام خمینــی)ره( در جنــوب تهــران وجــود دارد صحبــت کــرده اســت.

گزارش خبری

ران
ای

سنا
ای
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مستندی دیگر درباره »باب دیلن« 
برنده حاشیه ساز نوبل ادبی

زمــان چندانــی از معرفی باب دیلــن به عنوان یکــی دیگر از 
برگزیده هــای ادبــی جایــزه نوبــل در ســال 2016 نمی گــذرد، 
انتخابــی که منجــر به بروز حاشــیه ها و حــرف و حدیث های 
بســیاری برای آکادمی این جایزه شد، چراکه اغلب اهالی ادبیات تأکید داشتند که 
دیلن به عنوان فردی فعال در عرصه ادبیات شناخته می شود نه در حوزه ادبیات که 
حاا چنین جایزه ای به او تعلق گرفته است! حاا »مارتین اسکورسیزی« کارگردان 
مشهورســینما تصمیــم به ســاخت مســتندی دربــاره تور معــروف »بــاب دیلن« 
ترانه ســرای برنده نوبل در اواســط دهه ۷0 میادی گرفته اســت، خبر ســاخت این 
فیلم به نقل از کمپانی نتفلیکس منتشر شده است. آن طور که در رسانه ها به نقل 
از گاردین آمده، این مستند شامل مصاحبه های جدیدی با »باب دیلن« ترانه سرا، 
نویسنده و خواننده نامدار امریکایی است و به روح پراضطراب امریکا در سال 1۹۷۵ 
و موســیقی سرشــار از لذت و شــادی می پردازد که »باب دیلن« در پاییز آن سال در 
قالب تور »Rolling Thunder Revue« اجرا کرد. این فیلم قرار اســت امسال برای 
نمایش آماده شود و برخی از گزارش ها حاکی از آن است که لحن غیرمستقیم تری 
در مقایســه با مستند »باب دیلن« ساخته »اسکورسیزی« در ســال 200۵ با عنوان 
»راهــی به خانه نیســت« دارد. مســتند قبلی اسکورســیزی به موضوع به شــهرت 
رسیدن »دیلن«، نقل مکانش به نیویورک و یک دوره کناره گیری از فعالیت پس از 

تصادف با موتورسیکلت در سال 1۹۶۶ می پرداخت.

آن سوی 
مرز

سینایی و حسرت فیلم های نساخته!
نیمــه دوم دهــه 80 بود کــه اراده کرد 
بســازد؛  را  زمســتان«  »قطــار  فیلــم 
نــوازی  میهمــان  از  متفــاوت  روایتــی 
مــردم ایــران از لهســتانی ها در جنگ 
ایــن  ســاخت  بــرای  دوم.  جهانــی 
فیلم قــراردادی مشــترک بین فارابی 
حتــی  و  شــد  بســته  هــم  لهســتان  و 
عزت اه انتظامی بــرای نقش اصلی 
در نظــر گرفتــه شــد اما با مــرگ آقای 
بازیگر این حسرت برای همیشه ماند 

برای خســرو ســینایی؛ هرچنــد در این 
سال ها بیکار ننشست و البته تنها یک 
فیلــم »جزیــره رنگین« را ســاخت که 
اقتباســی آزاد از فعالیــت دکتر احمد 

نادعلیان در جزیره هرمز بود. 
فیلم هایــی  داشــت  تصمیــم  او 
براساس فرهنگ بومی نقاط مختلف 
بــا  را  ایــران  مــردم  تــا  بســازد  ایــران 
مملکــت خودشــان آشــنا کنــد اما آن 
طــور کــه خــودش می گوید» بــا توجه 

به فروشــی که مثًا از مســتند »جزیره 
رنگیــن« به دســت آمــد که بــه اندازه 
یــک ناهــار اعضــای گــروه هــم نشــد، 
امکان اینکــه بتوانیم ایــن راه را ادامه 

دهیم بسته شد.« 
فیلــم  فیلمســاز  کار  می گویــد،  او 
ســاختن اســت اما نحوه اکرانش نیاز 
بــه حمایت دارد: »فیلم من در گروه 
ســینمایی هنــر و تجربــه بــه نمایش 
از مســئوان  بــه یکــی  بــود  درآمــده 

غیردولتــی کــه نقــش بســیار مهمی 
دارد گفتــم بــا توجــه به این شــرایط 
چگونــه اســت کــه درآمد حاصــل از 
فروش فیلم من به اندازه یک وعده 
نشــده  هــم  اعضــای گروهــم  ناهــار 

است؟ 
او در پاسخ به من گفت: »بفروش 
بســاز« تا اکــران خوب بگذاریــم!« اما 
خبر تازه اینکه فیلم مســتند داستانی 
قــرار  ســینایی  ســایه«  بــا  »گفت و گــو 

اســت 2۴ دی مــاه در ســی و دومیــن 
عصــر فیلم بهــاران اکران شــود، او که 
ایــن مســتند را بــر اســاس فیلم هایی 
کــه از صادق هدایت دیده ســاخته به 
ایســنا گفته: »توقع داشــتم کسانی  که 

مطالعاتــی در زمینه صادق هدایت 
داشــتند پــای دیــدن ایــن فیلــم 

بنشینند و بعد نظر بدهند اما 
تنها پشت سرم حرف هایی 

زده شد که متأثرم کرد.«

برگزاری اختتامیه جایزه دکتر مجتبایی
مراســم اهــدای جوایز بــه برگزیدگان هشــتمین دوره  جایزه  
دکتر فتح اه مجتبایی سه شنبه 25 دی ماه ساعت 16:30 با 
حضور جمعی از اهالی فرهنگ و اندیشــه در مرکز فرهنگی 
شــهرکتاب برگزار می  شــود.در این مراسم، گزارشــی از پایان نامه های ارسالی به 
هشــتمین دوره  جایزه  ارائه می شــود و فتح اه مجتبایی، محمــود عابدی، دکتر 
علی اشرف صادقی، تقی پورنامداریان، حسین معصومی همدانی، محمدرضا 
موحدی و علی اصغر محمدخانی درباره  وضعیت پژوهش های ادبی و عرفانی 
و پایان نامه های دو حوزه  زبان و ادبیات فارسی، ادیان و عرفان سخن می گویند.

کنسرت فرج علیپور در سالن میاد
فــرج علیپورنوازنــده و آهنگســاز موســیقی نواحــی کشــورمان روز پنجشــنبه 
یازدهــم بهمــن مــاه ســال جاری تازه ترین کنســرت خــود را در ســالن میاد 
نمایشــگاه بین المللــی تهــران برگــزار می کند.علیپــور در کنســرت پیــش رو 
کــه توســط مؤسســه فرهنگی هنــری »فــروغ فلق« بــا همراهی گــروه »تال« 
بــه سرپرســتی مســلم علیپور و میــاد علیپور به عنــوان تنظیم کننــده برگزار 
می شــود، ماننــد ســنوات گذشــته برنامه هــای خــود تصمیــم دارد قطعات 

منتخب خود طی سال های گذشته را برای عاقه مندان ارائه کند.

»رورانس« در راه امریکا
نخســتین حضــور بین المللــی »رورانــس« بــه کارگردانــی ســوگل رضوانــی 
بــا جشــنواره »ســانتا باربــارا« امریــکا رقــم خورد.ایــن جشــنواره کــه یکــی از 
جشــنواره های مورد تأیید آکادمی اســکار به شــمار می رود، در این دوره 83 

فیلم کوتاه را از کشورهای مختلف جهان به نمایش خواهد گذاشت.

مستندی درباره صید غیرمجاز کشتی های چینی
تصویربرداری مستند »ترال« با موضوع صید بی رویه و مخرب کشتی های چینی، 
در بندرعباس به پایان رســید. این مســتند به نویســندگی و کارگردانی حجت اه 
عدالت پناه درباره حضور کشتی های چینی در آب های سرزمینی ایران بخصوص 
خلیج فــارس و عــوارض زیســت محیطی و اجتماعی مخربی اســت که بــر امرار 

معاش صیادان بومی و اقتصاد شهر و روستاهای استان هرمزگان می گذارند.

تجلیل از راوی »حکایت بلوچ«
بزرگداشت محمود زند مقدم پژوهشگر مردم مدار و راوی »حکایت بلوچ« 
بــا همــکاری اداره کل مطالعــات اجتماعــی و فرهنگــی شــهرداری تهران و 
انجمن جامعه شناســی ایــران، روز 2۴ دی ماه 13۹۷ از ســاعت 1۴ الی 1۹ با 
حضور اســتادان دانشــگاه و پژوهشــگران در محل تاار ایوان شــمس برگزار 
می شود. قرار است در این مراسم از دو نوشته اخیر وی که در کتابی با عنوان 

از »سرزمین بی پرنده تا قلعه« منتشر شده است، رونمایی شود.

رونمایی از پوستر فیلم »بهشت گمشده«
نخســتین پوســتر فیلم ســینمایی »بهشــت گمشــده« بــه کارگردانــی حمید 
ســلیمیان و تهیه کنندگی محمدصادق آذین با طرحی از محمد روح اامین 
رونمایی شــد. فیلم سینمایی بهشت گمشده از چهارشنبه 2۶ دی ماه اکران 

خود را ویژه مدارس و دانش آموزان سراسر کشور آغاز خواهد کرد.

روی خـط 
خـــــــبر

نهضت تولید محتوای مناسب فرهنگی برای کودک و نوجوان
گفت وگو با سیدجمال هادیان، دبیر جشنواره کودکان آناین درباره سیاست های این پروژه

وزارت ارتباطــات بتازگی جشــنواره ای 
را بــه  نــام کــودک آناین تــدارک دیده 
اســت تا به زعــم خــود، محتوایی پاک 
و مناســب بــرای کــودکان و نوجوانان 
تولیــد کنــد و خانواده هــا را تا حــدی از 
نگرانی هایــی که دراین بــاره دارند، رها 
کند. ایــن فلســفه وجودی »جشــنواره 
دوره  اولیــن  اســت.  آنایــن«  کــودک 
»جشنواره کودک آناین« که به همت 
وزارت ارتباطــات و فنــاوری اطاعــات 
تدارک دیده شــده، جشــنواره ای است 
کــه هــدف خــود را ســاخت محتــوای 
بــرای  مجــازی  فضــای  در  مناســب 
کودکان و نوجوانان اعام کرده است.  
جشنواره فیلم کودک آناین در تاش 
اســت تا زنجیــره تولید محتــوا را برای 
کودکان تســهیل کند. از این روی، برای 
اولیــن بــار در کشــور یــک تیــم 7 نفره 
متخصــص ایده هایی را کــه برای تولید 
محتــوا در فضای مجازی بــه دبیرخانه 
بررســی  اســت،  رســیده  جشــنواره 
می کنند. این آثار در خانه ســینما ثبت 
می شــود تــا از حقــوق صاحبــان آثــار 
صیانت شــود. ازم به یادآوری اســت 
که بجز بحث های حمایتی، بیش از 200 
میلیون تومان جایزه افراد منتخب در 
این جشنواره خواهد بود. چندی پیش 
اهــداف و ضرورت هــای این جشــنواره 
در یــک نشســت خبــری توســط دبیــر 
جشــنواره برای خبرنگاران و رســانه ها 
تشریح شد و همین نشست بهانه ای به 
دست مان داد تا در گفت و گویی با سید 
جمــال هادیان، دبیر این جشــنواره، به 

بررسی ابعاد مختلف آن بپردازیم.

ë  جشنواره کودک آناین با چه سیاستی
برگزار شد؟

بــر اســاس آمارهــای معتبــر بیــش 

کــودکان  کــه  محتوایــی  درصــد   80 از 
در فضــای مجــازی اســتفاده می کننــد 
متناســب با ســن و سال، ســبک زندگی 
و فرهنگ شــان نیســت. ایــن تولیــدات 
بیشــتر  و  هســتند  خارجــی  عمدتــاً 
بــرای بزرگســاان مناســبند. بر اســاس 
آمارهایــی کــه وجــود دارد، خانواده هــا 
تنهــا از 20 درصد محتوایــی که کودکان 
در فضــای مجازی می بینند، خبر دارند 
و کودکان در فضای مجازی رها هستند. 
بــر  نظــارت  بــرای  ابــزاری  خانواده هــا 
فرزندان شان در فضای مجازی ندارند.

در کشــورما نهادهــای زیــادی وجود 
دارد که وظیفه شــان تولید محتواســت: 
وزارت فرهنگ و ارشــاد اسامی، وزارت 
پــرورش  کانــون  پــرورش،  و  آمــوزش 
فکــری کــودکان و نوجوانــان، ســازمان 
تبلیغات اسامی، حوزه هنری سازمان 
تبلیغــات اســامی و ســازمان فرهنگی 
و هنری شــهرداری... اینها تاکنون برای 
تولیــد محتــوا کار چندانــی نکرده انــد و 
حضورشان در تولید محتوا برای فضای 

مجازی بسیار کمرنگ بوده است.
و  فراخــوان  انتشــار  شــامل  اول  گام 
جمــع آوری فیلم های کوتــاه وایده هایی 
بــرای ســاخت ســریال اینترنتی بــود که 
چند روزی اســت به پایان رسیده. دراین 
مرحله هزار و 120 فیلم و ایده جمع آوری 
و آماده شده و گام دوم، داوری، انتخاب، 

حمایت و آموزش است.
ë  معیار شــما برای انتخاب محتواهایی

که تولید می شــود چیســت و کودکان در 
چه اپی می توانند این محتواها را تماشا 

کنند؟
وظیفــه مــا تولیــد محتوا نیســت ما 
فقط در این رویداد استعدادهای تولید 
شناســایی  کشــور  سراســر  در  را  محتــوا 
و حمایــت می کنیــم. حمایــت مالــی، 
معنــوی، تجهیزاتــی و آموزشــی تا این 
استعدادها به ظهور برسند وآثارشان را 

تولید کنند.

در حقیقت جشــنواره کودک آناین 
زنجیره زیســت بوم یا اکو سیستم تولید 
محتــوا بــرای کــودک را اصــاح می کند 
که زنجیــره اول از خود کودک و نوجوان 
شــروع می شــود کــه چــه فیلم هایــی را 
دوســت دارد؟ چیزهایــی را که دوســت 
دارد در کجا می بیند؟ در روبیکا می بیند 
یــا در یوتیــوب یــا... حلقــه دوم پــدر و 
مادرهــا هســتند که آیــا بــر محتواهایی 
کــه فرزندان شــان در فضــای مجــازی 
اســتفاده می کنند، نظارت دارنــد یا نه. 
آیا اپلیکیشــنی برای نظارت بر ساعات 
کــه فرزندان شــان فیلم هــا  و جاهایــی 
ســوم،  حلقــه  دارنــد؟  می بیننــد،  را 
تولید کننــدگان هســتند. اهالی فرهنگ 
و هنر و رســانه، فیلمسازان، نویسندگان 
کتاب کــودک، تصویرگران و کارگردانان 
و انیمیشن ســازان این حلقه را تشکیل 
می دهنــد. و در نهایت حلقــه چهارم را 
داریم که شامل سکوهای توزیع و پخش 
محتوا یا )VOD(ها مثل تماشا، نماشا، 
روبیکا، »آخرین خبر« و آپارات هستند.

در واقــع ما به دنبــال اصاح و وصل 

کــردن زنجیره هــای تولید محتــوا برای 
کــودکان و نوجوانان هســتیم و در مورد 
همــه زنجیره ها کار می کنیــم. به عنوان 
مثال از کودکان و نوجوانان نظر خواهی 
و  جوانــان  و  ورزش  وزارت  از  کردیــم، 
آموزش و پــرورش کمک گرفتیم. همه 
آنهــا موظف شــدند تا عید امســال اپ 
مخصــوص پخــش تولیــدات محتوای 
کودکان و نوجوانــان را ایجاد کنند که به 
ایــن ترتیــب 10 تــا 20 اپلیکیشــن ایجاد 
نوجوانــی  و  کــودک  هــر  کــه  می شــود 
داخــل آن بــرود، می توانــد بــر اســاس 
سن و عاقه اش بازی، فیلم وانیمیشن 
مــورد عاقــه اش را در آن ببینــد و دیگر 
محدودیــت اپ بــرای دیــدن محتوا در 
فضای مجــازی وجود نخواهد داشــت. 
اان چنــد تــا از ایــن اپ هــا آماده شــده 
و تــا چند هفتــه دیگــر کامــًا راه اندازی 

می شود.
ë  در تولیــد محتوا هــا چقــدر از نظــرات

ســینماگران و برنامــه ســازان کــودک و 
نوجوان استفاده کرده اید؟

وزارت  همــت  بــه  جشــنواره  ایــن 

ارتباطــات برپا شــده اســت و تمام کادر 
این جشنواره از مدیران علمی اجرایی، 
مارکتینــگ و روابــط عمومــی از افــراد 
دایــره فرهنگ و هنر هســتند که البته از 
بیــرون وزارتخانه انتخاب شــده اند. این 
جشــنواره در حقیقــت نتیجه کار بخش 
خصوصی اســت که با حمایــت وزارت 

ارتباطات برگزار می شود.
ë  فیلم هــا مجــازی  فضــای  در 

وکارتون هایــی هســت که اگرچه شــاید 
قدیمــی بــه حســاب بیاینــد، ولــی هنوز 
هــم موردعاقه کــودکان هســتند. آیا در 

اپ های تان این محتواها جایی دارند؟
اپ هــا  ســاماندهی  مــا  وظیفــه 
فقــط  مــا  نیســت  مجــازی  فضــای  در 
در  و  می کنیــم  حمایــت  اپ هــا  از 
کارهای شان دخالتی نداریم. آنها برای 
موفقیت شــان ممکن اســت فیلم های 

قبلی یا فعلی را در اپ شان قرار دهند.
ë  انیمیشــن ها و محتواهای خارجی نیز

در این اپ ها دیده شدند؟
نه، این جشنواره اولین جشنواره وب 
ســری در خاورمیانه اســت مثل سریال 

اینترنتی که مثًا »دیرین دیرین« یکی از 
آنهاست؛ یعنی محتوایی که در فضای 
تجاری ســازی  شــده،  ایجــاد  مجــازی 
کنندگانــش  تولیــد  بــرای  و  می شــود 
بعــد  می گیــرد،  صــورت  اشــتغالزایی 
نوجوانــان  و  کــودک  کــه  مخاطبانــش 
هســتند مــدت طوانی از ایــن محتواها 
استفاده می کنند. حاا ممکن است این 
محتوا انیمیشن باشــد، دوربین مخفی 
باشــد یــا مســتند و ژانرهــای مختلــف. 
هدف اصلــی این جشــنواره حمایت از 
»وب ســری« به عنــوان یــک ژانر جدید 
اســت کــه در ایــران هیــچ وقــت نبــوده 

است.
ë  پیش بینــی شــما بــرای کامل شــدن و

به نمایــش در آمدن این وب ســری ها در 
فضای مجازی چه زمانی است؟

بیش از 400 فیلم کوتاه به جشــنواره 
رســیده اســت ونزدیــک 600 ایــده کــه 
توســط هیأت انتخاب تا اول بهمن ماه 
از فیلم هــا  تعــدادی  داوری می شــوند 
به عنــوان فیلم های منتخب مشــخص 
دریافــت  را  جوایزشــان  و  می شــوند 
می کنند وارد فضای مجازی می شــوند 
اگر ظرفیت داشته باشند مورد حمایت 
قرار می گیرند. اما در مورد وب ســری ها 
20 ایــده عــاوه بــر جایــزه 30میلیــون 
تومانــی بــرای ســاخت اولین قســمت 
می گیرند، اگر قســمت اول شــان موفق 
قــرار  اختیارشــان  در  امکاناتــی  باشــد 
می گیــرد و امکان اینکــه در دوفصل 22 
تا 26 قســمتی ساخته شــوند برای شان 
رهــا  را  ایدهــا  جشــنواره  ایــن  هســت. 
نمی کنــد، مگر تــا زمانی که بــه مرحله 
فضــای  در  و  برســند  تجاری ســازی 
مجــازی و بین بچه ها شــناخته شــوند. 
ایــن جشــنواره عنصر اصلــی اش ابتکار 
و خاقیــت اســت و بــا ظرفیــت بخش 
وزارت  و  می گیــرد  انجــام  خصوصــی 
ارتباطــات تنها بانــی و هماهنگ کننده 

است.

سعیده احسانی راد
خبرنگار
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اصــاح قوانینــی کــه تطابقی بــا حرفه 
ســینماگران، بخصــوص کارگردانــان و 
تهیه کنندگان ندارد، از جمله مطالبات 
سینماســت.  اصحــاب  روزهــای  ایــن 
ابوالحســن داوودی، کارگردان ســینما 
گفتــه  ایســنا  بــه  نظــری  اظهــار  در 
بــرای  کار  وزارت  کهنــه  بود»قوانیــن 
ســینما مناســب نیســت و بزرگ ترین 
مشــکل ثبت اصنــاف ســینمایی بویژه 
کانون کارگردانان در وزارت کار، کهنگی 
و عــدم تطابــق قوانین ایــن وزارتخانه 
بــا حرفه ما اســت. عــاوه برآنکــه این 
قوانیــن حــدود پنجــاه ســال اســت که 
و  نداشــته  محسوســی  تغییــر  تقریبــاً 
هنــوز تلقــی و تعاریف خشــک و کهنه 
حزب توده ای در آن ها دیده می شــود، 
هیچ گونــه تعریفی از مناســبات نظام 
ســینمایی هــم در ایــن قوانیــن وجــود 

خارجی ندارد.«
توضیــح  در  داوودی،  ابوالحســن 
گفته هــای خــود بــه ایســنا و ایــن کــه 
»منظــورش از ایــن قوانیــن کهنه کدام 
قوانیــن اســت؟ بــه »ایــران« می گوید: 
»عمده قوانینی که ما در حوزه ســینما 
داریم همان مجموعه قوانین کارگری 
اســت که مبنایش مجمع های صنفی 
اســت. یعنــی قــرار اســت بــه شــکلی 
کانون کارگردانان منحل شــود و دوباره 
به شــکل جدید یــک مجمع یا انجمن 
صنفی تشکیل شود. کانون کارگردانانی 
که عمر 30 ساله دارد و توانسته تاکنون 
به حیاتش ادامه دهد و مشــکاتش را 
پشت سر گذاشته وهنوز کسی نتوانسته 

بگوید که فعالیتش غیرقانونی است.«
او ادامه داد: »این قوانین بیشــتر به 
رابطه کارگر و کارفرما مربوط می شــود 
و بــرای گروه هایی این قوانین مصداق 
دارد که می خواهند یک صنف کارگری 
و کارفرمایــی تشــکیل دهنــد و بیشــتر 
محــدود بــه همیــن روابــط اســت. در 
حالی که ما در حرفه سینما بخصوص 
در حرفه کارگردانی ویژگی های پیچیده 
تری داریم که باید تعریف خودشان را 
داشته باشــند وبا تعریف صرف روابط 
کارفرمــا و کارگــری نمی تــوان آنهــا را 

تعریف کرد.«
او در خصــوص تدویــن نظامنامــه 
ســینما افــزود:» قبــًا هــم ایــن اتفــاق 
افتاده اســت. از ســالهای قبل دوستان 
تــاش کردنــد و چیزهــای مختلفی را 
نوشــتند اما بــه نظر می رســد این عزم 
و اراده در دولــت و بخشــی از مدیریت 
وزارت فرهنگ یا شــورای عالی انقاب 
فرهنگی خیلی وجود ندارد که بخواهند 
این مســأله را سروســامان دهند وگرنه 
خیلی زودتر از اینها مشکل خانه سینما 
و بــه تبع آن اصنــاف زیر مجموعه اش 
حــل می شــد. اگــر قــرار اســت مــا یک 
شــناخت نامــه یا ثبــت قانونی داشــته 
باشــیم بایــد هــم در آن رابطــه کاری 
رعایت شده باشد و هم رابطه فرهنگی 
و مؤلف و همه چیزهایی که ما با آن در 
ارتباطیم.دوســتان هم تاش کردند تا 
گرفتــاری ثبــت خانه حل شــود. اما اگر 
این ثبت به شــکل قانونی اتفاق نیفتد 
بعداً تبعاتش بیشتر خواهد شد. بیش 
از ســی سال است از قبل از این که خانه 
سینما تشکیل شود ارتباطمان با وزارت 
فرهنــگ، شــورای فرهنــگ عمومــی و 

شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی بوده 
اســت. اینهــا وظیفه دارنــد بتوانند این 
و  ســینمایی  اصنــاف  بیــن  را  تعامــل 
دولــت و حاکمیت نگــه دارند و وظیفه 
دارنــد ایــن مســأله را حــل کنند.حتــی 
اگــر نیاز اســت باید قانــون آن تدوین و 
ایحــه اش تقدیــم مجلــس شــود. اگر 
ایــن مشــکل حــل نشــود و از مجــرای 
متولیان فرهنگ پیگیری نشود، بعد از 
این خیلی از برداشت هایی که مدیران 
آینده در وظایف شــان خواهند داشت 

برای ما مشکل ساز خواهد شد.«
قوانینــی که اعضای خانه ســینما و 
کانون کارگردانان با وجود پیگیری های 
بســیار یا در موردش اظهار بی اطاعی 
کردنــد و یــا آن را منــوط بــه بحث های 
درون گروهی جلسات مجمع عمومی 
دانستند که موعد برگزاری اش نزدیک 

است.
ایــن در حالــی اســت کــه علیرضــا 
رئیســیان، کارگــردان ســینما و رئیــس 
سابق کانون کارگردانان سینمای ایران 
در این باره به »ایــران« می گوید:»مگر 
ایــن  بگیــرد؟  تصمیــم  بایــد  مجمــع 
مســأله در اساســنامه بر عهده شــورای 

مرکــزی اســت. دو تا مجمع گذاشــتند 
و هیــچ کس نیامــد. این مســئولیت بر 
بایــد  و  اســت  مرکــزی  شــورای  دوش 
بپذیرد. 6 ســال است که این مسأله در 
خانه سینما حل نشده است. نه صنفی 
منحــل می شــود و نــه کســی می تواند 
آن را نابــود کنــد. باعث تأســف اســت 
کــه تصمیمــات غلــط گرفته می شــود 
پاســخگو  هــم  صنــوف  نماینــدگان  و 

نیستند.«
رئیســیان درمــورد مشــکل قوانیــن 
وزارت کار می گویــد:» برخــی قوانیــن 
وزارت کار اگــر نــو هــم باشــند، بــرای 
شــأن  از  دور  هنرمنــدان  تشــکیات 
آنهاســت. تهیه کننده کارفرما نیســت. 
او مســئولیت اجرای یک پروژه را دارد. 
ما به یک مصوبه از سوی هیأت دولت 
نیــاز داریــم تــا ســینما بــه عنــوان یک 
صنعت در ایران به رســمیت شناخته 
بیفتــد، تمــام  اتفــاق  ایــن  اگــر  شــود. 
مشــکات ما حــل می شــود. در کجای 
دنیــا یک فیلمســاز یا نویســنده از نظر 
نظام صنفی کارگر محســوب می شود. 
بــار معنایــی لغــات  بحث]ایــن جــا[ 

است.«

دو کارگردان سینما در گفت وگو با »ایران« تأکید کردند

قوانین کار اگر نو هم باشند، مناسب شأن هنرمند نیستند
 تجلیل از هنرمندان پیشکسوت 

در جشن صد سالگی هنرستان موسیقی

پاسداشت یک قرن موسیقی
نشســت رســانه ای نکوداشت یکصدمین ســال تأسیس 
حضــور  بــا  مــاه  دی   22 شــنبه  موســیقی  هنرســتان 
دســت اندرکاران ایــن پــروژه در دفتــر موســیقی وزارت 

فرهنگ و ارشاد اسامی برگزار شد.
محمــد اللهیــاری مدیــرکل دفتــر توســعه و آموزش هــای هنــری وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسامی هدف از برگزاری این گرامیداشت را صرفاً برگزاری 
یــک مراســم ندانســت و بیان داشــت: مــا درنظر داریــم در زمینه گســترش 
فعالیت های هنرستان های مختلف حوزه موسیقی برنامه هایی را آغاز کنیم 
کــه امیدواریــم این برنامه مقدمه خوبی برای توســعه یک جریان آموزشــی 
در بخــش هنر باشــد. رویکرد ما در برگزاری این جشــن موضوع مهم »روند 
پژوهی« اســت که همین موضوع نشان دهنده ریل گذاری ای است که صرفاً 

با هدف جشن برای جشن اتفاق نمی افتد.
احسان آقایی دبیرمراســم نکوداشت یکصدمین سال تأسیس هنرستان 
موســیقی هــم بیان کرد: ما در طــول این هفته برنامه هــای مختلفی را برای 
جشــن صــد ســالگی هنرســتان موســیقی تــدارک دیده ایــم که امروز)شــنبه 
22 دی( ســاعت 20 دوئــت فلــوت و پیانــو با هنرمنــدی فیروزه نوایــی و لیا 
رمضان آغازگر برنامه های ما خواهند بود و در 2۴ دی ماه نیز شــاهد اجرای 
ارکســترهای ایرانی هنرستان موسیقی دختران و هنرستان موسیقی هستیم. 
درروز 2۷ دی مــاه که شــب اصلی جشــن خواهد بود، ارکســتر بــادی تهران، 
گروه »نریمان« به سرپرستی علی پژوهشگر، دوئت سنتور و تمبک استادان 
سعید ثابت و محمد اسماعیلی و ارکستر مشترکی از هنرستان های دختران 
و در قالب یک ارکســتر ســمفونیک به اجرای برنامه می پردازند. این ارکستر 
در آینــده نیز مورد حمایت معاونت هنری وزارت ارشــاد قرار خواهد گرفت 

تا بتواند برنامه های مختلفی را برای مخاطبان اجرا کند.
آقایی ادامه داد: رونمایی از تمبر هنرســتان موســیقی با یادمان استادان 
حســین هلوی و غریــب گرکانی از مدیران هنرســتان موســیقی و رونمایی از 
کتاب صد ســالگی هنرســتان، بخش های مختلف برنامه ما در جشن اصلی 
را تشــکیل می دهنــد. در بخــش قدردانی ما ســه بخش داریم کــه در بخش 
نسل قدیمی هنرجویان هنرستان از داود جعفری امید، امیر اشرف آریانپور 
و رحمــت افشــار به عنــوان هنرجویــان قدیمــی هنرســتان تقدیــر می شــود. 
در بخــش مدیران هنرســتان هــم از غامحســین فخیمی کیــا، پروین دخت 
اشتهاردی و ملیحه سعیدی تجلیل می شود. در بخش قدردانی از معلمان 
قدیمــی هنرســتان نیز مراســم نکوداشــتی بــرای اســتاد محمد اســماعیلی 
نوازنده تمبک، استاد رحمت افشار نوازنده ساز کارینت و استاد مینا افتاده 

مدرس موسیقی برگزار می شود.

مریم سادات گوشه
خبرنگار

نـــــوا

صالحی در نشستی با بانوان ایثارگر:

 جان مایه انقاب اسامی 

با روح ایثارگری تداوم می یابد

وزیرفرهنــگ و ارشــاد اســامی می گویــد: »روح انقــاب 
اســامی بــا موجــی از ایثارگری تــداوم یافــت و ایثارگران 
همچنان با این موج همنوا هستند.« سید عباس صالحی 
پیش از ظهر دیروز در نشستی با بانوان ایثارگر وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی 
با تبریک میاد حضرت زینب)س( و روز پرســتار افزود: در جامعه عرب قبل 
از اسام که حضور اجتماعی زنان تحقیر شده بود، با ظهور اسام زنانی مانند 
حضرات زهرا)س( و زینب)س( پرورش یافتند که نه تنها برای جامعه آن روز 
تأثیرگذار بودند که تا زمان های فردا به عنوان الگوی بانوان اسام هستند. او با 
اشاره به خدمات بانوان ایثارگر وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی در هشت سال 
دفــاع مقدس افــزود: اگر بخواهیــم روح و جان مایه نظام جمهوری اســامی 
ایران تداوم یابد با تداوم روح ایثارگری این اتفاق محقق می شــود و ایثارگران 

می توانند تداوم بهتری برای انقاب اسامی داشته باشند.

فرهنگ



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 - خارپشت تیرانداز- روستایی زیبا در تربت جام
2- متکای نرم- ســریال جدیدی از بهرنــگ توفیقی )1397(- 

آب رسان
3-  چاشنی ادویه دار- اغما- اشتهار- شلوار جین

4-  کبوتر اهلی- گول خوردن در معامله- دردمندی
5-  حیله گر- زخم- شهرت طلب

6-  توشه سفر- زاغ- حرف
7-  سازمان سابق جهنمی- یواش- واحد اختاف سطح الکتریکی

8-  غنا- گیاهی از رده میخک- مساوی
9-  یکی از دو روی سکه- خانه چوبی- قنات

10-  آشفته، نامرتب- سراینده- ضمیر مفعولی
11-  بدرستی که- عددی دو رقمی- آسمان

12-  نوعی ترشی- ظرف- عزا
13-  پرگو می زند- برش کنگره ای- رفیق یک رنگ و موافق- وظیفه و عمل

ماننــد-  ماهیگیــری-  قــاب    -14
سرمربی استقال خوزستان در این 

چند هفته اخیر
15-  اثر سهروردی- فواره

 عمودي:

میــان-  معــروف  ورزشــگاه    -1
چشمه طبیعی استان فارس

2-  گلی خوشــبو- چسب نجاری- 
محکم

3-  پوســت قیمتی- چنــد ادیب- 
روش- لنگه

4-  دوربیــن اینترنتــی- صنــف- با 
گفت آید

نادانــی-  فلــز-  نــازک  ورقــه    -5
شهری در کانادا

6-  نحیف- سازنده پای افزار- ماه 
نو

7-  شله- گلشن- واهمه- بیماری 
پوستی

8-  یکی از شاخص های پراکندگی 
در آمار

9-  انبار- نوعی شــیرینی- شــهری 
در استان همدان- میوه

10-  افزار- وزیر خسرو  انوشیروان- 
سکوی شیرجه

11-  مرتعــش- پایتخــت بحرین- 
خمیازه

12-  مردن- مرواریدها- منظم
13-  کافــی- پــر- رســم مغولــی- 

زمان اندک
14-  کمترین اندازه- کشتزار خیار- 

زمزمه کننده
15-  کاملترین وسیله سنجش نیرو 

و توانایی های خودرو- گلی زینتی
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   افقي:
1 - الگوی تکلیف شب- سست رأی

2-  عمران- آاچیق- امیدواری
3-  عدد یک رقمی- همان یورش است- شهره به جرأت و شجاعت- مردود

4-  پوپک- پایداری در دوستی- آهن
5-  رقص انگلیسی- جرقه- جمع ورق

6-  ســبزی بــی ارزش- خانه هــای اطراف پیســت های اســکی شمشــک و دیزین- 
شرکت خودروسازی امریکایی

7-  عامل بیماری زا- تأیید پست اینترنتی- جهت
8-  پاسخ مسأله- گلر ایرانی تیم میوندالن نروژ- مایه

9-  پرنده ای نوک دراز- مفصل میان ساعد و بازو- دانه های گفتن ذکر
10-  ماه سریانی برابر با خرداد ماه- ماه وسط پاییز- بلند و واضح

11-  میان وعده ای سالم و خوشمزه- جایزه ادبی فرانسه- خاف بقا
12-  قاضی مسابقات- یک نفر- همان تاتار است

13-  مترادف آشغال- جزیره جنوبی- سروده، چکامه- سیب زمینی ندارد!
14-  نمو- حرف عصا!- شیخ الرئیس

15-  اتوکراسی- امکانات مالی
 عمودي:

»ولتــر«-  جاودانــه  اثــر    -1
بخش مالی اداره

2-  سرقت، قاپیدن- شهری 
اســتان  شــرقی  جنــوب  در 

همدان- از لوازم خواب
3-  ضمیــر جمــع- وجــود- 

دوری از مسابقه- آبادی
محکــم-  و  ســخت    -4

سینمای سوخته- مردان
5-  نیــم صــدای کاغ- پول 

قدیمی- شغال درختی
6-  زنده شدن مردگان در روز 
قیامت- دختر خوش خبر!- 

روش، اسلوب
و  آشــکار  برفــی-  مــاه    -7

علنی- آتشگیر- ولی
8-  اثــری بحــث برانگیــز از 

»محمدعلی جمالزاده«
در  مــردن  »د«-  تلفــظ    -9
اثــر حادثــه- منقــار پرنــده- 

ویتامین کیوی
10-  حــال شــرعی- نجوم- 

شب پیش از امروز
حــواری   12 از  یکــی    -11
مسیح  )ع(- غذای آماده!- 

انگور
12-  مهربان- خشک مزاج- 

کم جرأت
13-  فلز پربها- خواندنی های 
کــرد-  پیــدا  آمــوز-  دانــش 

هالوژن نمک طعام
14-  روی هــم چیدنی دیوار- 
جمع روح- از مرکبات ترش 

مزه و پرخاصیت
15-  فیلمی از منیژه حکمت 
نقش آفرینــی  بــا   )1397(
آتیــا  و  کرامتــی  مهتــاب 

پسیانی- کارخانه نقلی!

جدول 
ویـــژه

جدول 
عــادي

6973

حل جدول عادی شماره  6972

3 7 2 5 6 8 1 4 9
9 8 5 4 1 7 3 2 6
1 4 6 2 3 9 7 8 5
8 9 7 1 4 6 2 5 3
6 5 1 3 7 2 4 9 8
4 2 3 9 8 5 6 7 1
7 3 9 6 5 4 8 1 2
2 1 8 7 9 3 5 6 4
5 6 4 8 2 1 9 3 7

9 2 7 8 1 4 6 3 5
3 4 5 2 7 6 9 8 1
8 6 1 3 5 9 7 2 4
6 8 3 7 4 2 5 1 9
1 7 2 9 3 5 4 6 8
5 9 4 1 6 8 3 7 2
2 1 6 4 9 3 8 5 7
4 3 8 5 2 7 1 9 6
7 5 9 6 8 1 2 4 3

7
427
78641
693

26
489
93468

871
7

9845
478
62

3725
179568

4183
15
329

7613

1 5 9 6 8 3 2 7 4
4 3 2 1 9 7 5 8 6
7 8 6 5 2 4 9 1 3
6 2 8 9 4 5 1 3 7
9 1 7 2 3 6 8 4 5
5 4 3 7 1 8 6 2 9
2 9 5 3 7 1 4 6 8
3 6 4 8 5 2 7 9 1
8 7 1 4 6 9 3 5 2

3814
5

1497
974

32
867

9612
5

6487

آسان

 جــــدول 
سـودوکو

متوسط

سخت

 ارقام 1 تا 9 را طوري در خانه هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون ها 

3019و مربع هاي كوچك 3 در 3 يكبار ديده شود

 سال بیست وچهارم  شماره 6973
 یکشنبه  23 دی 1397

@iranreportdesk

iranreportdesk@icpi.ir

123456789101112131415

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

123456789101112131415

نوفورکیمیاهمرس1

خیراتاسردشروی2

لایرهفاکاتشان3

ردپمالمکدنه4

بهدندهشفنبهس5

اااکلبراهانپ6

غویییاپمدکیکر7

سابرکرماروماک8

تراکناپویناهر9

ابابانراجتشد10

نبباجیاشبنجن11

عنمنیدکارسک12

لاناکجاورنتاس13

یرهمماراهرجنپ14

اسالوغهرتشخووه15

123456789101112131415

ناینزناخسنالاو1

سواسورواکریرح2

بیساایردهدزای3

زوهسبادنرسد4

شجوجلکاردامث5

ااادوبوالساا6

هتکهبارهزمراب7

زرابمربادیدمت8

اکتادهعیلونرق9

درداونوتشپید10

هبامزگاییولم11

چیپنخخسانوم12

وناماهلانهتسر13

باکریلاسباریس14

یمتیراصاخطیارش15

پای درد دل کشاورزان رودبار کرمان

سودیکهداانمیبرند
حميد حاجی پور

گزارش نويس

ــته  بودند رها  ــ ــه کاش ــ ــال پیش هرچ ــ س
ــان  ــ ــد و رفتند. زمین کشاورزی ش ــ کردن
ــــچ  ــه هی ــ ــــی ک ــود از هندوانه های ــ ــر ب ــ پ
ــزار زور و  ــ ــــت. با ه ــتری  ای نداش ــ مش
زحمت و قرض و قوله هندوانه کاشته 
ــان  ــ ــــت بدهی ش بودند تا فصل برداش
ــان  ــ را بدهند و چیزی هم برای خودش
ــان را نخرید.  ــ ــــی بارش ــد ولی کس ــ بمان
ــــی ماند، بدهی  ــان باق ــ چیزی که براش

بود.
و  ــــت  جیرف ــاورزان  ــ کش ــه  ــ دغدغ
عنبرآباد و رودبار و محمدآباد جنوب 
ــالی های پی در  ــ کرمان در این خشکس
ــه کود و  ــ ــاا رفتن هزین ــ ــــی، گرانی و ب پ
ــــت و آخر از همه داان  سم و بذر اس
هستند که تیشه به ریشه شان می زنند. 
ــــرس و لرز بذر را در دل خاک  آنها با ت
ــــت به دعا بر  ــد و هر روز دس ــ می گذارن
ــان ثمر  ــ ــه محصوات ش ــ ک ــد  ــ می دارن
ــــت منصفانه  ــه قیم ــ ــا را ب ــ ــد و آنه ــ ده

بخرند.
ــه   ــ هندوان ــــی  کس ــته  ــ گذش ــال  ــ س
ــه  ــ ک ــــی  آنهای ــد.  ــ را نخری ــا  ــ رودباری ه
ــته بودند  ــ ــار هندوانه کاش ــ ــار هکت ــ هکت
ــور و کامیون  ــ ــوار تراکت ــ از عصبانیت س
ــر چرخ ها له  ــ ــدند و هندوانه ها را زی ــ ش
ــــب یلدا قیمت  ــال که ش ــ کردند. پارس
ــزار تومان بود  ــ ــو هندوانه 3 ه ــ ــر کیل ــ ه
ــــی  ــان را کیلوی ــ ــار کرم ــ ــه رودب ــ هندوان
ــد. برای  ــ ــان هم نمی خریدن ــ 200 توم
ــــرج کرده  ــــن همه خ ــاورزان که ای ــ کش

ــد 200 تومان حتی خرج کارگرها  ــ بودن
ــــری هندوانه  ــــت و بارگی را برای برداش

نمی داد.
ــاورزان  ــ ــــم وضعیت کش ــال ه ــ امس
جنوب کرمان با سال های قبل تفاوت 
ــذر و کود و  ــ ــدارد. قیمت ب ــ ــــی ن آنچنان
ــــم و نایلون برای برپا کردن گلخانه  س
ــته 2 برابر شده  ــ ــال گذش ــ نسبت به س
ــــن قیمت دار  ــاا رفت ــ ــــش هم ب و علت
ــا  ــ ــــک را از آنه ــه ی ــ ــار درج ــ ــــت! خی اس
ــــی 800، گوجه را 700، پرتقال را  کیلوی
ــزار و 500  تومان می خرند؛  ــ ــزار تا ه ــ ه
قیمتی که اشک کشاورزان و باغداران 

را درآورده است.
از نزدیکی جیرفت تا دلگان هر دو 
طرف جاده،  بیابان خشک و نخل های 
سوخته است یا گلخانه های کوچک و 
ــالی از دو  ــ ــــزرگ. از زمانی که خشکس ب
ــه اش را در این مناطق  ــ دهه پیش ریش
ــد و خیلی از رودخانه  های محلی  ــ دوان
ــتند  ــ نداش ــاره ای  ــ چ ــردم  ــ م ــکید  ــ خش
ــتن  ــ ــاورزی و زنده نگه داش ــ ــرای کش ــ ب
ــد و از دل زمین  ــ ــان چاه بزنن ــ باغ هایش

آب بیرون بکشند.
ــاورزان رودبار  ــ ــــت مالی کش وضعی
ــــت که  جنوب آنقدر قمر در عقرب اس
ــرده کنار  ــ ــته بندی ک ــ ــان را بس ــ بارهایش
ــدان مرکزی  ــ ــاً بیرون می ــ جاده و دقیق
ــا  ــ ت ــند.  ــ می فروش ــان  ــ شهرش ــار  ــ تره ب
ــان را به داان  ــ جایی که بتوانند بارش
ــاره ای جز  ــ ــر چ ــ نمی دهند ولی آخر س
ــــرخ داان  ن ــــل  ــــدن مقاب ــلیم ش ــ تس

ندارند.
ــــاس  لب ــه  ــ ک ــــدری  حی ــــی  موس از 

ــا  بار خیارش  ــ ــه تن کرده و ب ــ بلوچی ب
ــتاده  ــ ــار وانت زهوار دررفته اش ایس ــ کن
می پرسم.  کشاورزان  مشکات  درباره 
ــــت یعنی  ــــن اس ــال م ــ ــــن و س او همس
ــال ولی رنج کار و خشکسالی و  ــ 37س
بی آبی او را پیر و فرتوت کرده. موهای 
ــیری  ــ ــتار ش ــ ــو گندمی اش را زیر دس ــ ج
رنگش پنهان کرده ولی صورت آفتاب 

سوخته و پر چین و چروکش را نه.
ــــم و  ــا ک ــ ــه بارندگی ه ــ ــــی ک »از زمان
ــد به ما گفتند به جای این که  ــ کمتر ش
ــــیب زمینی و پیاز و  ــه و س ــ ــار و گوج ــ خی
ــاز بکاریم از  ــ ــان را در فضای ب ــ بادمج
ــــم و محصوات  ــتفاده کنی ــ گلخانه اس
ــوزاند و از طرفی آب  ــ را آفتاب نمی س
ــا از اوایل  ــ ــود. م ــ کمتری مصرف می ش
ــــت  ــــهریورماه تا آخر خردادماه کش ش
ــرای  ــ ــان ب ــ ــــن زم ــه بهتری ــ ــــم ک می کنی

کشاورزی است.
ــتیک را کیلویی  ــ ــال گذشته پاس ــ س
ــال  ــ ــزار تومان می خریدیم و امس ــ 10 ه
ــتیک  ــ ــرخ ارز باا رفت روی پاس ــ که ن
ــــوق کارگر هم  ــــم و حتی حق و بذر و س
ــــت. امسال قیمت هر کیلو  تأثیر گذاش
پاستیک 18 هزار، بذر را هر دانه 700 
ــــن 600 هزار  ــود مرغ را هر ت ــ تومان، ک
ــال قیمت ها  ــ پارس ــان می خریم.  ــ توم
ــــب با این  ــــن مبلغ ها بود. خ نصف ای
ــول کارگر  ــ ــــی و پ همه هزینه و سم پاش
ــان باقی  ــ ــرای خودم ــ ــــزی ب ــــچ چی هی
ــــوی تهران  ــــت خیار ت ــد. قیم ــ نمی مان
کیلویی 3 هزار تومان است ولی اینجا 
ــد.  ــ ــان می خرن ــ ــا 800- 700 توم ــ از م

قیمت ها را دال ها تعیین می کنند.«

امسال 2 هکتار زمین اجاره کردم که شد 7 میلیون. 2 تن بذر خریدم 
که نزدیک 4 میلیون شد. یک میلیون هزینه کاشت و برداشت می شود. 

حداقل یکی دو میلیون هم باید به کارگر بدهم و وقتی محصول به 
دست می آید دال ها دمار ما را در می آورند. آنها آنقدر قیمت را پایین 

می آورند که سود باایی ببرند

محاصره خود درآورده اند. وقتی کنار 
ــــی آدمی  ــتی هر از گاه ــ ــاده می ایس ــ ج
ــه ای گلخانه ها  ــ ــه از اب ــ ــــی ک را می بین
ــه بعد  ــ ــد دقیق ــ ــد و چن ــ ــرون می آی ــ بی

ناپدید می شود!
ــه  ــ ــروب ب ــ ــا غ ــ ــــح ت ــاورزان صب ــ کش
داخل گلخانه هایی که گرما و رطوبت 
ــد و گوجه و خیار  ــ ــادی دارد، می رون ــ زی
ــه  ــ ــته؛ چراک ــ ــــم نشس ــد آن ه ــ می چینن
ارتفاع گلخانه به حدی کوتاه است که 

باید نشسته وارد شد.
 3 ــاله  ــ س  45 ــــنجری  س ــین  ــ حس
کیلومتر بیرون شهر 50 ردیف گلخانه 
ــه به هر ردیف می گویند »کرد«.  ــ زده ک
ــــن 50 کرد نزدیک  او می گوید برای ای
ــــت. او  ــه 30 میلیون هزینه کرده اس ــ ب
می گوید: »خیار نسبت به محصوات 
دیگر زودتر نتیجه می  دهد. تقریباً هر 
ــــول می دهد ولی  ــار محص ــ 45 روز یکب
ــــی را داان  ــود اصل ــ ــده که س ــ چه فای
ــر روز کار باید به  ــ می برند. من برای ه
کارگری که از ساعت 8 صبح تا ساعت 
ــد روزی 70 هزار تومان  ــ ــر می آی ــ 2 ظه
ــیدگی و چیدن  ــ ــــم. رس ــتمزد بده ــ دس
ــته  ــ ــــم در حالت نشس ــول آن ه ــ محص
ــــت و از طرفی گرما و  خیلی سخت اس
رطوبت باا نفس آدم را تنگ می کند 
ــر  ــ ــــختی و دردس و عمًا این هزینه و س
ــر و کله زدن با دال برای فروش  ــ و س
محصول به زحمت این کار نمی ارزد. 
ــرم زده هرچه دارم  ــ ــار به س ــ چندین ب
ــان  ــ ــروم کرم ــ ب ــــم و  ــدارم، بفروش ــ ن  و 

یا تهران.«
ــاورزان رودباری  ــ صیفی کاران و کش
که چند سالی است بازار خوبی ندارند 
ــــت ماندن هندوانه ها در  و از روی دس
ــال می آورند  ــ ــته مدام مث ــ ــال گذش ــ س
ــالی  ــ ــه آینده ندارند. خشکس ــ امیدی ب
ــتیک و  ــ ــــم و پاس ــذر و س ــ ب ــــی  و گران
ــــوان داان  ــتمزد یک طرف و ج ــ دس
ــه و ناامید کرده  ــ ــــی کاف ــا را به کل ــ آنه
ــــت. در این میان اداره و سازمان و  اس
ــــت تا آنها را حمایت  نهادی هم نیس
ــــدی برای  ــــت جدی ــد و الگوی کاش ــ کن
ــاورزی این منطقه  ــ ــد و توسعه کش ــ رش

معرفی کند.
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از  ــر  ــ نف  30  –  40 دل  ــــرف  ح
ــاورزانی که محصوات خود را بار  ــ کش
ــان دورم  ــ وانت کرده اند و حاا همه ش
ــه گرانی  ــ ــــت ک ــه زده اند، این اس ــ حلق
ــان  ــ روزگارش از  ــار  ــ دم داان  ــوذ  ــ نف و 
ــــی نیست که به دادشان  درآورده و کس

برسد.
ــه نمی خواهد  ــ ــاورزان ک ــ یکی از کش
ــــمی از او در این گزارش برده شود  اس
ــترنج ما را  ــ با عصبانیت می گوید:»دس
ــاراج می برند. چطور  ــ این دال ها به ت
ــود خیار را کیلویی 800 و گوجه  ــ می ش
ــــن گوجه و خیار  ــر ند و همی ــ را 700 بخ
ــــی در مرکز  ــر یعن ــ ــه 500 مت ــ به فاصل
ــا 3000  تومان  ــ ــــی 2500 ت ــهر کیلوی ــ ش
باشد؟ نرخ صیفی جات و میوه دست 
دال هاست و باید مسئوان برای این 
ماجرا که سالیان سال است که پدرمان 

را درآورده اند، کاری کنند.«
ــــی از  ــه یک ــ ــــری ب ــه او س ــ ــه توصی ــ ب
زمین های کشاورزی در حاشیه رودبار 
می زنم، جایی که تا چشم کار می کند 
ــا را به  ــ ــبز رنگ زمین ه ــ نایلون های س

ــرای فروش  ــ ــرا ب ــ ــــم چ از او می پرس
ــدان مرکزی میوه  ــ محصواتش به می
ــه 300  ــ ــه در فاصل ــ ک ــهر  ــ ــار ش ــ و تره ب
متری اش ایستاده، نمی رود. دستی به 
نشانه نارضایتی در هوا می چرخاند و 
ــدر ما را  ــ ــــن میدان پ ــد: »همی ــ می گوی
ــــم به  ــه بکاری ــ ــــزی ک ــر چی ــ درآورده. ه
ــًا خیار را  ــ ــــت پایین می خرند. مث قیم
ــــی 1500  ــد و کیلوی ــ ــا 700 می خرن ــ از م
ــاهی ها می فروشند.  ــ تومان به کرمانش
ــــودی که آنها در چند ساعت  یعنی س
ــــت که  ــودی اس ــ می برند چند برابر س

ــیده ایم برای عمل  ــ ماه ها زحمت کش
آوردن محصوات مان.«

ــــی دیگر از  ــــدی یک ــــی احم مصطف
ــاورزان که از این وضعیت بشدت  ــ کش
ــان  ــ بحث م وارد  ــــت  اس ــد  ــ من ــه  ــ گای
ــــم  ه ــــیب زمینی  س ــــن  »م ــود:  ــ می ش
ــال 2 هکتار زمین اجاره  ــ می کارم. امس
ــــن بذر  ــد 7 میلیون. 2 ت ــ ــه ش ــ ــردم ک ــ ک
ــد.  ــ ــــک 4 میلیون ش ــه نزدی ــ خریدم ک
ــــت و برداشت  یک میلیون هزینه کاش
ــود. حداقل یکی دو میلیون هم  ــ می ش
ــر بدهم و وقتی محصول  ــ باید به کارگ

به دست می آید دال ها دمار ما را در 
ــدر قیمت را پایین  ــ می آورند. آنها آنق
ــود باایی ببرند. اجازه  ــ می آورند که س
ــانی که از شهرهای  ــ هم نمی دهند کس
ــول آمده اند  ــ ــرای خرید محص ــ دیگر ب

سر زمین هایمان بیایند. 
ــــودی  ــرای این که کار کنیم و س ــ ما ب
به دست آوریم هرچه داریم و نداریم 
ــــت و  ــیم به امید روز برداش ــ می فروش
ــال برای این که  ــ فروش. باور کنید امس
ــــدم  ــور ش ــ ــــم مجب ــاره کن ــ ــــن را اج زمی

طاهای زنم را بفروشم.«



اندلــس  محــدوده 
در   )Andalus(
مختلــف  دوره هــای 
متأثر از میزان اقتدار 
حکومــت  نفــوذ  و 
آنجــا  در  اســامی 
متفاوت بوده است. 
ایبــری  شــبه جزیره 
واقــع در جنــوب غربی اروپــا، پهناورترین 
ســرزمینی اســت که پیــروان اســام آن را 
اندلــس نامیده انــد. کوچک تریــن ناحیه 
نیز که به این اســم شــناخته شد، غرناطه 
)گرانــادا( در جنــوب شــرقی شــبه  جزیره 
ایبری اســت. اسپانیا بخشی از این قلمرو 
بــود کــه وضعیــت سیاســی، اجتماعــی 
و دینــی آن تــا حــد زیــادی بــر کامیابــی 
مسلمانان در فتح جنوب غربی اروپا تأثیر 

گذاشت.
وقتی فرماندهان مسلمان در اواخر سده 
نخست هجری قمری یا اوایل قرن هشتم 
میادی به اسپانیا آمدند، بر این مملکت، 
قوم ویزیگوت فرمانروایی می کرد. آنها از 
حدود سه قرن پیش بر این ناحیه سلطه 
یافته و فرهنگ و آیین رومیان و مسیحیت 
را پذیرفتــه بودنــد. در ایــن حکومــت کــه 
مرکزش طلیطله )تولدو( بود از ســال 89 
هجــری قمــری - 708 میــادی موضوع 
جانشــینی به معضل اساســی آن تبدیل 
شد؛ به گونه ای که اختافات و جنگ های 
ویزیگــوت،  قلمــرو  سرتاســر  در  مــداوم 
به طور چشمگیری مســیر رسیدن به این 
بخــش از اروپــا را برای مســلمانان هموار 
کرد. معروف اســت »یولیان« از مخالفان 
حکومــت مرکــزی و امیری شورشــی بود 
که در فراخواندن مردم مســلمان به این 

منطقه نقش داشت.
نارضایتــی گــروه پرشــمار فرودســتان از 
فرادســتان یــا طبقــه حاکــم بــر جامعــه 
کــه بیشــترین ثــروت را در اختیار داشــت 
همچنیــن  بــود،  آنــان  رأس  در  شــاه  و 

پشــت کردن مــردم به روحانیــاِن کیش و 
آیین شــان، یعنــی کلیســای کاتولیک که 
پیوندهای نزدیکی با دربار داشتند و بویژه 
ناخشنودی اقلیت های مذهبی، به دلیل 
وضعیت تأسفبارشــان در این حکومت، 
از دیگر عللی است که فتح اسپانیا را برای 

سپاهیان اسام آسان کرد.
مسلمانان ســاکن قیروان، واقع در تونس 
از جهــان اســام  اولیــن گــروه  امــروزی، 
بودنــد کــه بــا عنایت بــه اوضــاع  و احوال 
ایــن ســرزمین بــرای فتــح آن مصمــم 
شــدند. آنها در نخســتین اقدام، خواسته 
خود را با خلیفه مسلمانان، یعنی »ولید 
بــن عبدالملــک« بــا فرســتادن نامــه ای 
بــه دمشــق، پایتخــت امویــان در میــان 
گذاشــتند. پس از دریافت پاســخ خلیفه، 
»موسی بن نصیر« فرمانده مسلمانان در 
آفریقیه، ابتدا دسته ای از نظامیان را برای 
کســب اطاعات و ارزیابی بیشــتر منطقه 
بــه ســواحل جنوبــی اســپانیا اعــزام کرد. 
حاصل این ســفر تحقیقیـ  نظامی اعزام 
حدود هفت هزار سپاهی به اسپانیا شد تا 
این ناحیه را تحت فرمان قلمرو اسامی 

درآورند.
»طــارق بــن زیــاد« فرمانده ســپاه هفت  
هزارنفــری بــود. او در 92 هجــری قمری 
- 711 میــادی بــا هــدف وارد شــدن بــه 
خاک اســپانیا و البته بــا راهنمایی یولیان 
از راهی گذشت که تاکنون به  نام او یعنی 
تنگه جبل الطارق مشهور است. استجه، 
مالقه، غرناطه، قرطبه، البیره و طلیطله از 
نخستین شهرهایی بود که به دست طارق 
تصرف شــد. طارق بن زیاد و فرماندهان 
پــس از او بــا توجــه بــه اوضــاع اســپانیا، 
شهرهای مختلف آن دیار را تقریباً بدون 
مانع جدی فتح کردند. مسلمانان از این 
زمان تــا 2 ربیع ااول897  - 2ژانویه1492 
کــه در نتیجــه اتحــاد و مبــارزات مــداوم 
شــاهان کاتولیک، برای همیشه از جنوب 
غربــی اروپــا اخــراج شــدند، بــه مــدت 

780سال بر اندلس حکومت کردند.
نخستین فرمانروایان مسلمان در اندلس 
که مرکز حکومتشان را اشبیلیه )سویل( و 
سپس قرطبه )کوردوبا( قرار دادند، مطیع 
خلیفه جهان اســام، یعنی حاکم اموی 
بودند. پس از ســقوط سلســله امویان در 
ســال 132 هجری قمری - 750 میادی 
بیشتر افراد این دودمان به دست خاندان 
عباسی کشته شــدند. »عبدالرحمان بن 
معاویــه« معــروف بــه داخــل، از انــدک 
امویانــی بود کــه زنــده ماند. او توانســت 

بــه همــراه گروهــی از هواخواهــان خــود 
بــه اندلس فرار کنــد و با غلبه بــر امیران 
آن دیــار در 138 هجــری قمــری - 755 
میــادی سلســله ای نو از خانــدان اموی، 
موسوم به امویان اندلس بنیان گذارد که 
نزدیک به سه قرن تا 422هجری قمری - 

1031 میادی دوام آورد.
بــا ســقوط امویــان به جــای حکومتــی که 
کنــد،  حکمرانــی  اندلــس  سرتاســر  بــر 
سلســله های متعــددی در گســتره ایــن 
قلمــرو ظاهر شــد کــه در تاریخ اســام به 

عصــر ملــوک الطوایــف مشــهور اســت. 
جهوریان، بنی عباد، بنی زیری یا بنی مناد، 
بنی افطــس،  بنی ذی النــون،  عامریــان، 
مرابطــون و موحــدون از مهم تریــن ایــن 
دولت ها بودنــد. بنی نصر یا بنی احمر در 
غرناطه آخرین سلسله کوچک در اندلس 
بود که پس از سقوط آن به دست اروپاییان 
دیگر هیچ دولت مســلمانی به تأســیس 

حکومت در این ناحیه کامیاب نشد.
خــود،  پرفرازوفــرود  تاریــخ  در  اندلــس 
قمــری  هجــری   4 قــرن  از  مخصوصــاً 
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25 دی 1324 تصویب طرح چاپ فرهنگ دهخدا

 عصاره یک عمر تکاپوی فرهنگی
عامه علی اکبر دهخدا، ادیب، شــاعر و سیاستمدار ایرانی، سال 
1257 خورشیدی در تهران متولد شد. هنگامی که دهخدا 10 ساله 
بــود پدر وی درگذشــت و دهخدا با توجه مــادر خود به تحصیل 
ادامــه داد. بــا افتتاح مدرســه سیاســی در تهــران، دهخــدا در آن 
مدرسه مشغول تحصیل شد. او در همین ایام به یادگیری زبان 
فرانسه نیز پرداخت. هنگامی که معاون الدوله غفاری به سفارت 
ایران در بالکان منصوب شد، دهخدا را با خود به اروپا برد. دهخدا 
در اتریش، زبان فرانسه و معلومات جدید را تکمیل کرد. او زمانی 
کــه پــی برد در زبان فرانســه فرهنگ بــزرگ اروس وجود دارد به فکر افتــاده بود تا با 
تسلطی که بر متون قدیم فارسی داشت به جمع آوری لغات و ترکیبات و اصطاحات 
این متون و استخراج شواهد آنها بپردازد)1( و بدین ترتیب سنگ بنای یکی از مهم ترین 

کتاب های مرجع فارسی گذاشته شد.
ë مؤسسه دهخدا

مقدمــات تألیف و انتشــار لغت نامه دهخــدا از اواخر دهه 1300 با مســاعدت دولت 
فراهم شد. اولین مجلد لغت نامه در سال 1319 در چاپخانه بانک ملی شروع و یک 
جلــد آن در 468 صفحــه چاپ شــد؛ اما به علــت آغاز جنگ جهانــی دوم، چاپ آن 
متوقف شــد. در 25 دی ماه ســال 1324 مجلس شــورای ملی، به پیشنهاد جمعی از 
نویسندگان، هزینه چاپ آن را پذیرفت و آن را تحت عنوان »فرهنگ دایره المعارف 
آقــای دهخــدا« نام نهاد و تصویب کرد. »مجلس شــورای ملی در طــرح اصلی ماده 
واحده ای در 1324 بدان نام »دایره المعارف فارسی« و »دایره المعارف آقای علی اکبر 
دهخــدا« یــا »فرهنگ آقای دهخــدا« داده اســت. ]اما[ مرحوم دهخــدا از اطاق این 
نام ها خودداری کرد و چون نخســتین فرهنگ موجود فارســی فرهنگ اسدی است و 
مؤلف بدان نام »لغت نامه« داده بود، بدین مناســبت مرحوم دهخدا به دوره لغت 
خویــش نام »لغت نامه دهخــدا« دادند.« )2( اولین مجلد لغت نامه در 5000 صفحه 
در سال 1325 منتشر و از آن به بعد در جزوه های 100 صفحه ای به طور مستمر، چاپ 
شــد. بعد از آن دانشــگاه تهــران این وظیفه را برعهــده گرفت و چاپخانه دانشــگاه به 

تنهایی عهده دار چاپ شــد که هم اکنون هم 
ادامه دارد. گفتنی اســت که نام تمام کسانی 
که در تألیف لغت نامه همکاری و همفکری 
داشته اند در تکمله مقدمه آمده است. محل 
فعلی مؤسسه لغت نامه دهخدا در شمیران، 
جنب باغ فردوس است. این مؤسسه توانسته 
لغت نامــه دهخــدا را در 222 جــزوه شــامل 
حــدود 27 هزار صفحه چاپ کند و در اختیار 
عاقه مندان قرار دهد. با درگذشت دهخدا در 
ســال 133۴ هماهنگی و مدیریت لغت نامه 
به وصیت خود دهخدا بر عهده محمد معین 

گذارده شد. پس از درگذشت معین، کار را سید جعفر شهیدی و محمد دبیرسیاقی و 
دیگران دنبال کردند. عاوه بر علی اکبر دهخدا و همکاران اولیه او، گروهی از پژوهندگان 
زبــان و ادب فارســی  طــی بیش از شــصت ســال در هیأت مؤلفــان لغت نامه دهخدا 
عضویت داشته اند و به تهیه مواد و تنظیم آنها و نیز تدوین و تألیف مواد گرد آمده برای 
لغت نامه مشغول بودند. به گفته خود دهخدا آنچه را که خواننده این کتاب می بیند، 
نتیجه یک عمر نیست، بلکه نتیجه عمرهاست.)3( دهخدا فیش برداری لغت نامه را از 
روی متون معتبر استادان نظم و نثر زبان فارسی و عربی و لغت نامه های چاپی و خطی 
و کتب تاریخ و جغرافیا و علوم طب و هیأت و نجوم و ریاضی و حکمت و کام و فقه و 
غیره فراهم آورد. این اثر شگرف عاوه بر اینکه تقریباً محتوای کلیه لغات فرهنگ های 
خطی و چاپی مهم فارسی و عربی در دسترس تا آن موقع است و در نقل آنها نهایت 
دقت شــده که مبادا اغاط گذشــتگان تکرار شود، شامل هزاران لغت و ترکیب و کنایه 
و مثل، مأخوذ از متون نظم و نثر و دیگر آثار علمی و ادبی متقدمان اســت.)4( دهخدا 
می نویســد: »کتب نظم و نثر دســترس را خواندم، از منظوم و منثور عامیانه و مبتذل 
نیز چشــم نپوشیدم، یعنی بدان ســان که شاهنامه فردوســی و ترجمه طبری و تاریخ 
ابوالفضل بیهقی را مطالعه کردم، شــبیه نامه تکیه ها و چهل طوطی و حســین کرد را 

دیدم و امثال جمله آنها بیرون کردم و این کار بیش از بیست و اند سال بکشید....«)5(
بدیــن ترتیــب، کار دهخــدا فقط بر نقل لغــت از کتاب های لغت قدیم نهاده نشــده و 
منحصر به آن نشــده است که آنچه فرنگ نویســان دیرین در کتاب های خود آورده اند، 
نقل و احیاناً جرح و تعدیل کند، بلکه تکیه اصلی کار وی بر کلماتی ا ست که خود از متون 
شــعری و نثری طی ســالیان دراز بیرون کشیده اســت.)6( از سوی دیگر بسیاری از لغات 
ترکی ، مغولی، هندی ، فرانســوی و انگلیســی و آلمانی و روسی در زبان فارسی متداول 
اســت که تاکنون در هیچ فرهنگی گردآوری نشده است، ولی در این اثر عظیم تدوین و 
در دسترس مراجعات گذاشته شده است.)7( همچنین در مورد اعام رجال و مکان ها، 
تحقیقات و پژوهش های دقیقی شده و اسناد و مدارک ارزشمندی برای هر موضوع در 
فیش ها، موجود است. »همه گونه لغات فارسی و محلی، نام شهرها و روستاها و کلمات 
علمی و شــاخص، حتی لغات عربی را می توان در لغت نامه دهخدا یافت. در جلوی 
هر کلمه، معنای لغوی آن، موارد کاربرد، طرز تلفظ صحیح، اشعاری در رابطه با آن و 

بسیاری اطاعات دیگر درباره لغت قرار دارد.«
لغت نامــه دهخدا هم دایره المعارف اســت و هم کتاب مرجع علــوم گوناگون و هم 
لغت نامــه و نکته مهمی که دهخدا به آن اشــاره کرده، این اســت کــه: »در این کتاب 
تقلید صرف از لغت نامه ها و فرهنگ ها نشده است.« دهخدا در یکی از یادداشت های 
پراکنده خود برای لغت نامه می نویســد: »همه لغات فارســی زبانان تاکنون احیا و در 
جایی جمع آوری نشــده و چه بســا لغات زیادی اســت که در کتب دیگر، خصوصاً در 
اشعار آمده  است که ما آنها را در اینجا نقل کرده ایم.« همان طور که اشاره شد، بیشتر 
این لغت ها، مستند به شاهدهای متعدد از متون نظم و نثر است. دهخدا از آوردن این 
شواهد گوناگون از نظم و نثر، عاوه بر روشن ساختن معنی لغت، دو نکته را در نظر 
داشت: اول، اینکه سیر تاریخی تحول کلمه نشان داده شود؛ دیگر، اینکه تحول معنی 

آن در طول تاریخ زبان دری روشن شود.
عامه محمد قزوینی درباره اهمیت و جایگاه لغت نامه در ادب فارسی معتقد است: 
»دهخدا قریب سی سال است مشغول جمع آوری مواد فرهنگ جامعی هستند برای 
زبان فارسی با شواهد کثیره بسیار مفصل... اگر روزی ان شاءاه اسباب مساعدت نماید 
و این مواد مرتب شده و به پاک نویس مبدل گردد، بزرگ ترین و جامع ترین فرهنگی 
از آن عمل خواهد آمد که بعد از اســام تاکنون برای زبان فارســی فراهم آورده شــده 
است.«)8( دکتر منوچهر ستوده نیز آن را در کنار اثر گران سنگ کاسیکی چون شاهنامه 

قرار می دهد.)9(
لغت نامــه را می تــوان عصاره یک عمر کار فرهنگی، ادبی و فکری- سیاســی دهخدا 
و نســل او در ســال های پر از تشــویش و امید ایران بعد از مشــروطه و در آستانه دنیای 
جدید دانست. حاصل اندیشه نسلی که فکر کردن و سیاست را با هم زیستند و چه به 
سامت این زیستن را نمایاندند. در این نمایش زیستن، نه ادب قربانی سیاست شد و 
نه سیاست به هوای ادب و روشنفکری به فراموشی و پستوی ذهن کوچ کرد. این نسل 
بزرگ در چنین فضای فکری ای حاصل شد و اثری چون لغت نامه، شعر نو، ادبیات 
جدید و رمان فارســی، تصحیح متون عظیم کاســیک ایرانی و بســیار کارهای دیگر 
حاصل این دوران بوده و علی اکبر دهخدا یکی از نمایش های عظیم این زیست فکری 
است. دهخدا هفتم اسفند سال 1334 درگذشت و در گورستان ابن  بابویه آرام گرفت.
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شاهنشاهی اشکانیان 
از  پیــش   2۴7(
پــس  میــاد-22۴ 
تاریــخ  در  میــاد(  از 
ایران به سبب رهایی 
از  ایــران  بخشــیدن 
بیگانــگان،  تســلط 
احیــای دولــت ملــی و البتــه بــه ســبب 
بلندمدت تریــن ســلطنت خاندانــی کــه 
قریب به پنج سده به درازا کشید، اهمیتی 
بی نظیر دارند. پهناوری دولت اشــکانیان 
در دوره اقتدار از رود فرات در بین النهرین 
تــا  قفقــاز  کوه هــای  از  و  هندوکــش  تــا 

خلیج  فارس را شامل می شد.
سرچشمه های پهلوانی

اشکانیان، خاندانی آریایی از طوایف پارتی 
بودنــد. محــدوده  جغرافیایــی ســکونت 
پارتی ها، منطقه  وســیعی بود که از غرب 
بــه دامغــان و ســواحل جنــوب شــرقی 
دریــای خــزر، از شــمال بــه ترکســتان، از 
شرق به رود تجن و در جنوب به سیستان 
محدود می شــد. اســاس زندگی پارتی ها 
بر شــبانکارگی اســتوار بود. زندگی سخت 
شبانی، مقتضیاتی همچون صبر و تحمل 
بدن هــای  طبیعــی،  مصایــب  برابــر  در 
ورزیده و تبحر در سوارکاری، شکار و جنگ 
را الزام می کــرد. خصوصیاتی که طوایف 
پارتی در واقع نیز به آن شــهرت داشــتند. 
بیهوده نبود که نام طوایف پارتی در زبان 
فارســی، گره خورده با پهلــوان و پهلوانی 

جاودانه شد.
قیام علیه یونانیان

با حمله اسکندر مقدونی به ایران در سال 
330 پیش از میاد، حکومت هخامنشیان 
ســقوط کرد و ایران به دســت فاتح بزرگ 
مقدونــی افتــاد. اســکندر در 327 پیش از 
میاد درگذشت و قلمرو حکومتش میان 
ســرداران او تقســیم شــد. در ایــن میــان، 
ایران نصیب یکــی از این ســرداران به نام 
سلوکوس نیکاتور شد. سیاست سلوکوس و 
جانشینان او در ایران، مبنی بر نژادپرستی 
و احداث شــهرهای یونانی نشین در ایران 
و اســکان دادن یونانیان در آن شهرها بود. 
این شیوه حکومت که با تحقیر ایرانیان در 

سرزمین خودشان همراه بود، احساسات 
ملی ایرانیان را جریحه دار می کرد. اما قیام 
علیه بیگانگان، عاقبت بر سر حادثه ای که 
ظاهراً مســأله ای شــخصی بود، آغاز شد. 
ارشــک یا اشک، از ســرکردگان پارتی بود و 
در شهر اســتوا)قوچان( ســکونت داشت. 
ارشــک اطاع یافــت که فرمانــدار یونانی 
شهر به برادر خوبروی او، تیرداد، سوءنظر 
دارد. ارشــک کــه ایــن موضــوع را اهانتــی 
بزرگ به شرف خاندان خود می دانست، 
مــردم شــهر را بــه قیــام علیــه یونانیــان 
فراخواند. در شورشی که به رهبری ارشک 
درگرفت، فرماندار یونانی استوا کشته شد. 
ارشــک، سپس به سوی اشاک )عشق آباد 
امــروزی( حرکت کرد. در اوایل ســال 250 
پیش از میاد، عشــق آبــاد را تصرف کرد، 
اعام اســتقال کرد و بر تخت ســلطنتی 
نشســت که بــه افتخار خــود او ســلطنت 
اشــکانیان نامیــده شــد. از آن پــس تمــام 
پادشــاهان اشکانی، که ارشــک را برگزیده 
خداوند و دســت انتقام خــدا از بیگانگان 
تلقی می کردند، به احترامش، نام او را به 

نام خود می افزودند.
در مسیر اقتدار

اشــکانیان در ســال 250 پیــش از میــاد 
ســلطنت خــود را در منطقــه ای کوچــک 
آغاز کردند. اما نبردهای آنان با سلوکیان 
برای آزادسازی سراسری ایران، حدود یک 
قرن به درازا کشــید. ارشک در 248 پیش 
از میــاد درگذشــت و بــرادرش تیــرداد با 
عنوان اشک دوم جانشین او شد. تیرداد، 
گرگان را نیز به قلمرو اشکانیان افزود. چند 
ســال بعد تیــرداد در 217 پیــش از میاد، 
سلوکیان را در شمال خراسان شکست داد 
و قلعه داریوم )دره گز امروزی( را بنا نهاد. 
بزرگ ترین پیروزی تیرداد در 214 پیش از 
میاد با فتح شهر سلوکی هکاتوم پولیس 
در حوالی ســمنان امروزی به دست آمد. 
این شــهر کــه بعدهــا صــد دروازه نامیده 
شد، از مهم ترین پایتخت های اشکانیان 
تا پایان عمر حکومت آنها باقی ماند. اما 
نبرد نهایی اشکانیان با سلوکیان در ایران 
در عصــر فرمانروایی مهرداد اول )اشــک 

ششم( رقم خورد.

در اوج قدرت
مهــرداد اول در 171 پیــش از میــاد بــر 
تخت نشست. مهرداد در سال 164 پیش 
از میــاد، بــه ســوی غــرب ایــران و ایالت 
ماد لشــکر کشــید. پس از فتح ماد؛ عیام 
و پــارس را نیــز به نــام اشــکانیان گشــود. 
مهرداد ســپس به سوی بابل حرکت کرد 
و بابــل را در مــدت کوتاهــی تقریبــاً بدون 
خونریــزی فتح کرد. با فتح مــاد، پارس و 
بابــل، مهرداد، خود را برای نخســتین بار 

شاهنشاه خواند.
آخرین هدف برای درهم شکستن نهایی 
قــدرت بیگانــگان یونانی، شــهر ســلوکیه 
پایتخــت ســلوکیان یونانــی بــود کــه در 
ســاحل رود دجله قــرار داشــت. مهرداد، 
بــرای تســخیر ســلوکیه ناچــار از جنگ با 
در  شــد.  ســلوکی  پادشــاه  دیمیتریــوس 
این جنگ اشــکانیان مقتدرانــه نیروهای 
ســلوکی را درهم شکستند و دیمیتریوس 
نیز به اسارت افتاد. با سقوط شهر سلوکیه 
در ســال 140 پیــش از میــاد، حکومــت 
سلوکیان یونانی، پس از نزدیک به دو قرن 

به طور کامل از فات ایران برچیده شد.
مهــرداد اول در ســال 137 پیش از میاد، 
درگذشت. در دوران سلطنت او اشکانیان 
از یــک دولت محلی و منطقــه ای به یک 
امپراطوری جهانی تبدیل شــدند. قلمرو 
اشکانیان در پایان عمر مهرداد اول از بابل 
در قلب بین النهرین تا اعماق هندوستان 

گسترش یافت.
نقطــه دوم اوجگیــری قدرت اشــکانیان، 

مربوط به سال های حکومت مهرداد دوم 
)اشــک نهم( بود. اشک نهم در سال 124 
پیش از میاد به پادشــاهی رسید و سی و 
هفت ســال ســلطنت کرد. مهرداد دوم، 
پــس از فتح ارمنســتان در مرزهای غربی 
امپراطوری، متوجه مرزهای شرقی شد. او 
قبایل سکا را در نواحی شرقی ایران مطیع 
کــرد. پــس از آن بــرای توســعه قلمــروی 
امپراطــوری، تــا حوالی هیمالیا در شــرق 
و تــا دریاچــه آرال در ســمت ماوراءالنهــر 
را فتــح و به قلمرو اشــکانیان اضافه کرد. 
دوران حکومــت مهــرداد دوم، نقطه اوج 
قدرت اشــکانیان و نهایت توسعه ارضی 

امپراطوری آنان بود.
تحقیر امپراطوری روم

اگرچــه میــان اشــکانیان و رومیان بر ســر 
تسلط بر ارمنســتان، تنش هایی به وجود 
آمده بــود، اما هیچ یک منجر به درگیری 
نظامی همــه جانبــه نشــد. برخوردهای 
نظامی اشــکانیان با امپراطــوری روم، در 
زمان ارد دوم )اشک سیزدهم(، آغاز شد.

در ایــن دوره بــر اثــر تنش هایی کــه میان 
ســرداران بزرگ رومی و ســنای روم پیش 
آمده بود، سه نفر از سرداران رومی قدرت 
را میان خود تقســیم کرده و حکومتی سه 
گانه در قلمرو روم ایجاد کرده بودند. این 
ســه ســردار، ژولیوس ســزار، پمپیــوس و 

مارکوس کراسوس بودند.
در این میان، کراســوس، درصدد برآمد تا 
با تســخیر قسمت های وســیعی در آسیا، 
قــدرت خود را بر امپراطوری روم تحمیل 

کند. او در ســوریه که مقــر فرماندهی اش 
بود، خود را امپراطور خواند و دستور حمله 
به قلمرو اشکانیان را صادر کرد. کراسوس 
در اول مــه  53 پیــش از میــاد، در رأس 
چهل هزار نیروی جنگی، با بســتن پل بر 

رودخانه فرات وارد بین النهرین شد.
ارد دوم کــه جنــگ بــا رومیــان را ناگزیــر 
می دید، سپاه خود را به دو بخش تقسیم 
کرد. بخــش کوچکتر را به ســوی مرزهای 
ارمنستان فرستاد تا از احتمال کمک آنها به 
رومیان جلوگیری کند. بخش اصلی سپاه 
نیز تحــت فرمان ســردار بزرگ اشــکانی؛ 
ســورنا، به مقابله با کراســوس مأمور شد. 
برخــورد میان دو ســپاه در نهــم ژوئن 53 
پیــش از میــاد، در حــران، منطقــه ای در 
شــمال میــان رودان )بین النهریــن( بیــن 
اورفــه و راس العین صورت گرفت. در این 
جنگ کــه تنها یک روز به طــول انجامید، 
سورنا، لشــکر روم را تار و مار کرد. به طوری 
که از رومیان در پایان نبرد، قریب بیســت 
هــزار کشــته باقی مانــده بود. کراســوس و 
فرزندش پولیبیوس نیز کشــته شدند. سر 
کراسوس را به نشان پیروزی، در سلوکیه به 
اشک سیزدهم تقدیم کردند.  نبرد حران، 
حاکمیــت اشــکانیان را تــا آن ســوی رود 
فرات تثبیت کرد و امپراطوری اشــکانیان 
را به عنوان ابرقدرت جهان آن روز معرفی 

کرد.
در سراشیب سقوط

از اوایل قرن ســوم میادی، آثار ضعف و 
فروپاشــی در ســاحت قدرت اشکانی رخ 

می نمود. با این حال اگر ضربه ای داخلی 
بــه حکومــت اشــکانیان وارد نمی شــد، 
آنها احتمااً می توانســتند تــا مدت ها در 
برابــر فشــارهای خارجــی مقاومت کنند. 
بــه فروپاشــی  کــه در نهایــت  ضربــه ای 
امپراطوری اشــکانیان انجامید، ضربه ای 
داخلــی بود که از ایالت پارس، خاســتگاه 

هخامنشیان، بر آنان وارد آمد.
ایالــت پارس که خاســتگاه هخامنشــیان 
بود، بیشترین ضربه و خسارت را از حمله 
یونانیــان به ایران متحمل شــد. بنابراین 
پارســیان، کینــه ای قدیمــی از یونانیان در 
دل داشــتند. این عداوت پارســیان با روی 
کار آمدن اشکانیان بیش از پیش افروخته 
شد. درست است که اشکانیان، حاکمیت 
یونانیان بر ایران را برانداختند و حکومت 
ملی را در ایران احیا کردند. اما عاقه آنها 
به فرهنگ یونانی که در عنوان فیل هلن 
که برخی از شاهان اشکانی داشتند، آشکار 
می شد، مورد نفرت پارسیان بود. از این رو 
پارســیان مترصــد فرصتی بودنــد تا هم 
اشــکانیان را براندازند و هم نفوذ فرهنگ 

یونانی را از میان بردارند.
اردشــیر بابکان از خانواده ای از روحانیون 
زرتشتی پارس بود. اردشیر با متحد کردن 
طوایــف پــارس در 224 میــادی علیــه 
اردوان پنجــم )ارشــک بیســت و نهــم(، 
شــورش کــرد. در نبــردی کــه در دشــت 
هرمزدگان در حوالی گلپایــگان روی داد، 
ســپاه اشــکانی شکســت خــورد و ارشــک 
بیست و نهم که مقدر بود آخرین پادشاه 
اشکانیان باشد، در میدان نبرد کشته شد. 
به این ترتیب حکومت اشکانیان، پس از 
چهارصــد و هفتاد و چهار ســال به نقطه 

پایان خود رسید.
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مونا فاطمی نژاد
 کارشناس  ارشد 
تاریخ اسام

نابودی یک امپراطوری پس از چهارصد و هفتاد و چهار سال

اشِک اشکانیان

مجتبی شهرآبادی
  دانشجوی 
دکترای تاریخ

از  فــارغ  بــه  بعــد، هــرگاه  - 10میــادی 
جنگ هــای داخلی و خارجــی روی ثبات 
و آرامــش دیــد در علــوم و دانش هــای 
گوناگــون پیشــرفت کــرد؛ بویــژه شــاهان 
فرهنگ دوســت و اهــل تســامح در ایــن 
بــاب پراثــر بودنــد. نقــش این ســرزمین 
به عنــوان  وســطا،  قــرون   دوره  در 
دروازه های فرهنگی شــرق جهان اسام 
بیشــتر  را  آن  اهمیــت  مغرب زمیــن،  و 
دانشــمندان  مطالعــات  گاه  می کــرد. 
اندلــس بــر تحــول نظریه هــای علمی و 
پژوهش هــای اروپاییان تأثیــرات مهمی 
داشت و البته که مسلمانان هم در برخی 
حوزه هــا از مطالعــات غربی هــا و دنیای 

مسیحیت بهره مند می شدند.
دستاورد مسلمانان اندلس در شاخه های 
مختلفی چون فلسفه، ادبیات، معماری، 
نجوم و پزشکی پرشمار است که در اینجا 
فقــط بــه برخــی از آنها اشــاره می شــود: 
»حــی بن یقظان« یا زنده فرزند بیدار که 
داستانی فلســفی اســت و بین متفکران 
اروپایی در عصر روشنگری بسیار طرفدار 
یافــت. »ابن طفیــل« صاحب ایــن اثر از 
فردی به  نام حی بن یقظان می نویسد که 
از هنگام تولد در جزیره ای غیرمســکونی 
و بــه  دور از مردم زندگــی می کند تا اینکه 
روزی از وجــود دیگر آدم ها آگاه می شــود 
و.... »ابــن  زهــر« دارنــده کتابــی موســوم 
بــه  »التیســیر فــی الدرمانــه و التدبیــر« 
)راه آســان درمــان و پیشــگیری( از دیگــر 
اندلــس  در  معــروف  شــخصیت های 
بود که به علت بررســی بیمــاری جرب و 
تشــخیص انگلی که موجب آن می شود؛ 
پس از »الکساندر ترالسی« لقب نخستین 
انگل شــناس را بــه او داده انــد. تأمــات 
از  انتقــاد  در  »بطروجــی«  و  ابن طفیــل 
هیــأت بطلمیــوس کــه بعدهــا به طــور 
انقابــی  نظریه هــای  بــر  غیرمســتقیم 
کوپرنیــک، کپلــر و گالیلــه تأثیر گذاشــت 
نیز در حوزه ستاره شناســی این ســرزمین 

شایان توجه است.
منابع:

-طقوش، محمدســهیل 1396، دولــت امویان، 

ترجمه حجت اه جودکی با افزوده هایی از رسول 

جعفریان، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، چ9

-گروه نویسندگان 1380، اندلس، دایرۀ المعارف 

موســوی  زیرنظرکاظــم   ،10 ج  اســامی،  بــزرگ 

بجنــوردی، تهــران، مرکــز دایرۀ المعــارف بــزرگ 

اسامی

 -هولــت، پــی. ام، لمبتــون، ان.ک. س.و برنــارد 

لوئیس 1387، تاریخ اسام کمبریج، ج2، ترجمه 

تیمور قادری، تهران، مهتاب
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اقتصــاد ایــران در دوره ای قــرار دارد کــه بیــش از 
همیشــه بــه تولیــد ثــروت نیازمنــد اســت. بخش 
مهمــی از جامعــه ایــران بخصــوص نســل جوان 
در تــب بیــکاری می ســوزند. ایــن در حالی اســت 
کــه پتانســیل ذاتــی اقتصــاد ایــران کــه شــاخص 
آن بهره منــدی از نیروهــای جــوان تحصیلکــرده 
ارزان قیمت اســت با این وضعیــت در تضاد قرار 
دارنــد. در ایــن شــرایط آنچــه به عنــوان اولویــت 
تلقــی  و  شــناخته  سیاســتگذاران  خدشــه ناپذیر 
می شــود، جهت دهی به مســیر اقتصاد به منظور 
ایجــاد مقدمــات برای اصــاح تمامی امــور با هدف تغییــر وضعیت 

موجود است. 
چنــدی پیش در اتاق تهران و ضمن برگزاری مراســم امین الضرب با 
هدف تقدیر از کارآفرینان کشــور جمیع فعاان اقتصادی به این نکته 
اذعان داشــتند که اقتصاد ایران دچار بحران بی ثباتی و فقدان عنصر 

پیش بینی آینده شده است.
بــرای  کلیــدی  رفتــن مقدماتــی  بیــن  از  بــه معنــای  این هــا  دو  هــر 
رونق بخشــی به تولید اســت. نظرســنجی که اتاق تهــران پیش از این 
برگزار کرد هم نشــان می دهد که بخش وســیعی از فعاان اقتصادی 
قدرت تحلیل خود درباره آینده را از دســت داده ا ند. در این موقعیت 
چگونه می توان انتظار داشت که صاحب کسب وکار مهم ترین عنصر 
توسعه یعنی برنامه ریزی برای افزایش ظرفیت ها را در دستور کارش 
قرار دهد. در ســوی دیگــر این معادله وضعیت اجتماعی کشــور قرار 

دارد. 
رونــق تولیــد به بهبود معیشــت مردم و پــس از آن به ثبــات منطقی 
وضعیت ذهنی جامعه منجر می شود اما در حال حاضر این معادله 
شــکل ناقصی یافته اســت، چــرا که هم تولید در رکود قــرار دارد و هم 

نیاز اجتماعی کشور افزایش اشتغال است. 
با این وضعیت باید به طور جدی نگران آینده تولید در کشــور باشیم 
امــا این نگرانــی نباید با عنصر خطرنــاک ناامیدی ترکیب شــود. این 
وظیفه سیاســتگذاران اســت که به جای توجه و درگیری با موضوعات 
حاشــیه ای و بی اثر در زندگی مردم با وحدت رویه و رفتار، زمینه های 

تغییر موقعیت های موجود را فراهم آورند. 
آنچه اکنون باید به آن توجه شــود، این موضوع اســت که آیا می توان 
موقعیــت موجــود را مدیریــت کــرد؟ پاســخ بــه ایــن ســؤال نیازمنــد 
ســنجش انگیزه های مدیــران برای اصاح وضعیت اقتصادی کشــور 
اســت امــا در صورت کلــی می توان گفــت که حتی موقعیــت بحرانی 
فعلی هم پر از فرصت هاست. مانند اینکه رشد قیمت دار مقدمات 
صادرات کاایی با ســود باا را فراهم آورده اســت و این یعنی بنگاه ها 
می تواننــد از یــک فرصت اســتثنایی بهره مند شــوند. به صــورت کلی 
وضعیت عمومی کشور برای تغییر موقعیت های نامطلوب فعلی از 

حیث پتانسیل ها فراهم است. 
تنها به یک عزم ملی برای کمک به فضای تولیدی کشــور نیاز داریم. 
در صورتی که این اتفاق رخ دهد، به صورت جدی وضعیت اشــتغال 
بهبود یافته و آســیب های اجتماعی ناشــی از رکود صنعتی کشــور که 
به بزه های اجتماعی منجر شــده، تغییر می یابــد. اگر امروز بخواهیم 
اولویتــی برای آینــده تعیین کنیم، باید بگوییم حفــظ روحیه، تقویت 
ســرمایه اجتماعــی، بازگردانــدن امید به کشــور و دوری از مناقشــات 
سیاســی انتزاعی بی حاصل برای مردم مهم ترین نیاز ملی اســت. در 
این صورت می توان به موضوعی مانند تغییر شــرایط تولیدی کشــور 

هم فکر کرد.
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زمان ناامیدی نیست

فرمان تولید
 » ایران« وضعیت امروز و فردای 
چرخه تولید در کشور را بررسی می کند

»آقای جهانگیری، به داد کارآفرین برسید. 
روزگار بســیار سختی اســت.« هفته گذشته، 
یکــی از صنعتگرهــای بــزرگ ایــران پشــت 
تریبــون قــرار گرفــت و رو بــه معــاون اول 
رئیــس جمهــوری بــا صدایی سراســر حزن 
چنیــن صحبت کــرد. او در همیــن دو گزاره 
ســاده حــال امــروز تولیــد و تولیدکننــده را 
روایــت کــرد و لحن صــدای او آنقدر عمیق 
بــود کــه جهانگیری بــا صدای بغــض آلود 
شــرایط    می دانــم،  داد:»مــن  را  پاســخش 
ســخت اســت. یک   واحد تولیدی بــه دنبال 
آن اســت که چرخ تولیدش بچرخد و کااها 
با قیمت مناسب در اختیار مردم قرار گیرد. 
این ظلم اســت که برخــی  می گویند بخش 
خصوصــی بــه دنبــال ســودهای آنچنانــی 
اســت. هیچ کــس نمی خواهــد کــه فعــاان 
اقتصــادی ضرر کننــد. مطمئن باشــید این 
بــه  دوره هــم تمــام  می شــود و روســیاهی 
ذغــال  می مانــد.« در همیــن دیالوگ هــای 
کوتاه به اندازه ســال ها حرف وجود داشت. 
در 6 ســال اخیــر، هــم تولیدکننــدگان و هم 
مســئوان بارها و بارها درباره مســأله تولید 

حرف زده اند. حســن روحانــی در مناظرات 
انتخاباتــی ســال 92 جملــه ای گفــت که در 
خاطــر همه ماند:»ما می خواهیم هم چرخ 
کارخانه هــا بچرخــد، هم چرخ ســانتریفیوژ 
بچرخد.« او با همین مانیفســت به ریاست 
مذاکــرات  بســرعت  و  رســید  جمهــوری 

هسته ای را به نتیجه و توافق رساند.
و  اقتصــادی  فعــاان  زمــان،  آن  در 
بســیار  آینــده  بــه  نســبت  تولیدکننــدگان 
خوشــبین و خوشــحال بودنــد. رفــت و آمد 
هیأت هــای خارجــی بــه ایران از کشــورهای 
مهــم اروپایــی و آســیایی شــدت گرفــت و 
شــرکای  یافتــن  دنبــال  بــه  تولیدکننــدگان 
خارجــی خــود بودنــد. امــا در همــان زمان 
مســائل  بــه  زیــادی  انتقادهــای  آنهــا  هــم 
داخلــی داشــتند و معتقد بودنــد که برخی 
عوامــل نهــادی بــه مزاحمــی برای کســب 
و کارشــان تبدیل شــده اســت. با ایــن حال، 
در بــازه دو ســه ســاله اوضاع آنها بهتر شــد 
و تمــام گزارش هــای آمــاری تأییــد می کند 
کــه میــزان تولیــد در بخش هــای مختلــف 
بدعهــدی  بــا  حــاا،  امــا  یافــت.  افزایــش 
امریکا و بازگشــت مجدد تحریم ها، فضای 
تولیــد غبارآلــود شــده اســت. پیــش از آن 
نیــز طــی بحــران ارزی نیمــه اول ســال 97 

تصمیم گیری هــای شــتاب زده و بخشــنامه 
 پشــت بخشــنامه، اوضاع تولید را خطرناک 

کرده بود.
غامحســین شــافعی چنــد وقــت پیش در 
نامــه ای کــه بــه دولــت نوشــت، آورده بود: 
زنجیــره تولید و صــادرات کااهای صنعتی 
لطمــه جدی دیده اســت و صادرات کشــور 
بیشــتر بر پایه خروج یارانه و آربیتراژ قیمت 
مواد خام، مواد اولیه و محصوات کشاورزی 
با کشــورهای همســایه شــکل گرفته اســت. 
ایــن تغییــر شــکل صادراتی، کمبود آشــکار 
مواد اولیه صنعت کشــور را به همراه آورده 
اســت. هزینــه مبادلــه در چرخــه واردات و 
نظام توزیع کشــور افزایش چشمگیر داشته 
است و آثار قیمتی ارز یارانه  ای را کم رنگ و 
جریان تأمین نیازهای بخش تولیدی کشور 

را مختل کرده است.«
ë روزنه ای برای امید

مســئوان دولتی و خصوصی، ممکن است 
کــه در تحلیــل هایشــان عوامــل مختلفــی 
اثرگذار باشد اما »اعداد« صریح و روراست 
نهادهــای  آمــاری  بررســی های  هســتند. 
مختلف نشــان می دهــد که تولیــد در تنگنا 
قــرار گرفتــه اســت. یکــی از جدیدترین این 
 PMI شــاخص  بــه  مربــوط  هــم  عددهــا 

می شود. PMI یک شــاخص جهانی است 
بررســی  را  مدیــران  خریــد  وضعیــت  کــه 
می کنــد و از طریــق این بررســی، وضعیت 
تولیــد و رکود را تفســیر می کند. برای اولین 
بار اتاق ایران این شاخص را در پاییز امسال 
بررسی کرده و در توضیح آن آورده است:« 
شــاخص مدیــران خرید )PMI( مقیاســی 
اســت کــه بــا تکمیل ســؤاات مشــخص از 
ســوی بنگاه های نمونــه اســتخراج و اوایل 
هــر مــاه منتشــر می شــود و رونــق، رکــود یا 
ثبات کســب وکارهای مورد بررسی را نشان 
می دهد. در جریان استخراج این شاخص، 
اگر عدد شــاخص بیش از ۵۰ درصد باشــد 
نشــان می دهد که اقتصاد درحال  توســعه 
اســت درحالی  که هر رقمی زیر ۵۰ درصد، 
از قرار داشــتن اقتصاد در شــرف انقباض و 

رکود حکایت دارد.«
مختلــف  شــرکت های  از  طــرح  ایــن  در 
قبیــل  از  مختلــف  صنایــع  در  صنعتــی 
صنایــع غذایی، نســاجی، پوشــاک و چرم، 
شــیمیایی، فلــزی، اســتیک و پاســتیک، 
ماشین ســازی و... آمارگیری شده است. بر 
اســاس اطاعات منتشر شده از سوی مرکز 
آمــار و اطاعــات اقتصــادی اتــاق ایــران، 
عــدد PMI از 41.91 درصــد در مهرمــاه به 

39.21 درصد در آذرماه رســیده و میانگین 
ســه ماهه این شــاخص عدد 4۰.69 درصد 
را نشان می دهد که از تنگنای فعالیت های 

اقتصادی حکایت دارد.
تغییــرات  می دهــد  نشــان  بررســی ها 
منفــی در دو مؤلفــه »ســفارش های جدید 
مشــتریان« و »مقــدار تولیــد«، مهم تریــن 
عوامل در کاهش این شــاخص در ماه های 
آذر و آبــان بــوده امــا شــاخص صــادرات 
در ایــن فصــل، رونــدی صعودی داشــته و 
رشــد متوســط تقریبی 1.۰7 درصد را برای 
هر مــاه ثبت کرده اســت. نکتــه قابل توجه 
درصــدی   1.۰6 رشــد  همچنیــن  اینکــه 
شــاخص انتظــارات تولید در فصــل پاییز، 
نشــان دهنده انتظــارات مثبــت بــرای بازار 
ایــن  اســت.  نزدیــک  آینــده  در  صنعــت 
اســت  امیــدی  روزنــه  مثبــت،  انتظــارات 
کــه می توانــد تولیــد را از تنگنــا خــارج کند. 
خصوصــی  بخــش  چهره هــای  از  یکــی 
می گوید:»چــرا بایــد ناامیــد باشــیم؟ مگر 
در  را  بیــک  خــودکار  روفوگــران  علی اکبــر 
شــرایطی ســهل تر از امروز راه اندازی کرد؟ 
اصغــر قندچــی کارخانــه ایــران کاوه را در 
روزهایــی آرام تــر از اکنــون برپا کــرد؟ اینها 

افسانه و قصه نیستند.«

تولید در چه وضعیتی قرار دارد؟

روزگار سخت
ریحانه یاسینی

خبرنگار 

یادداشت

مسعود خوانساری
رئیس اتاق بازرگانی 
تهران

جدول شاخص PMI صنعت فصل پاییز 1397 

هرچه شاخص از 50 بااتر باشد نشان دهنده وضعیت بهتر است و هرچه شاخص پایین تر 
باشد، نشان دهنده اوضاع رکودی است.

آذر 97آبان 97مهر97شاخص
44.5741.7637.01مقدار تولید

39.2340.9832.15میزان سفارشات جدید
48.7148.9849.98مدت زمان تحویل سفارش

35.5830.0335.46موجودی مواد اولیه
40.6839.3846.34میزان استخدام کارکنان جدید

87.5781.7761.83قیمت خرید مواد اولیه
47.0947.2855.75موجودی انبار
33.8036.6239.35صادرات کاا

67.3263.4948.33قیمت تولیدات
46.3251.6947.51مصرف سوخت
33.2133.9830.33میزان فروش
42.7943.7848.70انتظارات تولید

PMI41.9140.9639.21 کل

شاخص مقدار تولید رشته فعالیت های اقتصادی
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سفره های رنگین با صنعت
اقتصاد ایران ســال هاست که دستیابی به توسعه 
از مســیر رونــق تولیــد و صــادرات غیرنفتــی را در 
امــا در  قــرار می دهــد  برنامه هــای اصلــی خــود 
عمل چندان موفق نبوده اســت، چراکه نقشه راه 
توســعه و مراحــل گام بــه گام آن بدرســتی اتخاذ 
نشده و در مسیر اجرای این هدف ناهمواری های 
بســیاری وجــود دارد. هــر ســال نیــز موانع بیشــتر 
و تولیــد صــادرات محــور و غیرنفتی با مشــکات 

حادتری مواجه می شود.
میــزان رشــد تولیــد در دهه های گذشــته کاهشــی 
بوده و شــاید بتوان دوره اصاحات را بهترین دوره رشد تولید در ایران 

دانست.
به خاطر دارم که در دهه ٧٠ همایشی را تحت عنوان همایش توسعه 
صــادرات غیــر نفتــی در کشــور اجرایــی کردیــم و تا ســال ٩٣ نیــز این 
همایش هرســاله برگزار می شد. در ســال های ابتدایی میزان صادرات 
غیرنفتی ایران حدود ٣.٥میلیارد دار بود. اما بعد از سال ها در زمانی 
که این همایش در مرحله پایانی قرار داشت، میزان صادرات غیرنفتی 
کشــور به ٣٩میلیارد دار رسیده بود. در آن سال ها سیاستگذاران کشور 
به دنبــال توســعه صادرات محــور بودند و در عمل هــم تقریباً کارنامه 
موفقی از خود به جا گذاشتند. هرچند که آن هم خالی از اشکال نبود. اما 
در دولت مهرورزی و عدالت مشکات رفته رفته تشدید شد. حمایت 
از واردات، دادن وام هــای کان بــه این بخــش بازرگانی، عدم توجه به 
مشــکات صنایع و صنعتگران و قوانین مخرب باعث شد که تولید در 
 ایــران ســیر صعودی خــود را از دهه ٩٠ ادامه ندهد و حتــی رو به افول 

حرکت کند.
ایــن درحالی اســت کــه بارهــا رهبر معظــم انقــاب در ایــن دوران بر 
اهمیت این موضوع تأکید و سال ها را به این عنوان نامگذاری کرده اند 

و تحقق آن را در صدر وظایف مسئوان کشور قرار داده اند.
از ســوی دیگر با رشــد درآمدهــای نفتی ایران طی دولــت نهم و دهم 
انتظــار می رفــت کــه حمایت از تولیــد و بویژه صنایع مولد و اشــتغالزا 
بیشــتر شــود، اما در واقعیت آنچه اتفاق افتاد رشــد واردات و تخریب 
تولید داخل در نتیجه این اقدام بود. ما در این دوره با تقویت پدیده ای 
مواجــه شــدیم کــه درآمدهــای کان کشــور را به بــاد داد و شــیره جان 
صنعت را مکید. در طول آن ٨ ســال، ایران بیش از ٧٥٠ میلیارد دار 
درآمــد ارزی از بابــت فــروش نفــت به دســت آورد. اگر بخشــی از این 
درآمد صرف توســعه شــده بود شــرایط تولیــد امروز متفــاوت بود. اما 
آنچــه با این درآمد رقم خورد، بســته شــدن کارخانه ها، رشــد واردات 
و افزایــش بیــکاری بــود. یک مــورد آن واردات شــکر بود. بــه اندازه ای 
واردات شــکر در آن ســال ها زیاد و غیرمنطقی بود که هنوز تأثیر منفی 
آن بــر صنعــت ادامــه دارد. تحریم هــا هــم در اواخــر دولــت دهــم بر 

مصائب این بخش افزود.
از آن ســال ها کمبود نقدینگی، مشــکات تأمین مواد اولیه، فرسودگی 
ماشــین آات و تکنولوژی، نوســانات نــرخ ارز، افزایــش بی رویه قاچاق 
کاا، عــدم حمایــت دولــت از تولیــد و معوقــات بانکــی بــه افزایــش 
حجــم مشــکات واحدهــای تولیــدی دامن زده اســت و متأســفانه در 
دولــت یازدهــم هم چندان اتفــاق مثبتی رخ نداد. نتیجه این مســائل 
بــرای تولید چیزی نبود جز فعالیت با حداقــل ظرفیت. عارضه ای که 
متأســفانه هزینه هــای بســیاری را برای کشــور در عرصه هــای گوناگون 
ایجاد کرده و علت تحریم پذیری ایران نیز همین موضوع است. اینکه 
ما بعد از سال ها برنامه ریزی و تنظیم اسناد توسعه هنوز نتوانسته ایم 
به تولید بویژه دانش محور و رهایی از نفت دســت یابیم، به دشــمنان 

فرصت تهدید و فشار را می دهد.
از دهــه ٩٠ تاکنون با سیاســتگذاری های اشــتباه و عدم اجرای درســت 
برنامه ها، صنایع کوچک و متوســط بیش از هر بخش از تولید آســیب 
دیدند. در این میان فقط صنعت پتروشــیمی هر ســاله با رشــد همراه 
بوده و بخش های دیگر یا به حالت رکود درآمده اند یا متوقف شده اند.
در دولــت یازدهــم هم متأســفانه با وجــود بهبود شــرایط بین المللی 
اتفــاق چندان مثبتی بــرای تولید و صنعت رخ نداد. ما می توانســتیم 
کــه بــا برنامه ریزی صحیــح منابع را از طریــق کانال های پولــی و مالی 
بــه ســمت تولیــدات غیرنفتــی ســوق دهیــم و از این بخــش حمایت 
کنیم. می توانســتیم ســرمایه خارجی برای توســعه ایــن بخش جذب 
کنیــم. امــا به دایلی نظیر عدم اجماع در کشــور و چنــد صدایی میان 
 مســئوان و نبــود یــک برنامــه قاطــع و جامــع برای توســعه، ایــن امر

 میسر نشد.
اکنــون نیــز کــه در دور جدیــد تحریم ها به ســر می بریم ریســک باای 
ســرمایه گذاری در بخش تولید، نبود منابــع مالی کافی، تاطم ارزی و 
اوجگیری قاچاق شــرایط را برای رونق تولید ســخت تر کرده اســت. به 
نوعــی که اکنون بســیاری از واحدهــای تولیدی توان و امیــد کافی برای 

ادامه فعالیت ندارند و برخی نیمه تعطیل یا تعطیل شده اند.
تضعیــف پول ملی کــه در ماه های اخیر اتفاق افتاد، می توانســت یک 
ابزار برای رونق بخشــی به تولید باشد. اما چون مسئوان کشور برنامه 
دقیقی برای بهره گیری از این فرصت پیش آمده نداشــتند، نتوانستند 
از آن بدرســتی اســتفاده کننــد. درحالی که بــا اندکی حمایــت از تولید 
و ایجــاد مشــوق ها امــکان افزایش صــادرات غیرنفتی کشــور بویژه در 
بخــش مواد غذایــی وجود داشــت اما در عمــل آنچه افرایــش یافت، 

قاچاق کاا و محصوات بود.
متأســفانه مســئوان کشــور دربــاره بــازار ارز نیــز در این برهه حســاس 
نتوانستند بخوبی هدف گذاری و عمل کنند. باید ارز حاصل از صادرات 
با برنامه دقیق تری توزیع شود. به طوری که در نهایت سهم اعظم آن 
بــه نفع تولیدات صادرات محور شــود و در یک فرآینــد با ایجاد ارزش 

افزوده، ارز بیشتری را وارد کشور کند.
مشکل دیگری که اان مسئوان با آن مواجه هستند، بازنگشتن بخش 
قابــل توجهــی از ایــن ارزهــای حاصــل از صــادرات به کشــور اســت. از 
آنجایــی که افق روشــنی پیش روی صادرکننــدگان ایرانی وجود ندارد، 
بســیاری از آنها منابع حاصل از صادرات را به جای ســرمایه گذاری در 
کشور صرف ســرمایه گذاری در کشورهای دیگر از جمله ترکیه می کنند 

تا سود بیشتری به دست آورند.
ادامــه ایــن رونــد بــه بدتر شــدن شــرایط تولید و بــه طور کلــی اقتصاد 
ایــران در ســال های آتــی ختــم خواهــد شــد. تــا زمانــی کــه از تولیــد 
حمایــت نمی کنیــم، ایــن موضوع بر ســایر بخش های اقتصــاد نیز اثر 
خواهد گذاشــت. بیــکاری و توزیع ناعادانه ثروت اولیــن تأثیر مخرب 
بی توجهی به تولید اســت. در نتیجه این بی توجهی امروز می بینیم که 

فقر مطلق در جامعه بیشتر شده است.
در ایــن شــرایط یــک راه بیشــتر وجــود نــدارد. اینکــه مســئوان کنترل 
و نظــارت را دقیق تــر انجــام دهنــد و در سیاســت های پولــی و مالــی، 
بــازار ارز، تــورم و قوانیــن تجدیدنظــر کننــد. اگــر ایــن اتفــاق بیفتــد، 
تحریم هــا  جدیــد  دور  در  تولیــد  بیشــتر  تضعیــف  از  بتوانیــم   شــاید 

جلوگیری کنیم.
فرامــوش نکنیــم کــه صنعــت و تولید اســت کــه اقتصــاد را زنــده نگه 
می دارد، اشــتغالزایی را پایدار می کند، ســفره ها را رنگین نگه می دارد 

نه نفت.

یادداشت

محمدباقر صدری
کارشناس اقتصادی

    با وجود دوران هشــت ســاله جنگ تحمیلی، 
تــا نیمــه دهــه 80 شمســی بخــش تولید کشــور 
وضعیــت قابــل قبــول و رو به  جلویی داشــت، 
ولی از این دوره به بعد بخش تولید با مشــکات 
بسیاری مواجه و تضعیف شــد، هرچند در طول 
این سال ها و در برخی مقاطع تولید ایران دوباره 
به مرحله رشــد رســید اما این دوره ها مقطعی و 
کوتاه مدت بود. چه عواملی باعث شــد تا تولید 
کشــور و ســاختارهای آن دچــار ضعف شــود به 

طوری که همانند قبل ترمیم نشد؟
از ســال ٨4 متأســفانه همــه شــاخص های 
نمادی ما رو به ضعف رفت. هم شــاخص های 
محیــط کســب و کار، ســنجش فســاد، حقــوق 
مالکیــت و ســایر شــاخص هایی کــه در تولیــد 
تأثیرگذارند. در واقع در این دوره نه با تنزل که با 
سقوط این شــاخص های نهادی مواجه شدیم. 
بــرای مثــال در شــاخص محیــط کســب و کار از 
رتبه ٨٨ ابتدای دولت نهم به رتبه 1٥2 در پایان 
دولت دهم رسید و با همه تاش هایی که دولت 
یازدهــم انجام داد نتوانســت این شــاخص را از 
124 بهتر کند. شاخص سنجش هم همین طور 
که ٧6 به 14٥ تنزل پیدا کرد که یک ســقوط آزاد 
ناگهانی محسوب می شود. هرچه این شاخص ها 
رو به  افول گذاشت فعالیت بنگاه های اقتصادی 
و تولیــدی مــا بــا مشــکل بیشــتری مواجه شــد. 
همچنیــن هزینه هــای مباداتــی آنهــا افزایش 
یافــت، هزینه هــای ناشــی از فســاد و ناکارآمدی 

دولت به بنگاه ها تحمیل می شد.
مشخصه مهم این شاخص ها این است که 
سقوط آنها با سرعت اتفاق می افتاد ولی بهبود 
آن تدریجی اســت و ممکن اســت که کشــوری 
نتوانــد هیــچ وقــت ایــن شــاخص ها را بهبــود 
بخشد. این موضوع یکی از دایلی بود که باعث 

تضعیــف ســاختارهای تولید و ســخت شــدن 
حیات بنگاه ها شد. این اتفاق از سوی دیگر نرخ  
ســرمایه گذاری را در کشور به شدت کاهش داد. 
ســرمایه گذاری جدیــدی انجام نشــد و بنگاه ها 

فعالیت خود را توسعه ندادند.
مهم تر اینکه بســیاری از واحدهای تولیدی 
که عمر باایی داشــتند بــرای اینکه به فعالیت 
خود ادامه دهند، نیازمند سرمایه گذاری جدید 
بودنــد، اما به دلیل نوســانات نرخ ارز بازســازی 
بنگاه ها دشــوار شــد. هم اکنون نیز صدها بنگاه 
وجــود دارد کــه در اواخر دهــه ٨٠ و ابتدای دهه 
٩٠ تســهیات ارزی دریافــت کرده اند و به دلیل 
جهش های نــرخ ارز در بازپرداخــت این وام ها 
مشــکل دارند. در کمترین نرخی کــه برای ارز از 
ســوی دولت تعیین شــده یعنی 42٠٠ تومان و 
مقایســه آن با نــرخ ارزی که فعــاان اقتصادی 
)٨٠٠تومــان( وام گرفته انــد بــا جهــش چنــد 

برابری ارز مواجه شده اند.
نرخ ارز از ابتدای انقاب تاکنون که دار از ٧ 
به 1٠ هزار و ٥٠٠ تومان رسیده شاهد رشد 1٥٠٠ 
درصدی آن هستیم که این جهش باعث شد تا 
بنگاه های اقتصادی در رقابت پذیری با مشکل 
بزرگــی روبه رو شــوند. این یــک عارضه دائمی 
در چهــار دهــه اخیر بــوده که از اواســط دهه ٨٠ 

بزرگ تر شده است.
بخصوص از ســال ٨4 نرخ ارز از ٨2٠ تومان 
بــه 1٠ هزار و ٥٠٠ تومان رســید، یعنــی بیش از 
112 برابر شده است. این باعث می شود بنگاه ها 
در رقابــت با بنگاه های داخلی و خارجی عقب 

بمانند و رشد نکنند.
   بــرای رفــع این تنگناهــا برنامه مدونــی وجود 

نداشته است؟
توســعه  اســتراتژی  غیــاب  در  متأســفانه 

 6 عاملی که 
تولید را زمین زد

گفت و گوی »ایران« با حجت اه میرزایی 
استاد دانشگاه عامه طباطبایی

بخش تولید ایران درچهار دهه اخیر با فراز و نشــیب های بســیاری همراه بوده است. 
تولید کشــور تحت عوامل مختلفی که عمده آنها داخلی و برخی نیزاز آنسوی مرزها 
درمســیر تولید دخالت کرده، آن گونه که باید نتوانسته است به رشد و توسعه دست 
یابد. بررســی روند بخش تولید کشوردر چهار دهه اخیر نشــان می دهد که مسیرتولید 
از میانه دهه 80 تغییر کرده اســت و تحت تأثیر شــرایط مختلفی رو به افول گذاشــته 
اســت. هرچند دراین ســال ها گاه با رونق تولیــد و صنعت مواجــه بوده ایم ولی این 

دوره های رونق کوتاه مدت و مقطعی بوده و دوباره جای خود را به رکود داده است.
درایــن زمینه حجــت اه میرزایی اقتصــاددان و عضو هیأت علمی دانشــگاه عامه 
طباطبایی درگفت و گو با »ایران« تضعیف ســاختارهای تولید از ســال 1384 به بعد 
را واکاوی کرده اســت. به اعتقاد این اســتاد دانشگاه شــش عامل اساسی باعث شده 
اســت تا بخش تولید کشور عقبگرد کند و ساختارهای آن با تهدید جدی مواجه شود. 
عواملی کــه تنها بخش کوچکی از آن مانند تحریم بیرونی اســت و اکثر آنها از داخل 

ریشه های تولید را سست کرده است.

سیاوش رضایی
خبرنگار

صنعتــی در کشــور بنگاه هــای بــزرگ از رشــد و 
توســعه جا مانده اند و آســیب دیده انــد. بدون 
اســتثنا تمــام دولت هــا در ســال پایانــی خــود 
نســخه ای از سند اســتراتژی توسعه صنعتی را 

ارائه داده اند.
دولــت آقای خاتمی در ســال پایانــی خود، 
دولت آقای احمدی نژاد در ســال پایانی دولت 
دهم و دولت آقای روحانی هم که هنوز سندی 
ارائه نداده اســت. بنابراین دست کم در ٣ دهه 
اخیــر بدون هیچ برنامه راهبردی بلندمدت در 
حــوزه صنعت حرکــت کردیــم و در واقع هیچ 
بینــش روشــن و اســتواری در این بخــش وجود 

نداشته است.
عاوه بر این ساختار صنعتی ما نیز به شدت 

معیوب است و بخصوص در دولت های نهم و 
دهم معیوب تر شده است.

دو معیــار اصلــی و مهم یعنــی مکان یابی 
بــرای واحدهــای تولیــدی و دیگــری مقیــاس 
بنگاه هــا مشــکل داشــته و بــه آن دقــت نشــده 
از  بســیاری  مکان یابــی  خصــوص  در  اســت. 
بنگاه ها در مکان هایی احداث شــده که به هیچ 
عنــوان با نیازهــای بنــگاه  و اقتصــاد همخوانی 
نــدارد. از ســوی دیگر در خصــوص مقیاس نیز 
واحدهایــی داریم کــه در مقیاس های کوچک و 

غیراقتصادی طراحی شده است.
در شــرایط رونــق ایــن واحدهــای کوچــک 
فعالیت می کردند اما به محض اینکه با شرایط 
رکود و تحریم مواجه می شویم این واحدها هم 

برای ادامه فعالیت خود به مشــکل می خورند 
و امــکان ادامــه حیات نداشــته چرا که شــرایط 
گلخانــه ای و حمایت هایــی کــه از ایــن واحدها 

می شدی دیگر امکان نداشت.
بنابراین بسیاری از واحدهای صنعتی مهم 
کشــور در مقیاس های کوچــک و غیراقتصادی 
طراحی شــده اند که نمونه بارز آن هشت طرح 
فوادی اســت که در دولت دهم طراحی شــد و 
هر دو مشکل مکان یابی و مقیاس کوچک ٨٠٠ 
هزار تنی را با هم دارد. از یک سو در مکان هایی 
طراحی شد که با توجه به نیاز صنعت فواد به 
آب دسترسی ندارد و از سوی دیگر مقیاس آنها 
اقتصادی نیســت که البته هنوز به بهره برداری 
نرســیده اند. ایــن مســائل کــه به آن مشــکات 
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از  گــروه اقتصــادی / »شــناخت و آگاهــی 
افــکار عمومــی، یکــی از ابزارهــای مهــم 
ارزیابی هــا  بــه  بــرای دســتیابی  امروزیــن 
دربــاره  عمومــی  جهت گیری هــای  و 
موضوع هــای مختلفی اســت که به نحوی 
افــراد مرتبــط اســت. بخــش  بــا زندگــی 
از ارکان مهــم اقتصــاد  خصوصــی یکــی 
کشــور اســت که آگاهی از دیدگاه های آنان 
فعالیت هــای  بــا  مرتبــط  حوزه هــای  در 
اقتصــادی، می تواند تصویر روشــن تری از 
وضعیت موجود کشور، مسائل و مشکات 
آنان و نیازها و چشــم اندازها نمایان کند.« 
اتاق بازرگانی تهران در مقدمه جدیدترین 
نظرســنجی که از فعــاان اقتصادی انجام 
شــده، چنین آورده اســت. این نظرسنجی 
برای انتشار در اختیار »روزنامه ایران« قرار 
گرفته که نشان می دهد ناامیدی و بدبینی 
نسبت به آینده، بزرگترین خطری است که 

تولید و تولیدکننده را تهدید می کند.
ë  بخــش خصوصی در کجاســت و به کجا

می رود
برای شــناخت وضعیت اقتصادی از نظر 
اعضای اتاق، دو محور اصلی در نظر گرفته 
شــد؛ یکی وضعیت بخــش خصوصی در 
شرایط کنونی و دیگری وضعیت اقتصادی 
کشــور. ایــن دو محــور بخوبــی می توانــد 
چشــم انداز اقتصــادی کشــور را از دیــدگاه 

بخش خصوصی نشان دهد.
اکثریت قاطــع پاســخگویان معتقدند که 
وضعیــت بخش خصوصی در ســه چهار 
ســال اخیــر بدتــر شــده اســت؛ ٧6 درصد 
فعــاان بخــش خصوصی چنیــن نظری 
دارند. فقــط ٩ درصد معتقدند که بخش 
خصوصــی در چند ســال اخیــر، وضعیت 

بهتــری یافتــه اســت. کســانی کــه از رونــد 
وضعیت بخش خصوصی ارزیابی منفی 
داشته اند، حدود ٨/٥ برابر کسانی هستند 

در این باره ارزیابی مثبت دارند.
در کنــار ایــن ارزیابــی منفــی از روند تحول 
وضعیــت بخــش خصوصــی از گذشــته 
بــه آینــده  تاکنــون، پاســخگویان نســبت 
بخش خصوصی نیز خوش بین نیســتند. 
٧٥ درصــد معتقدنــد کــه وضــع بخــش 
بدتــر  آینــده  ســال های  در  خصوصــی 
می شود. تنها ٩ درصد پاسخگویان به آینده 
بخــش خصوصــی و بهتــر شــدن آن امید 
دارند. این نشــان می دهد که پاسخگویان، 
هم وضعیت کنونی را تیره می دانند و هم 

چشم انداز روشنی پیش رو نمی بینند.
همیــن نــوع نگــرش در مــورد فعالیــت 
خــود پاســخگویان هــم ابراز شــده اســت. 
آنــان نه تنهــا وضعیــت فعالیــت بخش 
خصوصی را تیره می دانند، بلکه نسبت به 
فعالیت های خود نیز ارزیابی مأیوسانه ای 
دارنــد. ٧2 درصــد از پاســخگویان گمــان 
می کننــد وضعیت فعالیت شــان در چند 
ســال آینده بدتر خواهد شــد. اگر کسانی را 
کــه در مــورد آینــده فعالیت خــود ارزیابی 
مجموعــه  ایــن  بــه  ندارنــد،  مشــخصی 
یــا چشــم اندازی  بیافزاییــم، ٧٨ درصــد 
تیره را برای فعالیت هــای اقتصادی خود 
می بیننــد یــا خــود را در وضعیتــی مبهم 
می یابنــد که قــادر بــه ارزیابی آینــده خود 
نیســتند. 1٠ درصد پاسخگویان هم گمان 
می کننــد فعالیت اقتصادی شــان کماکان 
مثل گذشته و بدون تفاوت استمرار خواهد 
داشت. حدود 12 درصد نیز گمان می کنند 
وضعیت شان بهتر خواهد شد. این ارزیابی 
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دور از واقعیــت نیســت؛ چرا کــه 4٣ درصد از 
پاســخگویان گفته اند، تعــداد کارکنــان بنگاه 
آنان در چند ســال اخیر کاهش داشــته است. 
قطعــاً در چنین شــرایطی که بیشــتر بنگاه ها 
مجبــور به کاهــش نیــروی کار خود شــده اند، 
امــکان دســتیابی بــه موقعیت هــای ارتقــای 
تــوان اقتصادی خود وجود نخواهد داشــت و 
طبیعی اســت کــه اکثریت آنان فکــر کنند که 
چشم انداز اقتصادی بخش خصوصی مثبت 

نخواهد بود.
ë کشتی اقتصاد ایران به کجا می رود

این نحوه نگرش نســبت بــه فعالیت بخش 
خصوصــی در مــورد وضعیــت کلــی اقتصاد 
کشــور هــم وجــود دارد. از دیــد پاســخگویان، 
کل اقتصــاد ایــران در مســیری رو بــه بهبــود 
و آینــده ای روشــن حرکــت نمی کنــد. در این 
شــرایط نمی تــوان انتظار داشــت کــه بخش 
خصوصــی به عنــوان یکــی از اجــزای اقتصاد 

کشور سرنوشتی متفاوت داشته باشد.
می دهنــد  نشــان  یافته هــا  زمینــه،  ایــن  در 
کــه بخــش خصوصــی در مــورد چشــم انداز 
اقتصــادی کشــور هم نگاهــی بدبینانــه دارد. 

٧٩ درصد از پاســخگویان بر ایــن تصورند که 
چشم انداز اقتصادی کشــور تیره است و رو به 
بدتر شــدن دارد. فقط 1٠ درصد انتظار دارند 

وضعیت اقتصادی کشور بهتر شود.
ë جهش قیمت دار، فراتر از پیش بینی

این نگــرش مأیوســانه از وضعیت اقتصادی 
کشــور را بایــد در کنار نگرش دیگــری قرار داد 
تا معنای آن روشن تر شــود. از دید بسیاری از 
فعاان بخــش خصوصی شــرایط اقتصادی 
رو،  ایــن  از  و  اســت  کشــور پیش بینی ناپذیــر 
نمی تواننــد خــود را برای آینــده تجهیز کنند. 
ارزیابــی  پاســخگویان،  دیــد  از  بــود  ممکــن 
اقتصادی منفی باشــد، ولی خود را در محیط 
پیش بینی ناپذیر بدانند و لذا برای مواجهه با 
آینده نامطلوب خــود را آماده کنند. نتایج به 
دســت آمده از نظرسنجی نشان می دهند که 
پاسخگویان انتظار تغییرات متغیرهای مهم 
و مؤثر مثل قیمت ارز را ندارند و حتی قادر به 

پیش بینی تغییرات آن نیستند.
همان گونه که حدود 62 درصد از پاسخگویان 
انتظار نداشتند قیمت دار تا این مقدار افزایش 
پیدا کنــد)در زمان تحقیق قیمــت دار حدود 

14٠٠٠ تومان بود(. این داده نشان می دهد که 
بخش خصوصی تا چه حد خود را در محیطی 

غیر قابل پیش بینی احساس می کند.
در اینجا باید به سه نکته اشاره کرد، اول آنکه 
ارزیابــی ایه هــا و گروه هــای مختلــف بخش 
خصوصــی در مــورد چشــم انداز اقتصــادی 
کشور با هم یکســان است و تفاوتی بین آنان 
دیده نمی شــود؛ یعنی تفاوت معنــاداری در 
ارزیابــی بخش صنعت و معــدن و بازرگانی 
و کشــاورزی وجــود نــدارد. دوم آنکــه ارزیابی 
پاســخگویان از وضعیــت بخــش خصوصی 
و چشــم انداز اقتصادی کشــور در یک جهت 
اســت؛ بــه طــوری کــه حــدود 64/٣ درصــد 
بخــش  وضعیــت  رونــد  از  پاســخگویان 
کشــور  اقتصــادی  چشــم انداز  و  خصوصــی 
ارزیابی مشــابه دارند، به این معنا که افرادی 
کــه معتقدنــد بخــش خصوصی نســبت به 
گذشته افول کرده است، چشم انداز اقتصادی 
کشور را هم تیره می بینند. سوم آنکه ارزیابی 
پاســخگویان از چشــم انداز اقتصــادی کشــور 
منفی تر اســت و این نشان می دهد که برخی 
از پاســخگویان انــدک امیــدی دارند تــا فارغ 
از ســازوکارهای اقتصــاد کان کشــور، بتوانند 
بــا تمســک بــه راه حل هایی وضعیــت بنگاه 
اقتصــادی خــود را از افتادن به ورطه ســقوط 

نجات دهند.
ë زند موجی بر آن کشتی؛ موانع کسب و کار

در نــگاه کلــی، محیــط فعالیــت اقتصــادی 
در کشــور، بــرای فعالیــت بخــش خصوصی 
مساعد نیست، زیرا نه تنها چشم اندازی تیره 
را در برابــر خــود می بینند، بلکــه نمی توانند 
شــرایط و تحــوات متغیرهــا را پیش بینــی 
کننــد. با این حال، نامســاعد بــودن محیطی 
تنهــا بــه این دو وجــه منحصر نیســت، بلکه 

آینده اقتصاد در شرایط دشوار
»ایران« جدیدترین نظرسنجی از فعاان اقتصادی را تحلیل می کند

ارزیابی پاسخگویان از وضعیت بخش خصوصی
پیش بینی چند سال آیندهنسبت به 4-3 سال اخیر
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75/6بدتر می شود75/8بدتر شده
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موانع بین المللی تولید صنعتی
برنامه ریــزی توســعه صنعتی کشــور قدمتــی دیرینه 
دارد. در تاریــخ معاصــر از دهه 1340 مــوج صنعتی 
شــدن براســاس اســتراتژی جایگزینــی واردات آغــاز 
شــد. کــره جنوبــی و برخی کشــورهای جنوب شــرقی 
آســیا )به غیر از چین( با تبعیت از اســتراتژی مشــابه 
و حمایت هــای هدفمنــد همزمــان توســعه صنعتی 
را آغــاز کردنــد. تفــاوت ایــن کشــورها بــا اســتراتژی 
متخذه کشــور ما در گزینشــی بــودن صنایع مزیت دار 
و محدودیــت زمانــی برای حمایــت از واحدهای نوپا 
اســت. بــه عبارتــی برخــاف کره جنوبی و کشــورهای 
پیشرو در حال صنعتی شدن ما وارث طیف گسترده ای از صنایع هستیم 
کــه ادامــه حمایت آنهــا منوط بــه چتر حمایــت گمرکــی غیرهدفمند و 
دنبالــه دار، تزریق ارزهای نفتــی برای تأمین نیازهای ارزی شــان و وجود 
قدرت خرید داخلی است. از این رو کماکان بعد از طی 6 دهه بسیاری از 

صنایع موج اول از تراز تجاری منفی برخوردارند.
در شــرایط تحریمــی دو عامــل تزریــق ارز و قــدرت خریــد داخلــی بــا 
محدودیــت جــدی مواجهنــد و ادامه حیات صنایــع با دو گزینــه روبه رو 

است:
1-با گســترش چتــر حمایتــی)از جمله افزایــش تعرفه هــای بازرگانی یا 

ممنوعیت واردات(
در  نســبی  مزیت هــای  از  بهره بــرداری  و  بــازار  و  منابــع  روانگرایــی   -2

استارتاپ ها، صنایع کاربر و ارز اندوز.
با تکیه بر این دو گزینه می توان به تولید کمک کرد.

ایــران فرآینــد مشــابهی را در ز مان تحریــم نفتی دولت مصــدق تجربه 
کرده اســت که بر بستر اعتماد عمومی و بهره برداری از سیاست خارجی 
و موازنه منفی به توسعه صادرات سنتی و تراز مثبت تجارت بدون نفت 

انجامید.
اســتراتژی مشــابهی در دوره اول دولت ماهاتیر محمــد در مالزی اتخاذ 

گردید و به خوداتکایی درونزا و برونگرایی اقتصاد این کشور منجر شد.
اکنون نیز با درس گرفتن از این تجربه های تاریخی می توان بر بخشــی از 

مشکات تولید و به طور کلی اقتصاد فائق آمد.
بر اســاس ایــن تجربیــات برای بــرون رفت از شــرایط رکــودی در بخش 

صنعت در عرصه بین الملل سه گزینه پیش رو داریم:
1-درونگرایی صرف و تکیه به تأمین مالی و بازار داخلی

2-رویکرد برونزایی محدود در قالب همکاری های جنوب- جنوب
3-ایجاد فضای اعتمادسازی فراگیر بین المللی.

گزینه اول هر چند در شــرایط بحران تمام عیار اجتناب ناپذیر اســت ولی 
در بلندمدت به کاهش رفاه و گسترش اقتصاد رانتی می انجامد.

گزینــه دوم می توانــد اســتراتژی کم هزینه تری برای شکســتن فشــارها و 
دوره اولیه  گذار از رکود صنعتی باشد.

ایــن گزینه با همکاری کشــورهای رقیــب تحریم کنندگان برای شکســتن 
محاصره اقتصادی امکانپذیر است.

گزینــه ســوم در شــرایطی کــه SPV و FATF بــه تصویــب رســد وارد فــاز 
عملیاتی می شــود و با همراه سازی بخش بزرگ تری از کشورها از جمله 
اروپــا گزینه مطلوب تــری را رقم می زنــد. SPV کانال ارتبــاط مالی ایران 
و اروپاســت و FATF هــم مخفــف گروه ویــژه اقدام مالی )در پولشــویی( 

است. که البته در هر دو مورد هنوز توفیق چندانی حاصل نشده است.
از ایــن رو انتخــاب هــر کدام از ســه گزینه مذکــور منوط به پیشــرفت های 
دســتگاه دیپلماســی کشــور دارد تا در بستر اعتمادســازی فراگیر به برون 

رفت از شرایط کنونی بینجامد.

سیاست های پولی و تولید
سیاســت پولی، یکی از اصلی ترین ابزارها برای جهت 
دادن بــه تولیــد و مدیریت آن اســت. در حــال حاضر 
مســائل مختلفــی در فضــای اقتصــادی کشــور کنــار 
هــم جمــع شــده و کار را حتــی بــرای سیاســتگذار هم 
ســخت کرده اســت. از یک طرف بنگاه های تولیدی با 
مشــکات جدی ســرمایه و تأمین ســرمایه در گردش 
مواجــه هســتند و از طــرف دیگــر نقدینگی ســرگردان 
آنقدر در جامعه افزایش یافته که خطر بحرانی شدن 
آن جدی اســت؛ چه بســا که در مســائلی هم که برای 
دار بــه وجــود آمــد، بخش مهمــی از علــت را همین مســائل نقدینگی 
تشــکیل مــی داد. به این نکته هم توجه داشــته باشــیم کــه بانک ها برای 
تســهیات دادن به بخش تولید خود با مشــکات زیادی مواجه هستند. 
در چنین حالتی باید چه کرد؟ به نظر من در این فضا هیچ چیزی بیشتر 

از خاقیت مدیریتی و سیاستگذاری راهگشا نیست.
 سیاســتگذاری های پولــی بــر تمــام بخش هــای اقتصــاد اثر می گــذارد و 
هدف گــذاری آن تنهــا مربــوط بــه یک بخــش از اقتصــاد نیســت. بر این 
اســاس نمی توان از این سیاست ها انتظار داشــت که به طور اختصاصی 
روی یــک بخــش از جملــه تولید اثــر بگذارد و اگــر هم این اتفــاق بیفتد، 
کاری بســیار ســخت و دشــوار اســت. بــرای مثــال وقتی حجــم نقدینگی 

افزایش بیابد، کل اقتصاد را تحت تأثیر قرار می دهد؛ نه یک بخش.
با این حال بانک مرکزی برخی از کشــورها در دوره هایی بنا بر نیاز کشــور 
سیاســت های خاصــی را بــه کار گرفته اند. در ایران نیز ایــن موضوع را در 
دهــه ٧0 تجربــه کرده ایــم. در آن دوره بانک مرکزی، بانک های کشــور را 
تشــویق و حتی تکلیف می کرد که به بخش صنعت اعتبارات بیشــتر و به 
بخــش خدمات اعتبارات کمتــر پرداخت کنند و به واردات اصًا منابعی 
را تخصیــص ندهنــد. یــا در آن دوره سیاســت هایی اتخــاذ می شــد که بر 
اســاس آن مانده تســهیات اعطایی به بخش صنعت باید افزایش پیدا 
می کرد. این برنامه ها و بســته های تشویقی وجود داشت، اما نه در ایران 
بلکه در تمام کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته، این سیاست های 
اعتبــاری بــه اهدافــی که بــرای آن در نظــر گرفته شــده بود، دســت پیدا 
نکردند. لذا جهت دهی به اعتبارات بانکی برای توســعه بخش هایی در 
اقتصاد خرد، اگرچه ســابقه دار است اما تجربه نشان می دهد که چندان 
موفق نیســت. آنچه در موفقیت سیاســت های پولی کشــورهای توســعه 
یافتــه و قوی مشــترک اســت، تأثیر مثبــت نظم انضباط پولــی و مالی بر 
تمام بخش های اقتصاد از جمله تولید اســت. تمرکز کشورهای پیشرفته 

روی کنترل تورم است.
برای ایران هم اگر از طریق سیاســت های پولی تورم مهار شود، بی ثباتی 
کاهــش  یابــد، از تاطم قیمت ارز جلوگیری شــود، نــا اطمینانی ها کمتر 
و انتظارات تورمی مدیریت شــود؛ می توان ادعا کرد که مســئوان قدمی 
مثبت برای توســعه کشور برداشــته اند و سود این اقدام به بخش تولید و 

اشتغال کشور نیز خواهد رسید.
اگــر بانــک مرکزی همین یک وظیفــه یعنی مدیریت و کنتــرل نرخ تورم 
را با اســتفاده از سیاســت های پولی بخوبی انجام دهد، ثمره و برکت آن 

شامل حال تمام بخش های اقتصاد از جمله تولید خواهد شد.
البتــه مســئوان می توانند با اســتفاده از نظــام مالیاتی، ابــزار تعرفه ها و 
همین طــور بــه کمــک قوانین و مقــررات مشــوق از تولید حمایــت کنند. 
برآیند آنچه گفته شــد به مدیریت بحران هــای کنونی بخش تولید بویژه 

در بخش صنعت کمک خواهد کرد.

یادداشت

یادداشت

مرتضی اسدی
استاد دانشگاه 
خوارزمی

کامران ندری
کارشناس اقتصادی

ساختاری تولید می گوییم به شدت هزینه ها را 
باا برده است.

در کنــار ایــن مســائل زنجیــره ارزش دیــده 
نشــده اســت و بنگاه های ما غیرپیوسته و جدا 
از هم طراحی شــده اند. برخــی از بنگاه ها مثًا 
در فــواد تــاش کرده اند این زنجیــره ارزش را 
ایجاد کنند اما در بسیاری از موارد وجود ندارد. 
طبیعی اســت وقتی این زنجیره وجود نداشته 
باشــد بخصــوص هزینه هــای حمــل و نقــل 

افزایش می یابد.
  در ایــن میــان ســهم و نقش مدیــران محلی و 

منطقه ای چه میزان بوده است؟
در خیلــی از مــوارد فســاد یــا سیاســت ها و 
تصمیمــات آمرانــه ای کــه در مناطــق گرفتــه 
را  تولیــدی  بنگاه هــای  مشــکات  می شــود 
پیچیده تــر کرده اســت. در بســیاری  از مناطق 
بویــژه کمتــر توســعه یافتــه مدیــران محلــی 
به نوعی از بنگاه های بزرگ منطقه باج خواهی 
می کننــد و هزینه هایی را روی ایــن واحدها بار 

می کنند که دیده نشده است.
در مــوارد دیگــری تکالیف نادرســتی برای 
بنگاه ها مانند خرید یک نهاده خاص یا خرید 
نهاده و فروش محصول، یک بخش خاص و با 
قیمت هایی که آنها تعیین می کنند وضعیت 

بنگاه ها را به شدت بغرنج کرده است.
استخدام های تکلیفی بخصوص در دولت 
دهــم باعــث مشــکات زیــادی در واحدهــای 
تولیــدی شــد، ماننــد ذوب آهــن که تــا 10 هزار 
نیــرو در آن کار می کردنــد و هزینه هــای زیادی 
به دنبال داشــت. این تکالیف چابک ســازی را 
در واحدهــای تولیدی غیرممکن کرد و ســهم 
هزینــه منابع انســانی را در برخی مــوارد به 20 
تا 30 درصد افزایش داد در حالی که میانگین 
آن حداکثر 5  درصد است. تکلیفی که از سوی 
دولــت محلی به بنگاه ها بار شــد یکــی دیگر از 

عوامل مانع پیشرفت تولید بوده است.
 در بخــش مدیریــت بنگاه های اقتصــادی که 
به بخش عمومــی و دولت تعلــق دارند به نظر 
می رســد بــا مشــکات زیــادی روبــه رو بــوده و 

هستیم؟
مدیــران  بــرای  رقابتــی  بــازار  یــک  نبــود 
اســت در  بــه کشــور زده  زیــادی  آســیب های 
حالی که در هر شغل تخصصی مانند نانوایی 
متأســفانه  می زنــد.  را  اول  حــرف  تخصــص 
مدیــران  از  بــزرگ  بنگاه هــای  از  برخــی  در 
واقــع  در  می شــود.  اســتفاده  غیرمتخصــص 
اهمیتی بــه موضوع تخصصــی نداده ایم و به 
هیچ وجــه عملکرد مدیــران مورد توجــه قرار 
نمی گیــرد. مــاک، رزومــه مدیــران اســت نــه 

عملکرد آنها.
گذشــته  دهه هــای  در  مدیــری  بســا  چــه 
عملکرد نامطلوب و حتی مخرب داشته باشد 
ولی به دلیل اینکه این عملکرد به رزومه تبدیل 
شــده اســت و عملکرد آنهــا دیده نمی شــود، 
براحتــی مدیریــت یــک بنــگاه به آنها ســپرده 
می شــود و از بخشــی بــه بخــش دیگــر منتقل 

می شود.
مــا طی ســال های گذشــته در ورزش مانند 
فوتبال به این نتیجه رسیدیم که برای دستیابی 
به نتیجه مطلوب باید از مربی های متخصص 
حتــی خارجــی اســتفاده کنیــم و عمــًا یــک 
بــازار رقابتی بــرای بازیکنان، مربیــان و داوران 
ایجــاد کردیــم ولــی در صنعــت تخصصی به 
هیچ عنوان ماک نیســت. بنابرایــن مدیرانی 
داریم که با بنگاهی که بر آن مدیریت می کنند، 
تناســبی ندارنــد. جاده هــای یک طرفــه ای در 
برخی از بنگاه های تولیدی ایجاد شــده اســت 
کــه مدیــران از آن بــدون هیــچ تخصصــی و با 
فشارهای سیاسی که از طرف دولت، مجلس و 
سایر نهادها بویژه در سال های گذشته مدیریت 
بنگاه های بزرگ را برعهده گرفته اند و خسارات 
سنگینی به بار آورده اند. مدیران پروازی را هم 
باید به این معضل اضافه کنیم. این در حالی 
است که مدیری که حضور دائم در بنگاه  ندارد 
اساساً نمی تواند تأثیر مثبتی بر فعالیت بنگاه 

داشته باشد.
یکــی از اقدامــات مهــم بایــد این باشــد که 
این شــرایط را ســامان دهد، چرا که متأســفانه 
بنگاه هایی کــه میلیاردهــا دار ارزش دارند به 
کسانی سپرده می شوند که دانش و تجربه ازم 

را ندارند.
این ها مســائل مهمی اســت که متأســفانه 
در نگاه و گفتار مدیران دولتی دیده نمی شــود. 
آنها دائم بــرروی تغییرهایی مانند نرخ بهره، 

حجم اعتبارات و سیاست های مالیاتی تمرکز 
می کنند در حالی که فضای عمومی بنگاه های 
اقتصادی اهمیت بیشــتری دارد که باید به آن 

توجه و رسیدگی کرد.
 شــما از ســقوط آزاد بســیاری از شــاخص های 
نهادی از ســال 84 گفتید، این در حالی است که 
دولت نهم و دهم همانند دولت های دیگر قصد 
توســعه اقتصاد و تولید و عدالت داشــت. چه 

عواملی باعث شد که چنین اتفاقی بیفتد؟
واقعیت این اســت که تجربه این را نشــان 
می دهــد که هم بــرای برقــراری عدالت و هم 
بــرای جلوگیــری از فســاد اولیــن ازمــه وجود 
رســانه های آزاد، مســتقل و قدرتمنــد اســت 
ولی متأســفانه تعطیلی و ســرکوب رسانه ها و 

بود طرح ها نیمه تمام رها شد. این عامل باعث 
شــد، تحریم های جدید نیز با تنگناهای بسیاری 
از تأمیــن کاا مواجه شــویم. این در حالی اســت 
که تحریم های فعلی پیچیده تر و سخت تر شده 
است. امریکا راه های دور زدن تحریم  را شناسایی 

و مسدود کرده  است.
  پیش از تحریم های انتهای دهه 80، تصور عمومی 
این بــود کــه در تولیــد بســیاری از کااهــا خودکفا 
شــده ایم ولی با اعمــال محدودیت هــای تحریم 
مشــخص شــد که این تصور یک ســراب بوده و در 
بسیاری از کااها از دستمال کاغذی گرفته تا خودرو 
بــه خــارج وابســته ایم، چــرا در دهه های گذشــته 
نتوانسته ایم حداقل در کااهای ساده به خودکفایی 

برسیم؟
دلیل اصلی این موضوع، نبود یک استراتژی 
توسعه صنعتی در کشور است. یکی از خاطراتی 
کــه از مرحــوم مصدق نقل می شــود این اســت 
کــه پس از ملی شــدن صنعت نفــت جمعی از 
صنعتگران و سرمایه گذاران را جمع کرد و به آنها 
توصیــه کرد در کــدام بخش های صنعــت ورود 
کنند. این توصیه ها برگرفته از مطالعاتی بود که 
نیازهای بخش تولید در آن دوره را دنبال می کرد. 
بر همین اســاس بخش هایی ماننــد چراغ های 
نفتی، کارتن ســازی و بسته بندی مورد توجه قرار 
گرفت. در ســال های 133٧ تا 1352 یکبار دیگر 
تاش گســترده ای برای توســعه صنعتی انجام 
شــد که بــا افزایــش درآمد های نفتــی در ابتدای 
دهه 50 کنار گذاشــته شــد و به مونتاژ روی آورده 
شد. دوره سوم تاش ها برای توسعه صنعتی به 
دوران جنگ و سپس سازندگی مربوط می شود. 
در ســال های جنگ بــا وجودی کــه درآمد نفتی 
کمی داشتیم ولی در برخی از صنایع مهم مثل 
کابل برق ســرمایه گذاری شد. هم اکنون بسیاری 
از صنایع کشور در دهه 60 بنیان  گذاشته شده اند 
که با توجه به اینکه دولت درگیر جنگ بود، نشان 

از هوشمندی مدیران اقتصادی این دوره دارد.
در دوران ســازندگی نیــز تاش هــای زیــادی 
بــرای توســعه صنعــت فــواد شــد. در دولــت 
خاتمی هم صنعت نفت و پتروشــیمی توسعه 
قابــل قبولــی کرد. امــا در مجموع در بســیاری از 

سال ها استراتژی توسعه صنعتی نداشته ایم.
به اعتقاد من یکــی از بزرگ ترین ضربه ها به 
بدنه تولید خصوصی ســازی نادرســت وارد کرد. 
خصوصی ســازی که نــه با هــدف افزایش کاای 
اقتصــاد بلکه با نگاه تأمین مالی درســت انجام 
شد ولی در نهایت درآمد باایی هم برای دولت 

نداشت.

در دنیــا مهم ترین مؤلفه بــرای واگذاری یک 
بنــگاه اهلیت خریــدار و برنامــه او بــرای ارتقای 
تولیــد بوده اســت در حالی که در ایــران هر کس 
ادعا می کرد که پول بیشتری می پردازد صاحب 
بنگاه شــد و باعث شــد تــا بســیاری از کارخانه ها 
با فــروش دارایی ها و تجهیــزات از گردونه تولید 

خارج شوند.
 به نظر می رســد که هم اکنون در شرایط دشواری 
قــرار داریــم. از یک ســو جهــش ارزی اخیــر تأثیر 
منفــی بــر بخــش تولیــد داشــته و از ســوی دیگر 
تحریم ها ســخت تر شــده اســت. دولــت به چه 
دلیل نتوانسته است آن گونه که باید بخش تولید 

را رونق بخشد؟
نگاه سیاسی به اقتصاد و تولید همواره آسیب 
زیــادی بــه کشــور وارد کرده اســت. در ســال های 
اخیــر بســیاری از مدیــران بنگاه هــای اقتصادی 
تغییــر کرده اند. این در حالی اســت که بســیاری 
از مدیــران باتجربــه نیز کنار گذاشــته شــدند. بر 
همین اســاس دولــت باید بــه این مســأله ورود 
کنــد و مانــع این اتفاق شــود. همچنین انتصاب 
استانداران موضوعی اســت که باید به آن دقت 
کرد. همچنان اســتانداران با مؤلفه های سیاسی 
و امنیتــی انتخاب می شــوند این در حالی اســت 
که اگــر اســتانداران بــر مســائل بنگاه ها اشــراف 
داشــته باشــند بســیاری از مشــکات در بنگاه ها 
ایجــاد نمی شــود. در واقــع بخــش عمــده آثــار 
منفی مشکات و تعطیلی بنگاه های اقتصادی 
بــر دوش دولــت اســت. در حالــی که بانیــان آن 

ارتباطی به دولت شاید نداشته باشند.
نحــوه اداره بســیاری از هلدینگ هــا اینگونــه 
است که تنها به سود فکر می کنند و چیزی برای 
نوسازی بنگاه باقی نمی گذارند. وقتی یک بنگاه 
خــود را به روز نکند رفته رفته توان رقابت خود را 
از دست می دهد. اما برخی از هلدینگ ها حاضر 
نیســتند این منابع را تأمین کنند. این موارد جزو 
وظایف حاکمیتی دولت است که باید به آن ورود 
کند. بخــش عمــده ای از این بنگاه هــا نهادهای 

عمومی هستند.
   شــما تأکید زیادی بر حفظ تولید موجود به جای 

توسعه آن دارید؟
دقیقــاً، در شــرایط فعلی دیگر بــه هیچ وجه 
نباید به فکر توســعه ســرمایه گذاری باشیم چرا 
کــه امــکان آن نیســت. باید تولیــد موجــود را در 
این شرایط سخت حفظ کنیم. هم اکنون روشن 
نبــودن متغیرهای مهم برای بنــگاه داری مانند 
نرخ ارز و ســود بانکی باعث شده است تا تمایل 

برای سرمایه گذاری جدید وجود نداشته باشد.
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نگاه سیاسی به اقتصاد و تولید همواره آسیب زیادی به کشور وارد کرده 
است. در سال های اخیر بسیاری از مدیران بنگاه های اقتصادی تغییر 

کرده اند. این در حالی است که بسیاری از مدیران باتجربه نیز کنار 
گذاشته شدند. بر همین اساس دولت باید به این مسأله ورود کند و 

مانع این اتفاق شود. نحوه اداره بسیاری از هلدینگ ها اینگونه است که 
تنها به سود فکر می کنند و چیزی برای نوسازی بنگاه باقی نمی گذارند . 

وقتی یک بنگاه خود را به روز نکند رفته رفته توان رقابت خود را از دست 
می دهد. بخش عمده ای از این بنگاه ها نهادهای عمومی هستند

درمجموع شش عامل باعث تضعیف ساختارهای تولید شده است 
که عبارتند از : 1- سقوط شاخص های بنیادی همانند شاخص 

 فضای کسب و کار و سنجش فساد 2 - نوسان نرخ ارز
 3- نبود استراتژی توسعه صنعتی 4- مدیریت ضعیف بنگاه های 

 اقتصادی 5- دخالت مدیریت های محلی دربنگاه ها و
 6- محدودیت های تحریم

نهادهــای مدنی مســتقل در ایــن دوره، اتفاق 
افتــاد. بنابرایــن تعــداد زیــادی از مطبوعــات 
تعطیل شده و فشار زیادی به نهادهای مدنی 

مستقل وارد آمد.
تصــور این بــود که می تــوان رشــد آمرانه را 
ایجاد کرد. از طرف دیگر فکر می کردند مقابله 
با فســاد با وعظ و خطابه امکان پذیر است. در 
حالی که تجربه ســایر کشــورها نشــان می دهد 
کــه مبارزه با فســاد نیازمند شــفافیت اســت و 
نهادهــای دموکراتیکی کــه در این زمینه نقش 
دارند بدون حضور رسانه آزاد و این نهادها یک 
نوع عدالت کوتاه مدت و با ســهمیه ای محقق 

می شود.
نکتــه بعــدی اینکــه تصــور می کردنــد کــه 

اقتصاد را می توان با فرمان اداره کرد.
اقتصــادی  نهادهــای  مــوارد  غالــب  در 
بودنــد  مجبــور  خصوصــی  بخــش  در  حتــی 
کــه فرامیــن دولــت را اجرا کننــد. در ایــن دوره 
نتایــج  بــه  نســبت  اقتصاددانــان  از  بســیاری 
ایــن روش مدیریــت اقتصــاد هشــدار دادنــد 
ولــی بــا برخوردهای قهــری و اخــراج برخی از 
اقتصاددانان از دانشگاه ها سعی کردند که جلو 
آن را بگیرنــد و متأســفانه تمــام پیش بینی ها 

محقق شد.
  در کنار عواملی که به آن اشــاره کردید از اواخر 
دهه 80 و ابتدای دهه 90 تحریم ها به عنوان یک 
عامل بیرونی نمایان شد. این عامل چه تأثیری 

بر بخش تولید گذاشت؟
واقعیــت ایــن اســت کــه تحریــم یــک تیر 
خاص برای بســیاری از بنگاه ها بود. در خیلی 
از موارد تحریم ها مانع از دســتیابی به نمادها 
شــد و امکان صادرات را برای تولید کننده ها از 
بین برد. در کنار آن با محدود شدن کانال های 
مبادات مالی امکان انتقال ارز صادرکننده ها و 
خــروج ارز برای واردات مواد اولیه تولید از بین 

رفت یا به شدت دشوار شد.
بنابرایــن تحریم به اشــکال مختلفی به ما 
آســیب زد و به هیچ عنوان قابل انکار نیســت. 
در همان ابتدای امضای برجام و لغو تحریم ها 
گزارش های مثبتی از تأثیر برجام در رفع موانع 
بخــش تولید ارائه شــد، اما متأســفانه همانند 
بســیاری از بخش هــا فرصــت برجــام را نیز از 
دســت دادیم. مشخص بود که برجام به دلیل 
بدعهــدی امریــکا بــا ریســک همراه اســت که 
بــا آمدن ترامپ این ریســک باا رفــت ولی ما 
نتوانســتیم از فرصتــی که برای ما ایجاد شــده 
بــود بهــره ببریــم. مشــخصاً در بخــش جذب 
ســرمایه گذاری خارجــی و بــا توجــه بــه ورود 
هیأت هــای خارجی بی شــماری کــه در دوران 
برجــام به ایران آمدند فرصت مناســبی برای 
تأمین مالی تولید فراهم شــد که متأســفانه از 
دســت رفت. از ســوی دیگر بخش عمده ای از 
درآمدهای ارزی هدر رفت که در قالب پرداخت 
ارز مســافرتی خارجی صرف رفاه قشر خاصی 
از جامعــه می شــد. همچنیــن فرصت هــای 
نوسازی صنایع و ارتقای فناوری را نیز از دست 
دادیم. براســاس تجارب تحریم های گذشــته 
تاش هــای زیادی برای تولید برخی از کااها و 
نهادهای تولید مانند الکترود ها   انجام شد که 
متأســفانه رها شــد و حتی طرح های دولت در 
این بخش نیز به ســرانجام نرســید. در بخش 
خصوصی هم که ســرمایه گذاری بــا خود آنها 

از دید پاســخگویان، نهادهــای اصلی مرتبط 
بــا فعالیــت اقصــادی و سیاســت های کان 
اقتصادی از موانع بســیار مهــم در فعالیت و 
کســب و کار اســت. وضعیت اقتصادی کشور 
مهم ترین مانع کسب و کار بخش خصوصی 
محسوب می شود و یافته ها این نکته را بخوبی 
نشان می دهند. ولی به طور خاص دو موضوع 
به عنــوان موانــع کســب و کار در ایــن بررســی 
مشــخص شــده اســت: یکــی سیاســت های 
ارزی دولــت و دیگری نقش نهادهای مرتبط 
بــا حــوزه کســب و کار. در اولــی از دید اکثریت 
پاسخگویان، سیاست های جدید ارزی دولت 
)در زمــان پرسشــگری کــه شــهریور مــاه بوده 
اســت( در جهــت تقویــت فضای کســب وکار 
چنیــن  پاســخگویان  درصــد   ٧9 نیســت. 
اعتقادی دارند. این نکته حاکی از آن است که 
سیاست های جدید ارزی که به صورت رسمی 
هدف آن ایجاد فضای مناسب برای فعالیت 
اقتصادی اعام می شــود، از ســوی مخاطبان 
اصلی این سیاســت ها یعنی فعــاان بخش 
خصوصی پذیرفته شــده نیســت؛ بویژه آنکه 
بخــش مهمــی از فعــاان بخــش خصوصی 

پیش بینــی  را  دار  قیمــت  جهــش  چنیــن 
نمی کردند. این دو یافته کنار هم بیان می کند 
کــه از دیــد پاســخگویان نه محیط مناســب و 
پیش بینی پذیر برای فعالیت اقتصادی وجود 
دارد و نــه سیاســت های رســمی را در ایجــاد 
چنین محیطــی کارآمد می بیننــد. از آنجایی 
کــه بخش مهمی از پاســخگویان چشــم انداز 
اقتصادی کشــور را نیز تیــره می بینند، به نظر 
می رســد فعاان بخش خصوصی خود را در 
شــرایطی می یابند که از یک ســو، خودشان و 
نمایندگان شــان )یعنی اتاق بازرگانی( بر آن 
کنترلــی ندارند و از ســوی دیگر سیاســت های 
دولــت نیز بــرای مهار شــرایط و ایجاد فضای 
امن و پیش بینی پذیر اطمینان بخش مناسب 
نمی داننــد. مجمــوع ایــن یافته هــا حاکــی از 
وضعیتی اســت کــه درماندگــی، بی قدرتی و 
بی پناهــی افــراد از خصیصه هــای اصلــی آن 

است.
ë !نهادهای اقتصادی؛ یار شاطر یا بار خاطر

حــال، بــرای شــناخت بهتــر و درک فضــای 
ذهنی پاســخگویان خوب اســت این یافته ها 
را در کنــار ارزیابــی آنها از عملکــرد نهادهای 

مؤثــر در فعالیت اقتصــادی بگذاریم، یعنی 
ارزیابی پاســخگویان از نقــش نهادهای مؤثر 
در حــوزه کســب و کار؛ ماننــد اداره مالیــات، 
اداره گمــرکات، ســازمان تأمیــن اجتماعــی 
و بانک هــا. بــه طور کلــی پاســخگویان نقش 
این چهــار ســازمان را در فضای کســب وکار، 
منفی می بیننــد. از دید آنان این ســازمان ها 
کم وبیــش عملکــرد منفی و برخــاف ایجاد 
فضــای مثبت برای کســب وکار ایفا می کنند. 
از  را  منفــی  نقــش  بیشــترین  پاســخگویان 
جانب ســازمان مالیات می بینند. 24 درصد 
پاســخگویان بــه نقــش منفــی این ســازمان 
اشــاره کرده اند. در مرتبه بعد نقش بانک ها 
و گمرکات مورد اشــاره قرار گرفته اســت )هر 
کدام از ســوی 22 درصد عنوان شــده است(. 
15 درصــد پاســخگویان هم نقــش هر چهار 
ســازمان را منفــی دیده انــد. براســاس ایــن 
پاســخ ها می تــوان گفــت که فعــاان بخش 
خصوصــی، نهادهایــی را کــه وظیفــه آنهــا 
تســهیل شــرایط و ایجاد زمینه مساعد برای 

کسب وکار است، به دیده منفی می نگرند.
در چنیــن شــرایطی بخوبــی می تــوان دیــد 
کــه بخــش خصوصی چنیــن می اندیشــد که 
دســتش بــه جایــی بنــد نیســت و نمی توانــد 
بــا اتکای بــه شــرایط عمومی اقتصاد کشــور، 
سیاست های ارزی دولت و نقش سازمان های 
مرتبــط با حــوزه کســب و کار، گام مؤثــری در 
ارتقای فعالیت اقتصادی خود یا حفظ آن در 

شرایط موجود بردارد.
ë  غیرقابل پیش بینی بودن آینده و  احســاس

بی قدرتی 
یافته ها بخوبی نشــان می دهنــد که اعضای 
بخــش  به عنــوان  تهــران  بازرگانــی  اتــاق 
خصوصی نســبت بــه آینده ناامیــد و بدبین 

هســتند و فکر می کنند وضعیت اقتصادی 
در آینده بدتر از امروز خواهد شد. آنها هم 
وضعیت خــود و هم وضعیــت اقتصادی 
کشــور را در مســیر بدتــر شــدن می بیننــد. 
ایــن بدبینــی بــا »پیش بینی ناپذیــری« نیز 
همــراه اســت، امــا بخوبــی درمی یابنــد که 
تصمیم های اتخاذشــده در حــوزه اقتصاد 
عملکردهــا  و  ارزی  سیاســت های  ماننــد 
و رویه هــای ســازمان های مرتبــط بــا حوزه 
گمــرکات،  مالیــات،  کار)اداره  و  کســب 
تنهــا  نــه  اجتماعــی(  تأمیــن  و  بانک هــا 
ظرفیــت اصــاح وضع موجــود و کمک به 
ارتقــای تــوان بخش خصوصــی را نــدارد، 
بلکه به عنــوان مانع عملکردی این بخش 

عمل می کنند.
نکتــه قابــل تأمــل آنکــه از یــک ســو ایــن 
گروه هــای  و  بخش هــا  میــان  در  ارزیابــی 
مختلــف اعضــای اتــاق عمومیــت دارد و 
تفاوتی بین آنها دیده نمی شــود و از ســوی 
دیگــر یافته های این بررســی بــا یافته های 
نظرســنجی خــرداد مــاه از مــردم تهــران 
دربــاره موضوعات گوناگــون از جمله امید 

بــه آینده، کمابیش مشــابه اســت. این امر 
بــه منزلــه آن اســت که مشــکات ایــران را 
نمی تــوان ناظــر بــه یــک گــروه مشــخص 
انــدازه ای  بــه  مشــکات  بلکــه  دانســت، 
عمومی و مشــابه اســت کــه افــراد، گروه ها 
و طبقــات مختلــف اجتماعــی کمابیــش 

احساس مشترکی را بیان می کنند.
در کنار ایــن ناامیدی و غیرقابل پیش بینی 
بودن آینده، باید به »احســاس بی قدرتی« 
بــر  اثرگــذاری  در  خصوصــی  بخــش 
فرآیندهــای اقتصــادی کشــور اشــاره کــرد. 
اتــاق  اعضــای  از  توجهــی  قابــل  بخــش 
معتقدند کــه اتاق به عنوان نهاد متشــکل 
تأثیرگــذاری  قــدرت  خصوصــی  بخــش 
زیادی بــر آینده اقتصادی و سیاســت های 
اقتصادی کشــور ندارد. چنین وضعیتی نه 
تنها انگیزه افراد را برای اثرگذاری بیشــتر از 
طریق اتاق بر اقتصاد کشــور یا مشارکت در 
امــور اتاق تحریک نمی کند، بلکه برعکس 
موجــب یــأس و ناامیــدی و انفعــال آنــان 
می شــود و ایــن بــه نوبه خــود موجب بدتر 

شدن وضع آنان خواهد شد.

پیش بینی وضعیت کسب و کار بنگاه خود از نظر فعاان اقتصادی
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دیپلماسی اقتصادی ، ضامن روابط تجاری
گفت و گو با عدنان موسی پور ، رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی

ë  تجربــه تحریم های قبلی به ما نشــان داد
که بســیاری از کشــورهایی که با ایران رابطه 
اقتصادی و تجاری داشــتند بعــد از تحریم 
به تعهدات خود پایبنــد نبودند و بافاصله 
کردنــد. تــرک  را  ایــران  تحریــم  شــروع  بــا 

علت این موضوع در ضعــف قراردادهای 
دوجانبه اســت کــه در آن این مــوارد دیده 

نشده یا علت های دیگری دارد؟
قراردادهــا ممکــن اســت از نظــر حقوقی 
مهم تریــن  امــا  باشــد  داشــته  مشــکاتی 
مشــکل مربــوط بــه منافــع مشــترک بین 
ایــران و بقیــه کشــورها اســت. مثــًا اگر ما 

قــراردادی تجاری با آلمــان ببندیم که در 
آن ســرمایه گذاری مشــترک انجــام شــود 
در زمــان تحریم، آن کشــور به خاطر حفظ 
منافــع خودش حاضــر اســت براحتی زیر 

تعهداتش بزند. 
متأســفانه در بیشــتر قراردادهــا و روابــط 
اقتصــادی تجــاری مــا بــا کشــورهای دیگر 
به دنبــال تعریف منافع مشــترک نبودیم.

ارتباطــات تجــاری مــا موقتــی و معمــوًا 
به خاطــر رفع نیازهای آنی اســت در زمان 
تحریــم یا غیــر تحریم به دنبــال رابطه ای 
مســتمر و پایــدار چــه در واردات و چــه در 

مــراودات  بــرای  کشــورها  اقتصــادی/  گــروه 
اقتصادی خود معمواً شــرکای تجاری دارند 
که روابط آنها روابطی پایدار و مســتمر اســت. 
بر این اساس برنامه ریزی در تولید، صادرات و 
واردات بر مبنای همین مراودات دائمی شکل 
می گیرد و به زبان ســاده تکلیف برای فعاان 

تولید و تجارت مشخص است.
ایــران نیــز بــا برخــی کشــورها روابــط دائمــی 
در مــراودات دارد امــا برخــی شــرکای تجاری 
ارتباطــات دائمــی تجــاری بــا مــا ندارنــد و در 
زمان هایــی مانند تحریم رابطه خــود را قطع 
می کنند. کارشناســان اقتصــادی و بین الملل 
معتقدند برای حفظ شرکای تجاری در زمانی 
مانند تحریم مهم ترین موضوع ایجاد انگیزه 
بین کشــورهای طرف رابطه بــرای حمایت از 
منافع ایران است، اگر کشورها منافع مشترکی 
با ایران داشــته باشــند در برابر فشــارهای یک 
از  کــه یکجانبــه  جانبــه و تحریم هــای اخیــر 
طرف امریکا بر ایران تحمیل شــده ایستادگی 

می کنند. 
کشــورهایی که در زمــان تحریم ایــران را ترک 
می کنند منافع مشــترک بســیاری کمــی با ما 
دارنــد و این منافع اندک انگیزه ازم را به آنها 
برای ماندن نمی دهــد. به دلیل نبود منافع یا 
مشوق های اقتصادی و تجاری، برخی کشورها 
انگیزه کمتــری برای ماندن در ایــران با وجود 

فشارهای امریکا دارند.

ایجــاد انگیزه به روش هــای مختلف راهکاری 
اســت کــه صاحبنظــران بــرای حفظ شــرکای 
تجاری بر آن تأکید دارند. از طرف دیگر تقویت 
بخش خصوصی و حضور این بخش در روابط 
تجــاری ایران با کشــورها راهــکار مهم دیگری 

برای حفظ شرکای تجاری است. 
بخــش خصوصــی بســیاری از قیــد و بندهای 
دولتــی را نــدارد بخــش خصوصــی توانمنــد 
راهگشای برقراری و تداوم روابط در زمان هایی 
مانند تحریم اســت. در شــرایط جدید بعد از 
تحریم ها بخش خصوصی می تواند به عنوان 
پیشرو عمل کند و دولت با تسهیل گری نقش 
بخش خصوصی را پررنگ کند. علی الماسی، 
فعــال اقتصــادی و عضــو هیأت مدیــره خانه 
معــدن در گفت و گو با »ایران« به این موضوع 
اشــاره کــرد که منافــع کشــورها در ارتباطات با 
ایران نباید کمتر از روابط آنها با دیگران باشــد 
بــه اعتقاد او با رفع نواقــص موجود در قوانین 
می توان ورود سرمایه گذاران به کشور را تسهیل 
و حتی تجارت مطمئن تری با آنها برقرار کرد. 
به گفته این فعال اقتصادی نبود شفافیت در 
قوانین تجاری و ســرمایه گذاری دلیلی اســت 
کــه کشــورهای دیگر با توســل بــه آن از حضور 
و ادامــه همــکاری بــا بخش هــای صنعتــی و 
تولیــدی در کشــور خــودداری می کننــد. او نیز 
معتقد است باید انگیزه های ازم برای ماندن 
ســرمایه گذاران و طرف های قــرارداد را فراهم 

تجربــه تحریم هــای قبــل به مــا نشــان داد کشــورهایی که با مــا مــراودات تجاری و 
اقتصادی داشــتند با شــروع تحریم بافاصله ایران را ترک کردند و به خاطر متعهد 
نبودن شرکای تجاری، مشکات زیادی بر اقتصاد و بویژه بخش تولید تحمیل شد و 
نتیجه آن کاهش دسترســی بخش تولید به مواد اولیه مورد نیاز بود که این موضوع 
منجــر به کاهش تولید و از دســت رفتن بــازار رقابتی ما در دوره های مختلف شــده 
اســت. با وجود این تجربه، دوباره شاهد بودیم کشــورهایی که در زمان پسا تحریم 
به منظور ســرمایه گذاری در بخش هــای مختلف بویژه در بخش هــای صنعتی وارد 
ایران شدند با بازگشــت تحریم های امریکا، از ایران رفتند. صاحبنظران اقتصادی 
و سیاســی دایل مختلفی برای پایبند نبودن کشــورهای دیگر به تعهدات اقتصادی 
ارائه می کنند که از نبود منافع مشترک بین ایران و سایر کشورها تا مشکات حقوقی 
مربوط به قراردادهای دوجانبه را در بر می گیرد. در این خصوص عدنان موســی پور 
رئیس کمیســیون توســعه صادرات اتاق بازرگانی به ســؤاات ما در خصوص اینکه 
چرا ما نتوانســتیم در دهه های گذشــته در زمان تحریم یا زمان شــکوفایی، شــرکای 

دائمی برای مراودات اقتصادی داشته باشیم، پاسخ داد. 

سهیا یادگاری
 خبرنگار

صــادرات نبوده ایــم. کشــور مــا چنــد دهه 
تحریــم بــود و آرامــش و ثبــات در اقتصاد 
نداریــم. در این شــرایط تصمیــم به ترک 
تعهدهــا بــرای کشــورهای دیگــر راحت تر 

است.
ë  چرا ایران نتوانسته در طول سالیان برای

خود شــرکای تجاری مطمئنی داشته باشد 
که در زمان تحریم، زمان شــکوفایی و زمان 
غیرتحریــم بتوانــد مراودات دائمــی با این 

کشورها برقرار کند؟
مراودات دائم در تجارت خارجی الزامات 
داشــتن  آن  مهم تریــن  کــه  دارد  زیــادی 
روابط سیاســی محکم با کشــورهای هدف 
سیاســی  روابــط  محوریــت  نبایــد  اســت. 
اگــر  صرفــاً موضوعــات اقتصــادی باشــد 
اساس و محور روابط دیپلماسی و سیاسی 
مــا بــا کشــورهای دیگــر بیشــتر بــه منظور 
روابــط اقتصــادی باشــد در زمــان تحریم 
یــا هر مانــع دیگری کشــور طــرف رابطه با 
تکیــه بــر مشــکات اقتصــادی تصمیم به 
تــرک کشــور می گیــرد امــا روابط سیاســی 
و بین المللــی اســتوار مانــع از ایــن اقــدام 
کشــورهای دیگر خواهد بود. مســأله دیگر 
فقدان دیپلماسی اقتصادی برنامه محور 
در روابــط  مــا بــا کشــورهای دیگــر اســت. 
رابطه اقتصادی باید همراه با دیپلماســی 

و رابطه سیاسی باشد.
ë  قراردادهایــی بســتن  معتقدیــد  شــما 

کرد که یکی از این انگیزه ها شفافیت قوانین و 
تسهیل قوانین دست و پا گیر است.

ë  کشــورهایی کــه بــا ایــران رابطه اقتصــادی و
تجــاری دارند بعــد از تحریم به تعهــدات خود 
پایبنــد نبودند و با شــروع تحریم ایــران را ترک 
کردند. دایل آنهــا برای ترک تعهدات خود چه 

بود؟
 مهم تریــن عامــل بــرای هــر ســرمایه گــذار، 
نــرخ بازده اســت. البتــه عواملــی مانند ثبات 
سیاســی، نیــروی کار ماهــر و ارزان، امنیــت، 
زیرســاخت های توســعه یافته و نرخ بهره نیز 
تأثیر گــذار هســتند. امــا غیرقابــل پیش بینــی 
بــودن آینــده هــر ســرمایه  گــذاری، بــا وجود 
از  را  بــاا، می توانــد ســرمایه گذار  ســوددهی 
انجــام آن منصــرف کند. در قــراردادی مانند 
قــرارداد شــرکت ملــی نفــت ایران و شــرکت 

دوجانبه که پشــتوانه های محکم اقتصادی 
و سیاســی و حقوقی داشــته باشــد در حفظ 

شرکای تجاری مؤثر است.
بلــه. قطعــًا. یکــی از رویکردهــای مهم در 
عبــور از تحریم هــای اقتصــادی، انتخــاب 
شـرکای تجـاری بـا توجـه بـه عایق، نیازها، 
روابط اقتصادی و سیاســی و رفتار کشورها 
در شرایط تحریم است. در ایـن خصوص، 
بازبینــی در روابــط تجــاری بــا کشــورها در 
شکل و محتوا به ایجاد انگیـزه های مثبـت 
و منفی و تغییر در رفتار تجاری کشورها در 

عرصه بین المللی منجر می شود.
ë  فشــار چابهــار  توســعه  طــرح  در  مثــًا 

کشــورهای ذی نفــع باعث شــد امریکا این 
منطقــه را از تحریــم معــاف کند. آیــا ایران 
نیاز به روابط اینچنینــی دارد که وارد کردن 
کشورهای دیگر و  ذی نفع بودن آنها مانعی 

برای تحریم باشد؟
بلــه. اینجا همــان موضوعی که در پاســخ 
بــه ســؤال اول گفتم مطــرح می شــود. اگر 
در نــوع مــراودات منافع دوجانبــه یا چند 
جانبه مطرح باشد کشورهای دیگر حاضر 
نیستند به خاطر تحریم یک کشور منافع و 
ســرمایه گذاری خــود را به خطــر بیندازند. 
در زمــان تحریــم ریســک ســرمایه گذاری 

و تجــارت بــاا اســت بنابرایــن مــا بایــد با 
اجــرای برنامه ها و اهدافی ریســک پذیری 
ســرمایه گذاری را در کشــور پاییــن بیاوریم 
و بــه ایــن ترتیــب اعتمــاد شــریک تجاری 
خــود را جلب کنیــم. همچنین باید قدرت 
چانــه زنی ایران را در مذاکــرات اقتصادی 
افزایــش دهیم و با بــه کار بردن ابزارهایی 
سایر کشورها را به نادیده گرفتن تحـریم ها 

تشـویق کنیم.
ë  نداشــتن شــرکای دائمــی قــوی و مطمئن

تجاری چه تأثیری بر تولیدات ما گذاشته و اغر 
شدن بدنه تولید چه میزان در از دست دادن 

قدرت رقابت در منطقه و جهان مؤثر است؟
محدودیت هــای  گذشــته  ســال های  در 
ضعیــف  موجــب  وارداتــی،  و  صادراتــی 
شــدن تولید شده اســت. در نتیجه تحریم 
هزینــه مبادات بـــرای ایـــران بشــدت باا 
رفته اســت و ایــن مبادات بــا پیچیدگی و 
سختی بیشتری انجام می شـود. تحـریم ها 
موجــب تــرس شــرکت هایی کــه بــا ایران 
و  می شــود  دارنــد  اقتصــادی  همــکاری 
همــکاری  بــه  تصمیــم  کــه  شــرکت هایی 
بــا ایــران دارنــد از این اقــدام صــرف نظر 
می کننــد. افزایــش قیمــت کااهــا، موانــع 
بــرای صــادرات نفــت و تبــادات پولــی و 
مالــی از آثار دیگر تحریم ها اســت. بخش 
بســیار  حوزه هــای  از  تولیــد  و  کشــاورزی 
حســاس اســت کــه تولیــد آن بــا امنیــت 
غذایــی مــردم در ارتباط اســت و در زمان 
تحریــم تأمین مواد غذایی اهمیت زیادی 

پیدا می کند.
ë  برای حفظ روابط تجاری در زمان تحریم

راهکارها چیست؟
بــرای رهایی از ایــن مشــکات دولت باید 
سیاســی  روابــط  در  را  خصوصــی  بخــش 
–اقتصــادی خــود وارد کنــد. در کشــور مــا 
دولت ها بخــش خصوصی را کمتر در کنار 

خــود می بینند. دولت باید منافع کشــور را 
در کنــار بخــش خصوصــی قــوی ببیند. در 
ســال های گذشــته دولت میداندار اقتصاد 
بــود امــا بایــد متوجــه باشــیم میدانداری 
دولــت بــه تنهایــی هزینه هــای زیــادی بر 
کشــور تحمیــل می کنــد. پیشــنهاد فعاان 
بخش خصوصی این است که باید نهادی 
در ایــران به طور مســتمر اقدامــات امریکا 
در اعمــال تحریم هــا را رصــد کند و بخش 
خصوصــی نیــز می توانــد با پیشــنهادهای 
خــود نقش مؤثری در مقابلــه با تحریم ها 

ایفا کند.

توتال فرانســه، تمام هزینه ها توســط شرکت 
توتــال صــورت پذیرفت کــه بنا به گــزارش ها 
در فاز 11، این شرکت تا 90 میلیون دار هزینه 
کرده اســت. اما با آغاز تحریم های جدید این 
شــرکت ریســک آن را می پذیــرد کــه پــروژه را 
نیمه تمام رها کند. چرا که این شرکت در سال 
2017 از کشــور امریکا، درآمد خالصی معادل 
10 میلیارد دار داشــته است. متأسفانه وجود 
منافع مشــترک بین شرکت ها و امریکا باعث 
شــده تا این شرکت ها به تعهدات خود پایبند 

نباشند.
ë  با تغییر قوانین با تضمین های سرمایه گذاری

می توان شــرکای تجاری را به تعهــدات پایبند 
کرد؟

دخیــل  قضیــه  ایــن  در  متعــددی  عوامــل 
است. نبود شــفافیت در آینده سرمایه گذاری 
و  قوانیــن  در  موجــود  نواقــص  ایــران،  در 
مقــررات مربــوط بــه ورود و نحــوه فعالیــت 

و  نحــوه عملکــرد  ســرمایه گذاران خارجــی، 
میزان کارایی بازارهای محلی و سیاست های 
خصوصی ســازی را می تــوان از جمله عوامل 
بازدارنــده دانســت. امــا بــا انجــام اقدامــات 
تسهیل تجارت مانند ارتقای سرمایه  گذاری، 
بهبــود امکانات رفاهی و اقدامــات مؤثر برای 
کاهش هزینه های انجام کســب و کار در ایران 
یا با ایجاد مناطق ویژه برای صادرات و در نظر 
گرفتن معافیت های ویژه برای سرمایه گذاران 
جدید می توان شرکای مطمئن تری را جذب 
کــرد. قطعــاً توســعه روابــط تجــاری از طریق 
بــا کشــورها،  قراردادهــای تجــاری دوجانبــه 
مزیت هایی دارد که می تواند با کمترین هزینه 
و در کوتاه ترین زمان ایران را به اهداف تجاری 
خود در اقتصاد مقاومتی برساند و زمینه را نیز 
برای ورود به بازارهای جهانی و حفظ شرکای 

تجاری تسهیل نماید. بندر چابهار نمونه ای از 
روابط تجاری با حفظ منافع مشترک است.

ë  قرارداد توســعه چابهار را می تــوان به عنوان
نمونــه ای بــرای روابــط تجــاری خــود در نظــر 

بگیریم؟
 بنــدر چابهــار بنــدری اســتراتژیک بــرای هند 
اســت چرا که از یــک طرف دسترســی هند به 
ایران را افزایش می دهد و از طرف دیگر دروازه 
اصلی حمل و نقل بین المللی، کریدور حمل 
و نقــل دریایــی، راه آهــن و جــاده ای بین هند، 
روســیه، ایــران، اروپا و آســیای مرکــزی خواهد 
بــود. فعالیــت ایــن بنــدر، موجــب ســهولت 
واردات سنگ آهن، شکر و برنج به هند خواهد 
شد و هزینه واردات نفت به هند را نیز کاهش 
چشــمگیری خواهــد داد. از طرفــی می توانــد 
بــه توســعه اقتصــادی افغانســتان نیز کمک 
کنــد. بنابراین وجود اهداف و منافع مشــترک 
بین کشــورها می تواند به رونــق اقتصادی این 

کشورها و حتی منطقه منجر شود.
ë  نداشتن شرکای دائمی قوی و مطمئن تجاری

بر کندی روند اقتصادی کشور و تولید مستمر چه 
تأثیری دارد؟

متأســفانه شــاهد ایــن هســتیم کــه به دلیــل 
نداشــتن شــرکای مطمئن تجاری و بدعهدی 
آنــان، بســیاری از تولیدکنندگان بــرای تأمین 
بــا  هســتند.  روبــه رو  مشــکل  بــا  اولیــه  مــواد 
افزایــش قیمت مواد اولیه، قیمت تمام شــده 
محصــوات افزایش یافته و نتیجه آن گرایش 
به سمت واردات بی کیفیت و بدون استاندارد 
از کشــورهای دیگــر خواهــد بــود، در مجمــوع 
این شــرایط کار را برای تولیدکنندگان صنعت 
دشــوار کــرده و متأســفانه منجر بــه زمین گیر 
شدن یا تعطیلی بسیاری از واحدهای تولیدی 

خواهد شد.

 چرایی نوسان رشد 

در بخش کشاورزی 
رشــد اقتصادی عبارت از افزایــش بازدهی اقتصاد، در طول 
دوره  زمانــی کــه حداقــل 2 دوره  ۳  ماهــه  متوالی هــر یک از 
زیر بخش های آن اســت. در نظام اقتصادی کشورهای تک 
محصولی بخصوص اگر با برداشت باز منابع تجدید ناپذیر 
باشــد، رشد تولید ناخالص آن تک محصول نقش محوری 
درنوسانات اقتصادی دارد. در این رابطه حداقل در پنج دهه 
اخیر رشــد زیر بخش نفت افزایش معنی داری در میانگین 
رشــد کل اقتصاد کشــور ایفا می کند. متوســط جهانی سهم 
بخــش کشــاورزی از تولیــد ناخالــص داخلی در ســال 1997 
حدود شش درصد بوده که این نسبت در سال 201۵ به ۳.8 
درصد کاهش یافته است، اما در ایران سهم این بخش از تولید ناخالص داخلی 

دو روند متفاوت را طی کرده است. 
از سال 1997 تا سال 2011 سهم بخش کشاورزی از تولید ناخالص داخلی از 9.8 
درصد به 5.9 درصد کاهش یافته و بعد از آن سهم این بخش از تولید ناخالص 
داخلــی روند فزاینده ای را تجربه کرده اســت، به طوری که ســهم این بخش در 
سال 201۵ به 10.7درصد افزایش یافت. ازم به ذکر است که این افزایش سهم 
بخش کشــاورزی بیشتر تحت تأثیر کاهش رشد ســایر بخش ها ازجمله بخش 

نفت و صنعت بوده است.
اطاعات دریافتی از وزارت جهاد کشــاورزی نشــان می دهد در ســال 1۳95 و بر 
اســاس محاســبات فصلی، رشــد ارزش افزوده گروه کشــاورزی )به قیمت های 
ثابت 1۳90(، نســبت به دوره مشابه ســال قبل 4.2 درصد افزایش یافته است. 
بنابراین با رشد ۳.7 درصدی رشد کل ماحظه می کنیم که بخش کشاورزی در 

این سال پیشتاز دیگر زیر بخش های مختلف بوده است. 
به نظر می رســد در این ســال ها با اعمال تحریم ها و تحلیل رفتن نسبی درآمد 
نفت عمًا شرایط رونق نسبی بخش کشاورزی فراهم شده است. اینکه در سال 
1۳96 و بــر خــاف ســال های 1۳94 و 1۳95 رشــد بخــش کشــاورزی حدود یک 
درصد بوده است را بایستی به حساب افزایش نسبی درآمد نفت در این سال و 
افزایش رشد در بخش خدمات و مهمتر از همه سختگیری شورای عالی اقتصاد 

برای عدم افزایش نرخ های تضمینی محصوات اساسی کشاورزی تلقی کرد. 
میزان متوســط درآمد ناخالص ساانه یک خانوار شهری در ســال 1۳96، 4۳9 
میلیون و 275 هزار و 502 ریال بوده که این میزان در مقایسه با سال گذشته 12 
درصد رشد داشته است. از این میزان، سهم درآمد پولی ناخالص ۳09 میلیون 
و 918 هزار و 54۳ ریال و ســهم درآمد غیرپولی 129 میلیون و ۳56 هزار و 959 
ریال بوده اســت. درآمد پولی ناخالص و درآمد غیرپولی در ســال 96 نسبت به 

سال گذشته به ترتیب 1۳.9 درصد و 7.5 درصد رشد داشته اند. 
نکته بســیار حائزاهمیت رشد منفی درآمد از مشــاغل آزاد کشاورزی می باشد. 
رشد درآمدی این زیربخش، نسبت به سال گذشته منفی 2.1درصد بوده است. 

یعنی درآمد مشاغل آزاد کشاورزی نسبت به سال گذشته کاهش یافته است! 
بــا توجه به افزایش وحشــتناک هزینه های کشــاورزی از جملــه افزایش قیمت 
سموم، افزایش هزینه های کارگر و... و عدم افزایش خرید تضمینی محصوات 
کشــاورزی متناســب با ایــن هزینه ها باعث شــده اســت تا درآمدهای مشــاغل 
آزاد کشــاورزی نســبت به سال گذشته با رشــد منفی رو به رو شود. در شش ماهه 
اول ســال 1۳97 کاهش بیشــتر رشد بخش کشــاورزی را بایستی عمدتاً به دلیل 

شوک های پرتنش کاهش شدید ارزش پول ملی دانست. 
درآمد محصول ناخالص داخلی در مدت مشــابه سال قبل با نفت ۳72۴۶21 
میلیــارد ریــال و بدون نفت 2891879 میلیارد ریال بوده که نشــان از رشــد 0.4 
درصدی محصول ناخالــص داخلی با نفت و 0.۳درصدی محصول ناخالص 

داخلی بدون نفت در شش ماهه اول سال 1۳97 دارد. 
این نتایج حاکی از آن است که در شش ماهه نخست امسال رشته فعالیت های 
گروه کشــاورزی    2,۵-، گروه صنعت1.2 - و گروه خدمات 2.۳ درصد نسبت به 

دوره مشابه سال قبل، رشد داشته است.
گرچه روند تدریجی کاهش رشد در دیگر بخش های اقتصادی اتفاقاً به پایداری 
و حتی افزایش در رشــد در بخش کشــاورزی می انجامد اما تکانه های شدید در 
بــازار ارز در ســال 1۳97 و ســایه غلیظ انســداد بر صدور محصوات کشــاورزی، 
کاهش توانایی عمومی در مواد غذایی و میوه و از آن ســو ادامه ســختگیری های 
شــورای عالی اقتصاد فرصت ارتقا و رونق را از بخش کشــاورزی ســتانده است. 
بخشــی که در شــرایط بحران و به دلیل نقش حیاتی اش بایســتی بیش از دیگر 

حوزه های اقتصادی در کانون توجه و حمایت قرار گیرد. 
گسترش بازار داخلی، گسترش بازار خارجی یا صادرات، تغییر در ترکیب تقاضا 
بــرای محصــوات داخلی و وارداتی یا جانشــینی واردات و تغییر تکنولوژی نیاز 

بخش کشاورزی است. 
از طرف دیگر تأثیر صادرات بخش های مختلف اقتصاد بر رشد بخش کشاورزی 
مورد بررســی قــرار گرفته اســت. نتایج حاصله نشــان می دهد که رشــد بخش 
کشاورزی عمدتاً وابسته به بازار داخلی است.آن قسمت از رشد بخش کشاورزی 

که مّتکی به صادرات است باید مورد توجه بیشتری قرار گیرد. 
با عنایت به این داده ها و فراز و فرود های بخش کشــاورزی در اقتصاد نفت زده 
دهه های اخیر کشــور و نیز شــرایط شــکننده ای که متأثر از تحریم های جهانی و 
شوک های پولی در کشور به وجود آمده است بایستی نگاهی محورانه به بخش 
کشــاورزی داشــت. بخشــی که در این شــرایط نقش حیاتــی آن در ادامه حیات 
اجتماعی و سیاســی کشور محرز می شود. جامعه کشاورزان که عمدتاً برخاف 
ســایر مشــاغل در قالب یک حوزه کاری تحت پوشش قرار ندارند بی دفاع ترین 
گروه اجتماعی در برابر تندباد های رکود و تورم اخیر هستند. در این شرایط دولت 
با تمهیدات مختلف از قبیل افزایش سخاوتمندانه قیمت تضمینی محصوات 
کشاورزی، وام های کم بهره، توسعه کاربردی فناوری های نوین وگشودن هرچه 
ممکن دروازه های صادرات بایســتی به حمایت کشاورزان در سنگر تولید بیش 

از پیش مبادرت کند. 
سهم بخش کشــاورزی از تولید ناخالص داخلی 10 درصد و بر اساس گزارش 
بانــک مرکزی ارزش کل تولیدات بخش کشــاورزی هم اکنون 70 میلیارد دار 
است. اشتغال مستقیم بخش کشاورزی 19 درصد است و با احتساب مشاغل 
پیشین و پسین تولید در این بخش می توان گفت که بخش کشاورزی یک سوم 
اشــتغال کشور را برعهده دارد. سهم بخش کشــاورزی از ارزش افزوده فضای 
کســب و کار ۳2.۵ درصد و سهم بخش کشــاورزی از صادرات غیرنفتی بیش 
از 20 درصد اســت و در ســال 9۶ ارزش صادرات این بخــش ۶.۵ میلیارد دار 
و در9 ماهه امســال حدود ۵ میلیارد دار بوده اســت. متوســط ساانه واردات 
بخش کشــاورزی در سال های گذشــته 10 تا 1۳ میلیارد دار بوده است، کسری 
تراز تجاری بخش کشــاورزی و غذای کشــور در سال 92 منفی 8.1 میلیارد دار 
بود که این میزان در ســال 9۵ به منفی 2.۶ میلیارد دار کاهش یافت. کســری 
تراز تجاری بخش کشاورزی و غذای کشور در سال گذشته منفی ۴ میلیارد دار 
بود و در 9 ماهه امســال این کســری تجاری منفی 2.8 میلیارد دار بوده است 
و به عبارت دیگر در پنج سال اخیر تراز تجاری بخش کشاورزی و غذای کشور 
۵ میلیارد دار بهبود یافته است. طی سال های اخیر متوسط نرخ رشد ارزش 
افزوده بخش کشاورزی ساانه حدود ۴ درصد و تنها بخش اقتصادی کشور در 
سال های اخیر بوده که همواره رشد مثبت داشته است. سهم بخش کشاورزی 
از متوســط کل ســرمایه گذاری کشــور در ۳0 سال گذشته ســه درصد بود اما در 
حال حاضر ســرمایه گذاری از چالش های بخش کشاورزی محسوب می شود. 
ســهم بخش کشــاورزی از کل تســهیات بانکی 8.۵ درصد اســت. با توجه به 
مصوبات قانونی این سهم بسیار کم است. سهم تولیدات بخش کشاورزی از 
تأمین انرژی غذایی 8۳ درصد است. این سهم در سال 92 حدود ۵۳ درصد 
بوده اســت. مهم ترین اقــام وارداتی بخش کشــاورزی، ذرت، ســویا، روغن و 

دانه های روغنی است.

یادداشت

 عبدالحسین 
طوطیایی
پژوهشگر کشاورزی
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گپ و گفتی با علی الماسی ، عضو هیأت مدیره خانه معدن

راهکارهایی برای داشتن شرکای تجاری دائم

اگر اساس و محور روابط دیپلماتیک و سیاسی ما با 
کشورهای دیگر بیشتر حول روابط اقتصادی باشد در 

زمان تحریم یا هر مانع دیگری کشور طرف رابطه با تکیه 
بر مشکات اقتصادی تصمیم به ترک کشور می گیرد 

اما روابط سیاسی و بین المللی استوار مانع از این اقدام 
کشورهای دیگر خواهد بود. مسأله دیگر فقدان دیپلماسی 

اقتصادی برنامه محور در روابط  ما با کشورهای دیگر 
است. رابطه اقتصادی باید همراه با دیپلماسی و رابطه 

سیاسی باشد

- متأسفانه وجود منافع مشترک بین شرکت ها و امریکا 
باعث شده تا این شرکت ها به تعهدات خود پایبند نباشند

- قطعاً توسعه روابط تجاری از طریق قراردادهای تجاری 
دوجانبه با کشورها، مزیت هایی دارد که می تواند با کمترین 

هزینه و در کوتاه ترین زمان ایران را به اهداف تجاری خود 
در اقتصاد مقاومتی برساند



ë حاا وقت دویدن است
»حاا وقت دویدن است« نام رمانی از مایکل ویلیامز نویسنده 
اهل آفریقای  جنوبی است که با برگردان وحید نمازی از سوی 
نشر چشمه منتشر شد. این رمان که جایزه UKLA-2014 را از 
ــــاس بیگانه هراسی مردم آفریقای جنوبی  آن خود کرده براس
ــال 2008 در  ــ ــــکل گرفته است که منجر به واقعه ماه مه س ش
ــادآوری آن  ــ ــنده از ی ــ ــد. جنایتی که نویس ــ ــای جنوبی ش ــ آفریق

هنوز شرمسار است. مایکل ویلیامز اعتراف می کند: تصویر بدن سوخته مردی که 
درحمات ناشی از بیگانه هراسی در آفریقای جنوبی کشته شده بود. مرا به  طرح 
این سؤال واداشت، که اگر مردم این مرد را می شناختند و می دانستند که چطور به 

آفریقای جنوبی آمده، باز هم او را می کشتند؟
نویسنده برای رسیدن به پاسخی که وجدانش را آرام کند، شرح می دهد که در کیپ 
ــه نوجوان  ــ ــاون در یکی از مراکز تأمین غذای رایگان پناهندگان و نیازمندان با س ــ ت
زمیبابوه ای روبه رو می شود و ساعت ها با آنها به گفت وگو می پردازد. مایکل ویلیامز 
ــد: برای نوشتن این رمان ساعت ها با آنها گفت وگو کردم و در جریان آن  ــ می نویس
متوجه شدم که هر سه پناهنده اند و عاوه بر این پدر یکی شان را قوما - قوما کشته 
بود، یکی شان توسط سربازان دولتی و پدر دیگری هم به دلیل ابتا به ایدز چشم از 
جهان فرو بست. این پسران جوان به هر دری می زدند تا بلکه خانواده خود را هم 
از زیمبابوه به آفریقای  جنوبی منتقل کنند. اما فقدان منابع مالی و اوضاع سیاسی 
دوکشور مذکور تحقق این آرزوی شان را غیرممکن کرده بود و این سه خودشان هم 
ــرگردانند و شب ها را زیر پل ها و معابر بزرگراه ها یا هر  ــ در خیابان های کیپ تاون س

سرپناهی که گیر بیاورند می گذرانند. 
ë اتیسم در هفت آینه

ــه به اهتمام  ــ ــــت ک ــــت آینه« عنوان کتابی اس ــــم در هف »اتیس
حمیدرضا پوراعتماد با همکاری بهاره اسکندری تدوین شده 
ــــت و انتشارات تمدن علمی هم ناشر آن است. این کتاب  اس
ــر از والدین  ــ ــگفتار، قصه هفت  نف ــ در هفت فصل و یک پیش
ــان موفق فرزندان  ــ ــــت که روند درم ــــم اس کودکان دارای اتیس
ــــم، یک اختال  خود را روایت کرده اند.درخود ماندگی یا اتیس

ــــدی- عصبی با طیف گسترده ای از نشانه هاست که از نظر کیفیت و کمیت به  رش
ــان قرار  ــ ــــت که در کره زمین در طیف بینایی انس ــــب متنوع تر از رنگ هایی اس مرات
ــتاد گروه روانشناسی و پژوهشکده علوم شناختی و  ــ دارد. حمیدرضا  پوراعتماد اس
ــگاه شهید بهشتی می نویسد: »برخاف آن همه تنوع در پدیده اتیسم،  ــ مغز دانش
ــابهی برای آنها که با اتیسم زیسته اند ایجاد می کند. یکی  ــ این کلمه تجربیات مش
از این تجربیات نگرانی من است. من همیشه این تجربه زنده را در اولین ماقات 
ــته ام و هیچ گاه به آنان عادت نکرده ام. زیرا  ــ ــــم داش با هزاران کودک در مراکز اتیس
ــرار می آید. در حالی که هیچ یک از دوکودک یا هیچ یک از دو والدین  ــ عادت از تک
شبیه هم نیستند. واکنش این والدین جوان نسبت به این تشخیص  چیست؟ منابع 
درونی و بیرونی آنها در مواجهه با این استرس کدامند؟ چقدر می توان بار درمان 
ــــت؟ آیا این والدین به خود فرصت می دهند تا نتیجه  را برعهده این والدین گذاش
ــــی که در سال های اخیر در  ــار اتیسم هراس ــ درمان کودک خود را ببینند؟ یا زیر فش
ــــت آموزش و درمان را گم خواهند کرد؟« در این  ــورمان رایج شده، مسیر درس ــ کش
ــتند، تجربیات  ــ ــــم داش کتاب هفت نفر از والدینی که کودکانی دارای بیماری اتیس
ــدند. والدینی  ــ موفق خود را روایت می کنند که چگونه موفق به عاج این واقعه ش
ــــکلی دست به گریبان هستند مطالعه این کتاب و تجربه ها کمک   که با چنین مش
شایانی می کند که با این مشکل چگونه مواجه شوند تا فرزندان خود را از این مسیر 

پرسنگاخ به سامت عبور دهند.
کرد منتشر  ثانیه  انتشارات 

ë کتابی برای محافظت از شهرت و اعتبار در فضای مجازی 
ــانه های  ــ ــران در رس ــ ــاب »ارتباطات بح ــ ــه، کت ــ ــارات ثانی ــ  انتش
اجتماعی«، نوشته »ان ماری ون دن هارک« را با ترجمه عباس 
ــوع کتاب در  ــ ــر کرد. موض ــ ــــی ثمرین، روزنامه نگار منتش رضای
زیرعنوان آن »راه و رسم مراقبت از شهرت و نجات از بحران در 
فضای مجازی« قید شده و در آن یک برنامه عملیاتی شامل 

استراتژی ها و تاکتیک های آزموده شده برای مدیریت ارتباطات بحران در رسانه های 
ــانه های اجتماعی  ــ ــتر رس ــ ــــت. کتاب به طور خاص بر بس ــــده اس اجتماعی ارائه ش
ــــت و از همین رو گامی بدیع در حوزه ارتباطات بحران به شمار می رود.  متمرکز اس
ــانه های  ــ ــــی کارگاهی نحوه مدیریت بحران در رس مصادیق متعدد واقعی و بررس
اجتماعی یا استفاده از قابلیت آنها در کنترل بحران، مشخصه اصلی کتاب است. 
ــــپرس، ناسا، بریتیش پترولیوم، شل،  جانسون اندجانسون، مک دونالد، فدرال اکس
ــتند که در  ــ ــازمانهایی هس ــ ــــرکت ها و س ــلحه امریکا و ... برخی از ش ــ انجمن ملی اس
ــانه های اجتماعی مورد بررسی قرار  ــ کتاب تجربه مدیریت بحران آنها بویژه در رس
ــــت  ــــی که بعضی از آنها توأم با موفقیت بوده و برخی دیگر به شکس گرفته؛ تجارب
انجامیده است. مخاطب کتاب »ارتباطات بحران در رسانه های اجتماعی« اهالی 
رسانه، مدیران و کارشناسان روابط عمومی، فعاان رسانه های اجتماعی، مدیران، 
ــتند که با چالش مدیریت  ــ ــانی هس ــ ــتمداران، چهره های عمومی و همه کس ــ سیاس
ــازمانی در فضای مجازی مواجهند. کتاب در 10 فصل تدوین  ــ ــــهرت فردی یا س ش
شده و در فصول مختلف به مصادیق واقعی از بحران های مختلف ارتباطی و روند 
ــتی بحران، انواع متداول و  ــ ــــت. در فصل اول به چیس ــاره شده اس ــ مدیریت آنها اش
سطوح تأثیرگذاری بحران ها و همچنین بحران های برخاسته از شبکه های اجتماعی 
ــانه های اجتماعی اختصاص دارد  ــ ــده است. فصل دوم به رس ــ مجازی پرداخته ش
ــانه های اجتماعی پرمخاطب و اثرگذار از قبیل توئیتر، یوتیوب و  ــ و در آن برخی رس
ــــت. »الگوهای جدید در ارتباطات اجتماعی و بحران«  ــده اس ــ فیسبوک بررسی ش
عنوان فصل سوم کتاب است که در آن به قواعد و اقتضائات فضای رسانه  ای جدید 
پرداخته شده است. دو فصل چهار و پنجم به بررسی تفصیلی نحوه مدیریت بحران 
و استراتژی های ارتباطی سازمانهای معروف در بحران های واقعی اختصاص دارد. 
فصل چهارم مختص سازمانهایی است که با موفقیت از پس بحران برآمده اند در 
فصل پنجم هم به مواردی اشاره شده که تدابیر مدیریتی کارگر نیفتاده و سازمانها 
در زمان بحران نتوانسته اند از شهرت و اعتبار خود دفاع کنند. موضوع فصل ششم 
تدوین برنامه ارتباطات بحران است و در فصل هفتم کتاب نحوه ادغام رسانه های 
اجتماعی در برنامه ارتباطات بحران مورد بررسی قرار گرفته است. فصل هشتم یک 
دستنامه عملیاتی برای زمانی است که بحران آغاز شده و شما در موقعیت مدیریت 
آن هستید، فصل نهم مربوط به زمان بعد از بحران و اصطاحاً ریکاوری یا بازیابی 
ــــت و در فصل دهم کتاب هم با مرور کلی آنچه در کتاب گفته شده، مواجهیم.  اس
ــگر روابط عمومی دیجیتال،  ــ ــاری  ون دن هارک« پژوهش ــ ــنده این کتاب »ان م ــ نویس
ارتباطات بحران و امنیت سایبری است. او در حال حاضر عاوه بر ستون نویسی در 
ــتراتژی های ارتباطات  ــ برخی روزنامه های امریکایی، به طور تخصصی در حوزه اس
صنفی فعالیت دارد و تجارب پژوهشی اش در ارتباطات دیجیتال، بر روی ارتباطات 
ــرای نگارش کتاب  ــ ــــت. ون دن هارک ب ــایبری متمرکز بوده اس ــ ــران و امنیت س ــ بح
ــانه ای چندین سازمان   ــ ــانه های اجتماعی« با مدیران رس ــ »ارتباطات بحران در رس
ــــخصاً مصاحبه کرده و با آنها درباره نحوه مدیریت  و شرکت بزرگ بین المللی ش
ــــط  ــبکه های اجتماعی بس ــ ــتر ش ــ ــای ارتباطی بویژه بحران هایی که در بس ــ بحران ه
ــــت. مترجم این کتاب هم عباس رضایی ثمرین  یافته اند، به گفت وگو نشسته اس
ــانه های مکتوب، الکترونیکی و  ــ ــــت که سابقه سالها فعالیت در رس روزنامه نگار اس
تصویری را در کارنامه دارد و در حال حاضر دبیر تحریریه بخش خبری 21 در شبکه 
اول سیماست. رضایی ثمرین پیش از این هم کتاب »چگونه با خبرنگاران مصاحبه 
کنیم« اثر الن استیونس را هم به فارسی برگردانده بود که پاییز 96 از سوی انتشارات 
ثانیه منتشر شد. کتاب »ارتباطات بحران در رسانه ها« را انتشارات ثانیه با شمارگان 
500 نسخه، در 156 صفحه و به بهای20 هزار تومان روانه پیشخوان کتاب فروشی ها 

کرده است.
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 تلنگرهای سیاسی در رمان های نویسنده بریتانیایی
گفت وگو با آرش خوش صفا، مترجم

»قوی ســـیاه ســـبز« رمانـــی از دیوید میچل نویســـنده برجســـته 
بریتانیایی اســـت که با برگردان آرش خوش صفا اخیراً از ســـوی 
نشر روزگار منتشر شـــد. دیوید میچل با رمان »اطلس ابر« که علی 

منصوری آن را ترجمه و منتشر کرد به فارسی زبانان معرفی شد.
»اطلس ابر« ســـومین رمان از هفت رمان این نویســـنده اســـت 
که انتشـــار آن در سال 2004 دروازه های شـــهرت جهانی را به روی او 
گشود. براســـاس این رمان یک فیلم بلند سینمایی در سال 2012 ساخته شد که درخشش 
جهانی اش نام دیوید میچل را در فهرســـت صد نویسنده برجســـته تاریخ ادبیات جهان 
تثبیت کرد.آرش خوش صفا مترجم رمان قوی سیاه سبز، پیش از این سه رمان از ریچارد 
فورد تحت عنوان کانادا، زنان با مردان )حســـود(، تکه ای از قلبم را ترجمه و توســـط نشر 
روزگار منتشـــر کرد. وی متولد 1365 مشـــهد اســـت و دانشـــجوی دکترای زبان و ادبیات 
انگلیســـی دانشـــگاه ماایا UM )مالزی(.آرش خوش صفا ترجمه رمان نیم اشـــکوب از 
نیکلسون بیکر، چیزی درون آب از کاترین اســـتدمن، خاطرات کاویس از اچ. اچ. مونرو، 
 مجموعه داســـتان راک اســـپرینگر از ریچارد فورد را تحویل وزارت فرهنگ داده است و

 در انتظار مجوز چاپ آنهاست.

ë  در انتخاب یک اثر برای ترجمـــه چه فرایندی را  
طی می کنید؟

ــــن باورند که یدک  ــتان و همکارانی بر ای ــ دوس
کشیدن فان یا بهمان جایزه ادبی و یادآوری آن 
روی جلد اثر اصلی، معیار مناسبی برای گزینش 
ــــت. با  و ترجمه کتب گوناگون در حوزه ادبیات اس
ــاً با چنین دیدگاهی  ــ وجود اینکه نمی توانم کام
ــودی و معیارهای  ــ ــفه وج ــ ــــم )فلس ــــت کن مخالف
انتخابی داوران بسیاری از این جوایز ادبی جهانی 
ــه هیچ وجه  ــ ــه ای و توانمندند که ب ــ ــدر حرف ــ آن ق
نمی شود براحتی نادیده شان گرفت( ولی عاقه 
ــدر دایل  ــ ــــاص در ص ــه کاری خ ــ ــــخصی من ب ش
ــیفته واقع گرایی ام  ــ انتخابم قرار دارد. من ذاتاً ش
ــــبک ادبیات  ــتان گویی واقع گرا )بویژه به س ــ و داس
ــتانی معاصر امریکا( نخستین چیزی است  ــ داس
ــاند. ولی در آشفته  ــ ــــمت خود می کش که مرا به س
ــران، مخمصه کپی رایت که  ــ بازار ترجمه ادبی ای
همچون بختک روی فضای ادبی )و هنری( ایران 
امروز افتاده، در انتخاب های من بی تأثیر نیست. با 
این حال، قاعدتاً دوست دارم نویسنده ای به کتاب 
خوان جدی بازار ترجمه معرفی کنم که تا به حال 
در ایران ترجمه نشده؛ البته خب این بدان معنا 
نیست که برنده هر جایزه ای و نویسنده هر سبک 
و سیاقی و از هر ناکجاآبادی را انتخاب کنم. همان 
طور که در باا هم گفتم، سبک نوشتاری نویسنده 
ــــپس می باید  ــرای من اهمیت ویژه ای دارد و س ــ ب
عواملی همچون تناسب بافتی متن اصلی از نظر 

ممیزی های دریافت مجوز وزارت ارشاد و حجم 
ــر مورد نظر و چندین عامل  ــ کل کار و توافق با ناش
ــرم تا در نهایت،  ــ ــــی دیگر را هم مد نظر بگی جانب

بتوان ترجمه اثر مربوطه را آغاز کرد.
ë  از میان 12-10رمانی که ترجمه کردید یا در دست   

ترجمه دارید نام ســـه، چهار نویســـنده به چشـــم 
می خورد.  دیوید میچل، ریچاردفورد، نیکلســـون 
بیکر، کاترین استدمن و... چه عناصر مشترکی در آثار 
این چند نویســـنده وجود دارد که شما را در انتخاب 

این نویسندگان و آثارشان مجاب کرده است؟
ــــت  ــــی روای ــــب نوع ــتانی در قال ــ ــــش داس کش
ــه یک. البته  ــ ــــذاب، حرفه ای و درج ــرای ج ــ واقع گ
ــــی درباره ِدیوید میِچل بدهم  باید توضیح کوچک
ــر تنها یک اثر  ــ ــــم اینکه من در حال حاض و آن ه
ــبز« را از ِدیوید میِچل ترجمه و با  ــ ــیاه س ــ »قوی س
ــرده ام و این اثر برخاف  ــ ــر روزگار روانه بازار ک ــ نش
ــتاری میچل که به مراتب به فانتزی  ــ ــــبک نوش س
ــا واقع گرایی  ــ ــــت ت ــات نوجوان نزدیک تر اس ــ ادبی
بزرگسال، اثری متفاوت به شمار می آید. هرچند 
چیزی که مرا جذب نثر داستانی میِچل می کند، 
ــبز« و چه در »ساعت های  ــ ــیاه س ــ چه در »قوی س
ــــغول ترجمه اش  ــتخوانی« که هم اکنون مش ــ اس
ــر  ــ ــه در آینده ای نزدیک با نش ــ ــتم و امیدواران ــ هس
روزگار به بازار عرضه می شود، تلنگرهای سیاسی-
اجتماعی درون متن است که در پوششی ظاهری 
ــوند: شاید میچل در  ــ به خورد خواننده داده می ش
ــده به ظاهر از چند نوجوان شرور  ــ این دو اثر یادش

ــد و زندگی  ــ ــــرف می زن ــــی ح ــاف انگلیس ــ و خیالب
ــد، ولی در عین  ــ ــان را به تصویر می کش ــ روزمره ش
ــِس پرده،  ــ ــًا حرفه ای در پ ــ ــــکلی کام حال و به ش
ــــت به نقد اجتماعی و سیاسی جامعه امروز  دس
و دیروز انگلستان می زند که این مهم ترین دلیل 

کشش اخیرم به میِچل بوده است.
ریچارد فورد، نویسنده محبوب و در عین حال 
ــــغول  ــــت: در حال حاضر، مش تخصصی من اس
ــا موضوع  ــ ــرای خود ب ــ ــه دکت ــ ــان نام ــ ــــگارش پای ن
ــکاِم ریچارد فورد هستم و  ــ چهارگانه فرانک باس
ظرف چند سال اخیر در کنار دنبال کردن تک تک 
گفت و گوهای فورد در رسانه های جهانی گوناگون، 
مشغول مطالعه و واکاوی آثار این نویسنده بزرگ 
بوده ام. فورد، یکی از واپسین حلقه های جنبش 
ادبی داستان نویسی امریکا با عنوان »واقع گرایی 
ــــت که با نویسندگانی همچون ویلیام  کثیف« اس
فاکنر آغاز شد و با تاش های ریموند کارِور و جان 
آپدایک ادامه یافت و حال، نویسندگانی همچون 
توبیاس وولف و ریچارد فورد مسئولیت حفاظت 
از این میراث ارزشمند ادبی را عهده دار هستند. 
زبان روایی بسیار جذاب، هوشمندانه و نیز خاق 
ــتانی مورد نظر،  ــ ریچارد فورد در نقل روایات داس
اهمیت بسیار باای مکان های جغرافیایی خاص 
در آثار وی و نیز به کارگیری واقع گرایی محض )به 
دور از شیوه های فانتزی روایی( مرا شیفته آثار این 

نویسنده و منتقد فقید امریکایی کرده است.
ë  دیوید میچل تاکنون هفت، هشت رمان منتشر  

کرده است، جذابیت های رمان قوی سیاه سبز چه 
بود یا چه مؤلفه های زیبا شناختی در این اثر وجود 

دارد که این رمان را برای ترجمه انتخاب کردید؟
خب همان طور که در باا هم گفتم، چیزی که 
ــیاه سبز« دیوید میچل را از دیگر آثارش  ــ »قوی س
جدا می کند، وجود یک جور شک و تردید نسبت 
ــــت؛  ــود در این رمان اس ــ ــــت و فضای موج به باف
ــات برای  ــ ــه در فضایی بین ادبی ــ ــــن کار همیش ای
ــــت و  نوجوان و ادبیات نوجوان در رفت و آمد اس
درست شبیه اثر جاودانه مارک هادون، »ماجرای 
عجیب سگی در نیمه شب« که سال ها پیش نشر 
ــــها ساسانی نیا روانه بازار  افق آن را با ترجمه ش
ــتانی می زند  ــ ــــت به روایت داس کرد، در ظاهر دس
ــاف و پر از  ــ ــا از زبان یک نوجوان خیالب ــ ــه نه تنه ــ ک
تصاویر ذهنی عجیب و غریب تعریف می شود، 
ــواری زبان کار نیز فراتر از سطح  ــ بلکه میزان دش

زبانی نوجوانان نمی رود. ولی چیزی جادویی در 
ــده که نمی گذارد منتقدان  ــ این گونه آثار پنهان ش
آنها را جزو آثاری طبقه بندی کنند که تماماً برای 
مخاطبان نوجوان نوشته شده اند چرا که جدیت 
ــبکی و ایده پردازی ناب موجود در آنها  ــ زبانی، س
توجه هر کتابخوان بزرگسالی را نیز به خود جذب 
می کند. افزون بر این، عاقه زیاد میچل به مقوله 
ــای جای آثارش  ــ ــه همواره در ج ــ نقد ادبی هم ک
ــــت عامل دیگری در جذابیت این  قابل لمس اس
رمان بوده؛ جیسون، راوی رمان، به شکلی پنهانی 
ــــعر می نویسد و  ــتانش، ش ــ و دور از خانواده و دوس
حتی در یکی از مجات محلی نیز آنها را با اسمی 
ــاند و به باور من، در نقطه  ــ قابی به چاپ می رس
ــته ای به نام  ــ ــــن گذاش ــان، با بانوی پا به س ــ اوج رم
ــنا می شود و اشعار خود و در  ــ مادام کراملینک آش
ــــی را با وی به بحث  ــوم ادبیات و نقد ادب ــ کل مفه

می نشیند.
ë  قوی ســـیاه سبز هم که در ســـال 2006 منتشر شد  

کاندیدای جایزه من بوکر، جایزه کاستا و فینالیست 
کتاب لس آنجلس تایمز بود. این جوایز آیا تأثیری 

در اقبال مخاطبان دارد؟
وقتی مخاطب عام وارد کتابفروشی می شود 
ــاب، بی هدف،  ــ ــایت های فروش کت ــ ــا در وب س ــ ی
ــــک برخورد با خطوطی  گردش می کند، بدون ش

ــر« و... روی جلد  ــ ــون »برنده جایزه من بوک ــ همچ
ــر صددرصد دارد.  ــ ــر بر انتخابی که می کند تأثی ــ اث
البته من اینجا قصد اشاره به سوء استفاده هایی که 
عموماً ناشرهای داخل ایران از این قضیه می کنند 
ــدارم، ولی وقتی صحبت از مخاطب جدی و  ــ را ن
حرفه ای ادبیات می کنیم، در آن صورت، داستان 
کمی فرق می کند: مخاطب جدی جوایز معتبر و 
چگونگی به گزین آثار به وسیله آنها را می شناسد، 
ــــت و هر کتابی را صرفاً  با سبک های ادبی آشناس
ــزه و بهمان  ــ ــــدن در فان جای ــــده ش ــــل برن به دلی
جشنواره تهیه نمی کند. چه بسیارند آثار توانمند 
ــــل و چه خارج  ــه چه در داخ ــ ــکان دهنده ای ک ــ و ت
ایران هرگز جایزه خاص ادبی ای نبرده اند. ولی در 
نهایت، نمی توان منکر موفقیت این عباراِت رو و 
پشت مجلدها در ایجاد کشش لحظه ای به سمت 
کتب گوناگون ادبی شد. با تمام این تفاسیر، همه 
ــزه ادبی خاص  ــ ــــردن یک جای ــا می دانیم که ب ــ م
مبنای تمام و کمالی برای تأیید صددرصدی یک 
ــــطحش نبوده و نخواهد  ــر و رد دیگر آثار هم س ــ اث

بود.
ë  .این رمان تقریبـــاً  خود یک زندگینامه اســـت  

داستان پســـر بچه ای سیزده ســـاله به نام جیسون 
تیلور که لکنت زبان دارد و به ادبیات عشق می ورزد 
اما رفتاری متفاوت با همسن و ســـاان خود دارد و 
بیشتر انزواطلب است. این ویژگی های شخصیتی 
را در جوانان ایرانی هم می بینیم. ارزیابی خود شما 

از این اثر چیست؟
ــون در »قوی  ــ بخش بزرگی از انزواطلبی ِجیس
ــــکل لکنت زبانش شکل  سیاه سبز« به دلیل مش
ــینی با هم سن  ــ می گیرد که او را طبیعتاً از همنش

و سال هایش دور می کند و گاه و بیگاه دستخوش 
تمسخر آنها هم قرار می گیرد اما شاید در نگاهی 
ــــی به عنوان  ــان ایران ــ ــــی نوجوان ــا انزواطلب ــ کلی ب
نقطه ای مشترک با ِجیسون موافق باشم )هرچند 
این ویژگی عموماً در بین تمامی نوجوانان سراسر 
جهان و به دلیل شرایط ویژه بلوغ جسمی و نوعی 
استقال طلبی شورش مآبانه دیده می شود( ولی 
ــــق ورزی به ادبیات  ــــچ وجه نمی توانم عش به هی
ــان امروز  ــ ــون و نوجوان ــ ــترک ِجیس ــ ــه مش ــ را نقط
ــروز ایران درگیر  ــ ــــن نوجوانان ام ایران بدانم. ذه
ــــوق واقعی به  ــور و ش ــ ــــت به جز ش ــر چیزی اس ــ ه
ادبیات جدی! هرچند باز هم اعتراف می کنم که 
سایه ای جهانی روی تمام مخاطبان امروز افتاده 
ــــی های عجیب و غریب  ــــم عصر مهندس و آن ه
فناوری و ارتباطات و طراحی سایبری و فضاهای 
ــــت و طبیعتاً در چنین عصر  واقعیت مجازی اس
ــانی  ــ ــیده ای، عرصه هنر و علوم انس ــ تازه از راه رس
ــود تا جایی که گاه از خود  ــ روز به روز تنگ تر می ش
می پرسیم آیا انسان مدرن امروز اصاً دیگر نیازی 
به علوم انسانی و هنر دارد یا خیر. در هر صورت، 
ــــی و عاقه  ــــس انزواطلب ــــس می کنم جن من ح
ِجیسون به ادبیات تا اندازه قابل توجهی با جنس 
دغدغه های این چنینی نوجوانان ایرانی فرق دارد 
ــــوی  و اصلی ترین           همذات پنداری با وی از س
مخاطب ایرانی، ویژگی های مشترک و جمعی و 

غیربومی دیگری است.
ë  میچل در اغلب آثارش ازجملـــه در رمان قوی 

سیاه سبز به شکل هنرمندانه ای مسائل و معضات 
سیاســـی /اجتماعـــی جامعـــه بریتانیـــا را مطرح 
می کند. در جوامع غربی کـــه انتقاد از حکومت ها 
در رســـانه ها آزاد است، طرح آن در رمان می تواند 
برای مخاطبان بریتانیایی یا اروپایی چه جذابیتی 

داشته باشد؟
رمان یکی از قوی ترین گونه های ادبی به شمار 
می رود که همچنان با وجود زمزمه هایی که درباره 
ــامدرن و در  ــ ــــدرن و پس ــــیک، م ــــرگ رمان کاس م
ــود در  ــ عوض، پیدایش متون و آثار اََبرمتنی می ش
ــــت و همواره  ــــرفت های چشمگیری اس حال پیش
مخاطبان جدی خودش را در سرتاسر جهان دارا 
بوده. در جوامع اروپایی یا امریکای شمالی هم این 
ــگاه خودش به عنوان یک  ــ گونه ادبی همواره جای
ــته، یعنی رمان نویس هم می تواند  ــ رسانه را داش
تمام سعی اش را بکند تا در کنار دیگر هنرمندان و 
روزنامه نگاران و عکاسان، دست به نقد اجتماعی، 
ــــی بزند. زیبایی دوچندان رمان  اقتصادی و سیاس
ــه با دیگر رسانه ها در باز بودن، آمیزش  ــ در مقایس
با تخیل، گیرایی و زیبایی شناسی هنرگونه و عدم 
ــــت: رمان نویس صدای  قضاوت نهایی نهان اس
شخصی خودش را در آمیزه ای از شخصیت های 
ــد تا هر کدام  ــ ــون رها می کند و اجازه می ده ــ گوناگ
ــای وی و  ــ ــام دیدگاه ه ــ ــه ای از تم ــ ــــی گوش به نوع
ــــت های چیره بر جامعه اش را ابراز کنند و  برداش
بدین شکل است که یک مجموعه کاماً مستعد 
ــه هم جنبه  ــ ــــت می آید ک ــد و نظردهی به دس ــ نق
ــــی هنری دارد و هم نقد اجتماعی.  زیبایی شناس
ــتان با  ــ ــــرح جنگ کوتاه انگلس به همین دلیل، ط
آرژانتین بر سر جزایر فالکَلندی که حتی بسیاری 
ــنیده  ــ از بریتانیایی ها نامش را هم تا آن موقع نش
ــدازه از بودجه گذاری و اتاف هزینه  ــ بودند و این ان
ــور را چیز بسیار  ــ و نیرو و ایجاد درگیری بین دو کش
ــژه ای پیدا  ــ ــتند اهمیت وی ــ ــــخره ای می پنداش مس
ــتن این رمان و تلنگر  ــ می کند؛ گویی میِچل با نوش
به این موضوِع تقریباً ازیادرفته یا اشاره به اوضاع 
نابسامان اقتصادی انگلستان در شهرهای کوچک 
ــیاری از  ــ ــتانه بس ــ ــرات نژادپرس ــ ــتاها یا تفک ــ و روس
انگلیسی ها نسبت به افرادی که »کولی« صدایشان 
ــال درنگی دیگر برای  ــ ــور و در عین ح ــ می کنند، ش
تأمل پیرامون تک تک نکات یادشده به پا می کند.
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ــاران«، »باغچه  ــ ــاز ب ــ ــار«، »ب ــ ــتان های »انتظ ــ داس
ماهی ها«، »بدون شکر لطفًا«، »برنج«، »حاجت 
ــــد«، »ده و  ــــب بیای ــدا کند حبی ــ ــــم«، »خ زن هاش
ــال گردن«  ــ ــــب«، »زن کاغذی« و »ش ده دقیقه ش
ــتان هایی  ــ ــروه اول قرار می گیرند؛ داس ــ در زمره گ
ــــیب دیده و  ــده، آس ــ ــا، ترک ش ــ ــاره زنانی تنه ــ درب
فراموش شده. زنانی که مورد ظلم جنس مخالف 
ــرار گرفته اند.  ــ ــنتی آن ق ــ ــه و باورهای س ــ یا جامع
زنانی که آرزوهای محقق ناشده  شان را از اعماق 
ــاحتی غیر از  ــ ــد و در س ــ ــاا می آورن ــ ــان ب ــ وجودش
واقعیت، به آنچه تمنا دارند می رسند. همچنان 
که کاراکتر داستان »انتظار«، پس از سال ها انتظار 
ــته و نومید،  ــ ــــس مادربودن، خس ــرای تجربه ح ــ ب
ــد و تجربه  ــ ــــن خود می آفرین ــــی را در ذه مادرانگ

می کند.
در داستان هایی نظیر »بدون شکر...«، »باغچه 
ماهی ها« و »باز باران«، زنانی روایت می شوند که 
ــــاس پذیرش  ــکارا و بر اس ــ ــــت دیده اند یا آش خیان
اجباری برخی از هنجارهای خرده فرهنگ سنتی، 
همسر خود را با زن دیگری شریک می شوند. زن 

دیگری که خود نیز، بی تردید، کمتر از زن نخست 
ــــت. در داستان »باغچه  آسیب دیده و باخته نیس
ــتحاله زنی را می خوانیم که  ــ ماهی ها« روایت اس
ــار  و آسیب ها، هویت خود را از دست  ــ در برابر فش
ــــدنی گیر می افتد؛  می دهد و در کابوس تمام نش
ــود که فقط  ــ ــــی آکواریومی تبدیل می ش او به ماه
ــه ای  ــ ــــت دیواره شیش ــد منفعانه، از پش ــ می توان
آکواریوم نظاره گر خیانت همسر و از دست رفتن 
ــــکلی از آن  ــد؛ اتفاقی که شاید ش ــ زندگی اش باش
ــه کابوس  ــ ــــی زن را ب ــــت رخ داده و زندگ در واقعی
تبدیل کرده باشد. استحاله ای که در انتها، تسلیم 
و دفن شدن در یک کابوس کش دار را در پی دارد.

ــــخصیت زن داستان  در داستانی دیگر نیز ش
ــود؛ »زن کاغذی«  ــ ــتحاله یا مسخ می ش ــ دچار اس
ــتان های  ــ ــوان آن را از جمله بهترین داس ــ که می ت
ــــت که در  ــتان زنی اس ــ ــــت، داس ــه دانس ــ مجموع
ــــی و انزوا و  ــنگین و مچاله کننده تنهای ــ ــار س ــ زیر ب
ــــدگی ناخواسته یا خودخواسته، تمام  فراموش ش
ــــوب و خاموش را به ظهور  وجودش فریادی مکت
می رساند و به تدریج تبدیل به کاغذی می شود که 

مصطفی علیزاده
نویسنده و منتقد

یادداشتی بر مجموعه داستان »زن کاغذی« نوشته زهره مسکنی

زناِن در خانه

برخی داستان های دیگر نیز، باز هم زنانی دیگر، 
در وضعیت ها و موقعیت های ناخوشایند، سوژه 
ــده اند. آنچه می توان  ــ ــنده ش ــ داستانی این نویس
ــته از  ــ ــان این دس ــ ــترک زن ــ ــــل مش ــوان فص ــ به عن
ــتان های کتاب گفت، این است که تقریباً در  ــ داس
تمامی این داستان ها، با زنانی »در خانه« مواجه 
ــتیم؛ زنانی که یا خانه دار هستند، یا حتی اگر  ــ هس
ــتند، ما صرفاً روایتی  ــ اجتماعی و شاغل هم هس
از خانه داری شان و از وضعیت آنها در خانه شان 
ــان غالب  ــ ــــاف جری ــــی برخ ــــم؛ یعن را می خوانی
ــتی که زنان در اجتماع را  ــ ــتان های فمینیس ــ داس
ــتانی روایت می کنند،  ــ ــوان کاراکترهای داس ــ به عن
ــواری های  ــ ــــذی«، دش ــتان های »زن کاغ ــ در داس
زیست زنان از خال کشمکش های شخصیت ها 
حول محور خانه، خانواده و خلوت فردی روایت 

می شود.
اما در میان داستان هایی که به موضوع »زن« 
نمی پردازند، نیز می توان دو داستان بسیار خوب 
ــــری با چشم های آبی  ــتان »پس ــ را مثال زد. داس
براق« داستان مردمی است آرزومند؛ کودکانی که 
شاد از برآورده شدن آرزوهای کوچکشان، آنها را 
در بغل می گیرند و بزرگساانی که چنان آرزوهای 

دور و ویرانگری دارند که می ترسند حتی از اینکه 
افشا شود. در این داستان که به سبک داستان های 
رئالیسم جادویی نوشته شده، امر جادویی در کنار 
واقعیت می نشیند و با آن می آمیزد و در منطق 
دنیای درون داستان پذیرفتنی می نماید. عصر 
ــرکی با چشم های آبی براق،  ــ یک روز پاییزی پس
ــــی اش پا به ساحل شهری  با سه پایه و بوم نقاش
ــــرک آرزوهای  ــذارد. پس ــ ــا مردمان عادی می گ ــ ب
ــــی  ــر صفحه بوم جادویی اش نقاش ــ ــودکان را ب ــ ک
ــیئی واقعی تبدیل می کند.  ــ می کند و آنها را به ش
ــــی اش، انگار  ــــی جادوی ــر و بوم نقاش ــ اما این پس
ــده اند  ــ ــهر ش ــ فقط برای آرزوهای کودکانه وارد ش
ــــت که در خدمت برآورده کردن  و هرگز قرار نیس
خواسته های مردم بزرگسال ساکن شهر ساحلی 
ــتان، با بینش  ــ ــد. مردمی که در انتهای داس ــ باش
ــــزرگ و فاش  ــده، آرزوهای ب ــ و دیدی دگرگون ش
ــرده و واقعیت  ــ ــاری رها ک ــ ــان را به کن ــ ناشدنی ش

زندگی را در آغوش می گیرند.
داستان »جوجه اردک نه چندان زیبارو« نیز از 
داستان های خواندنی و قابل  اعتنای کتاب است. 
ــــت به خلق پارودی قصه معروف  ــنده دس ــ نویس
ــتر  ــ ــــت« زده تا در بس و جهانی »جوجه اردک زش
ــای اجتماعی  ــ ــــی پدیده ه ــتانی، برخ ــ چنین داس
ــد: پدیده  ــ ــه نقد بکش ــ ــد و ب ــ ــو کن ــ ــا را هج ــ روزگار م
مهاجرت و گروهی از مهاجران ایرانی تحقیرشده 

آن سوی آب ها.
در مجموع می توان گفت که تجربه خواندن 
ــتان های کتاب »زن کاغذی« برای دو گروه از  ــ داس
ــایر خوانندگان، خوشایند  ــ خوانندگان، بیش از س
ــــی، عاقه مندان به  ــود. یک ــ ــــب خواهد ب و دلچس
ــته دیگر، زنان  ــ داستان های مینی مالیستی و دس
داستان خوان. زنانی که می توانند در داستان های 
ــات،  ــ »زن کاغذی« بازتابی از دغدغه ها، احساس
محدودیت ها، محرومیت ها و تجربه های جنس 

زن و به طور خاص زن ایرانی را بخوانند و ببینند.

سرانجامش مچاله شدن است و بدین ترتیب زنی 
ــود. ــ دیگر از دایره جامعه پس زده و حذف می ش
در داستان »حاجت زن هاشم« با زنی ضعیف، 
تحقیرشده و مقصر- یا بهتر است بگوییم متهم- 
مواجهیم که در عین پذیرش باورها و هنجارهای 
فرهنگ سنتی، در پس همه این باورها، بی آنکه 
ــز خود  ــ ــــت تحقیرآمی ــر وضعی ــ ــان کند و ب ــ طغی
بشورد – یا حتی بفهمد!- امیالش او را به تجربه 
کردن نهی شده ها می کشاند و به صورتی ناآگاه، 
ــته ای نامقبول- حتی انگار برای خودش-  ــ خواس
ــرد. زنی که گرچه  ــ ــــکل می گی در دل و روحش ش
خودش نمی داند، اما امیال غریزی اش از او یک 

»خود« دیگر ساخته است.
ــده و کنار گذاشته شده، در چند  ــ »زن« ترک ش
ــــکل های گوناگون ساخته  ــتان از کتاب، به ش ــ داس
ــــت. ازجمله در داستان »خدا  ــده اس ــ و روایت ش
ــتان زنی از نظر روانی  ــ کند حبیب بیاید« که داس
ــــت که  ــادل اس ــ ــرده و نامتع ــ ــــیب دیده و افس آس
ــده است و  ــ مجبور به یک ازدواج ناهمگون نیز ش
حاا به خاطر همان آشفتگی های روانی، از سوی 
ــــت. همچنین  ــده اس ــ ــر، پس زده و ترک ش ــ همس
ــال گردن«، زن متارکه کرده ای با  ــ ــتان »ش ــ در داس
داشتن یک فرزند، وارد رابطه عاطفی نامتجانس 
ــه حاا از  ــ ــــت. رابطه ای ک ــده اس ــ و غیرمتعارف ش
سوی طرف مقابل با تکیه به توجیهات مبتنی بر 
خطوط قرمز عرفی و فرهنگی ازهم پاشیده و زن، 
باخته و تنها رها می شود و کاری هم جز افسوس 

و حسرت از او ساخته نیست.
ــتان های زهره  ــ ــان داس ــ ــــی از زن ــا بخش ــ این ه
ــان رفت. در  ــ ــتند که اشاره وار ذکرش ــ مسکنی هس

مجموعه داســـتان »زن کاغذی« اولین تجربه زهره مسکنی در حوزه ادبیات بزرگسال 
است. مجموعه شانزده داستان که غالباً در زمره داستان های مینی مال قرار می گیرند. 
داستان هایی کم حجم و تنک، با طرح ساده و بدون پیچیدگی. داستان های مسکنی با 
نثر و زبان پیراسته، روان و بی تکلف که از یک ســـو خواننده را با خود همراه می کند و از 
سویی دیگر، خبر از تسلط نویسنده بر زبان داستانی می دهد. »زن«، دغدغه های زنانه، 
خواســـته ها و آرزوها، نقش ها و دشـــواری های زن بودن و نیز موقعیت زن در جامعه، 
عمده موضوعات پرداخته شـــده در داســـتان ها هســـتند و به طورکلی می توان از این 
منظر، داســـتان های کتاب را به دو دسته کلی تقســـیم کرد؛ داستان هایی که حول محور 

»زن« به عنوان سوژه مرکزی شکل گرفته و سایر داستان ها.
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صرع  یک اختال عصبی مزمن است 
کـــه گاهی بـــا حمات تشـــنجی همراه 
است. گاهی این حمات بسیار خفیف 
اســـت امـــا در برخـــی مـــوارد حمات 
شدیدتر است و برای بیماران خطرات 
بســـیاری بـــه همـــراه دارد. شـــیوع این 
بیمـــاری درمیان زنان و مـــردان تقریباً 
برابـــر اســـت. به گفتـــه رئیـــس هیأت 
مدیره انجمن صرع ایـــران حدود نیم 

تا یک  درصد جامعه 
به بیماری صرع مبتا 
به عبـــارت  هســـتند 
ســـاده تر حـــدود 800 
هـــزار نفر از جمعیت 
کشور ما با این بیماری 

زندگی می کنند. البته تحقیقی که اخیراً 
توســـط دانشـــگاه علوم پزشکی شهید 
بهشـــتی انجام شـــده نشـــان می دهد 
حدود یک میلیون ایرانی به این بیماری 

مبتا هستند.
دکترکوروش قره گزلی، رئیس هیأت 
مدیـــره انجمـــن صـــرع در گفت و گو با 
»ایـــران« می گویـــد: امـــروزه می تـــوان 
بـــا درمان های مناســـب ایـــن بیماری 
را کنتـــرل کرد بـــه گونه ای کـــه یک فرد 
مبتا به صـــرع می تواند بـــه راحتی به  
زندگی طبیعی خود بازگردد و همانند 

انسان های عادی زندگی کند.
ایـــن متخصـــص مغـــز و اعصـــاب 
تأکیـــد می کنـــد: نکته مهم این اســـت 
که مبتایـــان و اطرافیان آنهـــا باید این 
آن  کتمـــان  از  و  بپذیرنـــد  را  بیمـــاری 
پرهیـــز کنند. کتمـــان بیمـــاری و جدی 
نگرفتن درمان می تواند عاوه بر ایجاد 
مشـــکات خانوادگـــی و اجتماعـــی به 

پیشرفت بیماری نیز منجر شود.
وی با اشـــاره به اینکـــه صرع عامل 
نابـــاروری در زنـــان و مـــردان نیســـت، 

خاطرنشـــان می کند: متأســـفانه دیده 
می شـــود برخی از این بیمـــاران هنگام 
ازدواج بیمـــاری خود را پنهان می کنند. 
بیماران مبتا به صرع برای آغاز زندگی 
مشـــترک باید صداقت داشته باشند و 
شـــرایط بیماری خود را به همسر آینده 

خود، اطاع دهند.
 ایـــن متخصـــص مغـــز و اعصاب 
با تأکید بـــر اهمیت موضـــوع ازدواج و 
بـــارداری در بیمارانی که صـــرع دارند، 
می گویـــد: موضـــوع ازدواج بـــرای این 
بیمـــاران و به طـــور کلی همـــه افرادی 
که دچـــار بیماری های مزمن هســـتند، 
چالـــش دائمـــی اســـت. این دســـته از 
بیماران بایـــد بدانند که قطع درمان در 
بیماری هـــای مزمن ســـبب اختال در 
سامت فرد می شود و می تواند عواقب 
خطرناکـــی به همراه داشـــته باشـــد. از 
ایـــن رو توصیـــه می کنم همـــه بیماران 
مبتـــا به صرع و همه افرادی که گرفتار 
بیماری های مزمن هستند قبل از آغاز 
زندگی مشـــترک حتماً با همسر آینده 
خود در مـــورد بیمـــاری و دارو هایی که 

مصرف می کنند صحبت کنند. رئیس 
هیـــأت مدیـــره انجمـــن صـــرع ادامه 
می دهد: کتمان بیماری سبب اختال 
در زندگـــی مشـــترک و بروز بســـیاری از 
مشـــکات پـــس از ازدواج خواهد شـــد 
تـــا جایی کـــه دیـــده می شـــود برخی از 
افراد با اطاع از بیماری همســـر خود و 
پنهان  کاری وی درخواســـت جدایی از 
همسر خود را به دادگاه ارائه می دهند. 
در گذشته امکان تقاضای فسخ نکاح در 
صورت کتمان این قضیه و درخواست 
همســـر وجود داشـــت ولی اکنـــون این 
فسخ نکاح یک روند طوانی پیدا کرده 
و باید ثابت شود که صرع مخل زندگی 
زناشـــویی اســـت و ایـــن مســـأله تنها با 
تصمیم قاضی محقق می شود. به گفته 
دکتر قره گزلی، صرع یک بیماری مزمن 
است ولی اگر پزشک اعام کند که صرع 
مخل زندگی زناشـــویی نیســـت قاضی 
نیز حکم را بر همین اساس داده و فرد 
براحتـــی نمی تواند از زندگی مشـــترک 
خود جدا شود. بنابر این فرد بیمار قبل 
از ازدواج باید همســـر خود را نسبت به 

بیماریش آگاه کند.
وی تأکیـــد می کنـــد: صـــرع عامـــل 
ناباروری نیســـت و والدین مبتا به این 
بیماری می توانند با رعایت دســـتورات 
پزشـــک طی دوران بـــارداری فرزندان 
سالمی داشته باشند. این درحالی است 
که هرگونه ســـهل انگاری در استفاده از 
داروها و پیگیـــری روند درمان در دوران 
بـــارداری می توانـــد بـــه جنین آســـیب 
برساند و با تأثیر در بافت مغزی به تولد 

نوزادانی ناقص منجر شود.
این متخصـــص مغـــز و اعصاب با 
تأکید بر اینکه ریسک اختال مغزی در 
جنینـــی که مادری مبتا بـــه صرع دارد 
5تا 20 درصد است،  تصریح می کند: در 
صورتی که برای مادر تمهیدات دارویی 
در نظـــر گرفته شـــود و داروهـــا بموقع 
مصرف شـــود احتمال آسیب به جنین 
بسیار اندک خواهد شد که این موضوع 
با مدیریت پزشـــک امکان پذیر اســـت 
پس با مخفـــی نگه داشـــتن بیماری از 
همسر، امکان سامتی و زندگی طبیعی 

را از فرزند خود نگیرید.

مــهارت 
سـامت

پرستو رفیعی
خبرنگار

اک
نمن

ع: 
منب

 با سونامی سکته مغزی مقابله کنیم
سال هاســـت اقدامات انجام شـــده برای ریشه کن شدن 
بیماری های واگیردار توانسته آمار ابتا به این بیماری ها 
را بـــه حداقـــل و در برخـــی موارد بـــه صفر برســـاند اما 
کارشناسان همواره هشدار می دهند که ریشه کن شدن بیماری های واگیردار 
مساوی است با شـــیوع بیماری های غیرواگیر. بیماری هایی نظیر فشارخون 
باا، دیابت، ســـرطان ها و ســـکته های مغـــزی و قلبی همگـــی بیماری های 
غیرواگیری هستند که زندگی انسان عصر حاضر را تهدید می کند. این روزها 
اما با هشـــدارهایی در خصوص وقوع ســـونامی سکته مغزی در کشور مواجه 

هستیم.
دبیر علمی یازدهمین کنگره ســـکته مغزی در این باره به »ایران« می گوید: 
هرچند آمار دقیقی در مورد تعداد ســـکته های مغزی در کشـــور وجود ندارد 
اما شواهد و برخی بررسی ها نشان می دهد ساانه حدود 70 تا 100 هزار مورد 
جدید ســـکته مغزی در ایران رخ می دهد به عبـــارت دیگر می توان گفت هر 

5دقیقه یک نفر دچار سکته مغزی می شود.
دکتر سید حسین آقامیری با هشـــدار در مـــورد وقوع سونامی سکته مغزی در 
ایـــران تأکید می کند: جمعیت ایران رو به ســـالمندی اســـت و از آنجایی که 
سن یک عامل خطر غیرقابل تغییر در سکته مغزی است می توان گفت در 

سال های آینده به سمت سونامی سکته مغزی پیش خواهیم رفت.
وی با اشـــاره به عوامل خطر مؤثر بر بروز ســـکته مغزی، می افزاید: افزایش 
ســـن، فشـــارخون، دیابت، اســـتعمال ســـیگار و الکل و چاقـــی از فاکتورهای 
خطر قابل تغییر در بروز ســـکته مغزی اســـت و باید اقدامات پیشـــگیرانه و 

هشدارهای ازم در این زمینه به مردم ارائه شود.
این متخصص مغز و اعصاب با اشاره به اینکه زیرساخت های درمان، برای 
ســـکته مغزی به طور کامل در کشور وجود ندارد، خاطرنشان می کند: سکته 
مغزی، اولین عامل ناتوانی در کشور به شمار می آید و البته به عنوان دومین 
عامل مرگ بعد از بیماری های قلبی عروقی نیز شـــناخته شـــده است. بنابر 
این توجه به پیشگیری و درمان بموقع این بیماری امری حائزاهمیت است.

دکتر آقامیری ادامه می دهد: تغییر ســـبک زندگی و استفاده از رژیم غذایی 
سالم و سرشـــار از ســـبزیجات و فیبر در کنار ورزش و فعالیت های فیزیکی و 
همچنیـــن ترک اســـتعمال دخانیات بســـیاری از عوامل خطـــر مؤثر بر بروز 

سکته های مغزی را کنترل کرده و مانع بروز سکته خواهد شد.
وی خاطرنشان می کند: تغییر ناگهانی در تکلم، ضعف دست و پا و انحراف 
صورت نشـــانه های ســـکته مغزی اســـت که باید جـــدی گرفته شـــود. برای 
پیشـــگیری از بروز عوارض ماندگار این مشـــکل باید بیمار را در زمان طایی 
یعنی 4 ساعت و نیم اول پس از بروز نشانه ها به مراکز درمانی مجهز منتقل 

کرد.

پیشگیری و 
سامت

زنگ سامت

مبتایان به دیابت بخوانند
دیابت یکـــی از بیماری هایی اســـت که معمواً بـــا افزایش 
غیرطبیعی قند خون نمایان می شـــود. این بیماری که این 
روزها به دغدغه بســـیاری از افراد جامعه تبدیل شده است، 
روز بـــه روز در حال افزایش اســـت. بیماری های قلبی و عروقی زودرس، مشـــکات 
کلیوی، ســـکته های مغزی و کمای دیابتی همگی آســـیب هایی است که به دنبال 
ابتا به دیابت کنترل نشـــده، بروز می کند. مشکات جنسی یکی دیگر از عوارضی 
اســـت که معمواً بیماران مبتا به دیابت را گرفتـــار می کند اما به دلیل خجالت و 
شـــرم در جامعه کمتر مطرح می شود و مبتایان به ندرت به دنبال راهکار درمانی 

آن می روند.
دکتر مهری مهراد، رئیس انجمن نورویورولوژی در این باره به »ایران« می گوید: 
آمارها نشان می دهد حدود 41 درصد از مبتایان به دیابت پس از گذشت 5 سال از 
بیماری دچار درجاتی از ناتوانی جنسی می شوند. دیابت بسیاری از ارگان های بدن 
را گرفتار کرده وعملکرد آنها را مختل می کند. توانایی جنسی و باروری بیمار نیز از 
این قاعده مســـتثنی نیست و تحت تأثیر ابتا به دیابت دچار اختال می شود. گذر 
زمان در مبتایان به دیابت به تخریب رشته های عصبی و حتی عروق خون رسان 

منجر می شود که ابتا به ناتوانی جنسی یکی از پیامدهای آن است.
این اورولوژیســـت تأکید می کند: معمواً این افراد به دلیل شرم تاش می کنند 
که مشـــکل خود را مخفی کنند و کمتر به دنبال درمان می روند. این درحالی است 
که ناتوانی جنسی درمان نشده، زوجین را با مشکات فراوانی نظیر طاق عاطفی 
و حتـــی طاق قطعی مواجه می کند، از این رو پرداختن به آن از ضروریات اســـت. 
آموزش و ارتقای آگاهی از طریق مراکز علمی ســـامت جنسی، بهترین راه مقابله 
با این مشکل است. در این مراکز تاش می شود با بهره گیری از حضور متخصص 
اورولوژی، روانشـــناس، کارشـــناس سامت باروری و پزشـــک، مشکل این بیماران 

درمان شود.
وی خاطرنشان می کند: بر خاف تصور عموم، مردان بیش از زنان، مشکل خود 
را مخفی می کنند. این درحالی است که تشخیص بموقع و درمان مناسب می تواند 

از ابتای بسیاری از بیماران دیابتی به ناتوانی جنسی پیشگیری کند.

رئیس هیأت مدیره انجمن صرع ایران:

 سال بیست وچهارم  شماره 6973
 یکشنبه  23 دی 1397
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و  فنــاوری  کمپانی هــای  بزرگ تریــن 
اســتارتاپ های برتر جهان هفته گذشته 
راهــی اس وگاس امریــکا شــدند تــا در 
بزرگ ترین اتفــاق فناورانه جهان یعنی 
نمایشگاه بین المللیCES 2019 حضور 
یابنــد؛ نمایشــگاهی کــه از ســال 1976 
تاکنــون برگــزار می شــود و هرســال هــم 
حرفی برای گفتن داشــته اســت. امسال 
امــا رفتارهای دونالــد ترامپ و تعطیلی 
دولــت امریــکا بر این نمایشــگاه فناوری 
سایه افکند و بسیاری از سخنرانان کلیدی 
ایــن نمایشــگاه ســخنرانی خــود را لغــو 

کردند.
ë بیش از 4 هزار کمپانی زیر یک سقف

نمایشــگاه CES بزرگ ترین گردهمایی 
کــه  می شــود  محســوب  کســانی  بــرای 
شــغلی مرتبط با تکنولــوژی دارند یا به 
این حوزه بســیار عاقه مندنــد. موضوع 
مهم این است که بسیاری از محصوات 
دیجیتال که زندگی بشر را تغییر داده اند 
در طــول زمــان در ایــن نمایشــگاه کــه 
قدمتــی 50ســاله دارد، رونمایــی شــده 
اســت. در این نمایشگاه هرسال برترین 
رهبــران تجــاری و فنــاوری و همچنیــن 
مبتکران جهان گرد هم جمع می شوند 
تــا تازه تریــن دســتاوردهای خــود را بــه 
نمایش بگذارند و البته استارتاپ ها هم 
از ایــن فرصــت بــرای ارائــه محصوات 
خود و یافتن سرمایه گذار بهره می گیرند. 
امســال در ایــن نمایشــگاه کــه  در هفته 
گذشــته برگــزار شــد، بیــش از 4هــزار و 
500 کمپانــی ازجملــه تولیدکننــدگان، 
توسعه دهنده ها و تولیدکنندگان سخت 
افــزاری، محتــوا و... و همچنیــن بیــش 
از هــزار اســتارتاپ از 155 کشــور جهــان 
حضــور یافتنــد. برخــاف نمایشــگاهی 
همچــون ایفا برلین که درهــای آن برای 
عموم باز اســت، در این نمایشگاه فقط 
فعــاان عرصه فنــاوری و خبرنــگاران و 
باگرها می توانند حضور یابند به همین 
دلیــل هــم 6هــزار و 500 نفــر از اهالــی 
رســانه به پوشــش بخش هــای مختلف 

CES2019 پرداختند.
در این نمایشگاه بیش از 250 کنفرانس، 

سخنرانی، نشســت خبری و... برگزار شد 
و امســال بخش هایــی همچــون پرینت 
ســه بعدی، هوش مصنوعی، روبات ها، 
بازی هــای واقعیــت مجــازی و واقعیت 
افــزوده، تکنولوژی هــای ویــژه کــودکان، 
پهپادهــا، ســامت، توریســم، خانه های 
هوشــمند و  فناوری های پوشیدنی مورد 

بحث و گفت و گو قرار گرفتند.
ë هوش مصنوعی

در نمایشگاه امسال از روبات نانوا گرفته 
تا بطری هوشــمند مجهز به اســپیکر به 
نمایــش درآمــد و در بیشــتر آنها هوش 
را می زنــد.  مصنوعــی حــرف نخســت 
یکــی از محصوات جالبی که امســال در 
نمایشــگاه ارائه شــد، یخچالی اســت که 
بر اســاس الگوی مصرف کاربر می تواند 
پیش بینــی کند چــه زمانی مــواد غذایی 
یــا نوشــیدنی های درون یخچــال تمــام 
می شود پس برای خرید آناین دست به 
کار می شود و اجازه نمی دهد که یخچال 

خالی بماند.
در حــوزه هــوش مصنوعــی نمایشــگاه 
امسال، پردازشگرها و تراشه های مختلف 
مجهــز به هــوش مصنوعی بــه نمایش 
درآمــد و همچنین وســایل مختلفی در 
این نمایشگاه عرضه شد که می توانند با 
هوش مصنوعی کار کنند. از این وســایل 
می توان به تلویزیون هایی اشــاره کرد که 
مجهــز به هوش مصنوعی هســتند. این 
تلویزیون هــا از هــوش مصنوعــی کمک 
می گیرنــد و برحســب وضعیــت نــور یا 
محــل قــرار گرفتــن بیننده ها نســبت به 
تلویزیــون، تصویــر را تغییــر می دهند و 
تنظیــم می کننــد. درواقــع دوربین هــا از 
هــوش مصنوعــی کمــک می گیرنــد تــا 
کیفیــت تصاویــر را رصد کننــد و البته به 
نظر می رسد که در سال های آینده چنین 
تلویزیون هایی برنده بامنازع این عرصه 

باشند.
شهرها و خانه های هوشمند نیز امسال در 
کانون توجه بودند و وسایل جالب مرتبط 
بــا آن ارائــه شــد. یکــی از ایــن فناوری ها 
Muiاست که توســط یک کمپانی ژاپنی 
طراحی و تولید شده است. Mui در نگاه 
نخست یک قطعه چوب به نظر می رسد 
که در دکوراســیون خانه به کار رفته است 
ولــی باید گفــت درواقع ایــن قطعه یک 

صفحه نمایشگر اســت که روکش چوب 
دارد و بــه اینترنــت متصل اســت. وقتی
Mui روشن می شود چراغ های ال ای دی 
در آن نمایــان می شــود و 5 آیکــون دارد 
کــه از آنها می توان به وضعیت آب و هوا 
 Mui و دما اشاره کرد. همچنین با کمک
می توان موســیقی را در خانه کــم یا زیاد 
کــرد یا آهنــگ را تغییر داد یــا چراغ های 
خانه یا ترموســتات را روشــن و خاموش 
کــرد. بــا کمــک ایــن وســیله فناورانه که 
بــه دســتیار صوتــی گــوگل مجهز اســت 
همچنین می توانید به اخبار گوش کنید 
و پیامک های دریافت شــده را به صورت 
نوشــته بــر روی ایــن تکــه چــوب ببینید. 
البتــه گفتنــی اســت کــه کاربر قبــل از هر 
درخواســتی بایــد دکمــه دســتیار صوتی 
گــوگل را فشــار دهــد. ازم به ذکر اســت 

کــه دســتیارهای دیجیتــال بخــش قابل 
توجهی از این نمایشگاه بودند به عنوان 
مثال لپ تــاپ، تلویزیــون، خودروهایی 
ارائــه شــدند که با دســتیار صوتی الکســا 
آمازون یا دســتیار گوگل کار می کنند و در 
واقع فرمان صوتی را به این وســایل ارائه 
می دهند. Seraphin وسیله ای که شما را 
با یک نور طبیعی از خواب بیدار می کند، 
ماسک های هوشمند چشم برای ارتقای 
کیفیــت خــواب و... نیز بخشــی دیگــر از 
فناورانه هــای مجهز به هوش مصنوعی 

هستند که در این نمایشگاه ارائه شدند.
ë  اینترنــت نســل پنجــم یک شــاهکار

بزرگ

تغییر از اینترنت نســل چهــارم )4G( به 
اینترنت نسل پنجم)5G( هم موضوعی 
بود که در نمایشــگاه امســال مورد توجه 

قــرار گرفــت. گفتنی اســت 5G صــد بار 
و 5بــار  اســت  امــروزی   4G از ســریع تر 
قطعــی کمتــری دارد و کمپانــی وریزون 
به طــور آزمایشــی چنــد شــهر محــدود 
در امریــکا را زیر پوشــش ایــن تکنولوژی 
برده اســت. البته کمپانی برتــر در تولید 
تراشــه های اینترنــت نســل پنجــم هــم 
کوالکــوم اســت کــه بــا دســت پر بــه این 

نمایشگاه آمده بود.
هرچنــد 4G انســان ها را بــا هــم ارتبــاط 
می دهــد ولــی 5G بــه عنوان پیــش نیاز 
اینترنــت اشــیا می توانــد این فنــاوری را 
عینیت بیشــتری ببخشــد و ایجاد شــهر 
هوشمند و خانه های هوشمند را تسریع 
کنــد. کوالکوم به دنبال افزایش پوشــش 
اینترنــت 5G اســت و می تواند اینترنت 
را بــه نقاطی از جهان کــه نمی توان فیبر 

نوری ایجاد کرد برساند و از همه مهم تر 
اینترنــت  بــه  را  هوشــمند  تلفن هــای 

پرسرعت تری مجهز کند.
ë 8K واقعیت افزوده و

 )Augmented reality(واقعیت افــزوده
نیز یکی دیگر از بخش های جالب توجه 
نمایشگاه امسال بود و کمپانی های لنوو 
و Vuzix هدست های جدید خود مجهز 
بــه فنــاوری واقعیــت افــزوده را در ایــن 
نمایشگاه ارائه دادند. آینه های هوشمند 
برای مغازه ها که می تواند به شما بگوید 
چه رنگ لباســی به شما بیشتر می آید و 
کــدام یک را بهتر اســت خریــداری کنید 
بخشی دیگر از موارد واقعیت افزوده بود 
که امســال به نمایــش درآمد. تکنولوژی 
8K نیز امسال بسیار مورد توجه بود و در 
نمایشگاه امســال کمپانی های ال جی و 
سونی تلویزیون های 8K را ارائه داده اند. 
ال جی امســال تلویزیون هــای مجهز به 
تکنولــوژی OLED نیــز ارائه داده اســت. 
Hisense نیــز از کمپانی هایــی اســت که 
امسال با تلویزیون هایی منحصربفرد به 

CES آمد.
ë از دوربین تا لپ تاپ بازی

امســال دوربین های پاناسونیک، نیکون، 
هرکــدام   Olympus و  ســونی  کــداک، 
برترین و فناورانه ترین دوربین های خود 
را ارائــه دادنــد. Titan نیز بــا یک دوربین 
واقعیت مجازی 11K به نمایشگاه آمد که 
بیشتر به درد فیلمبرداری های هالیوودی 
می خورد تا اینکه مصرف خانگی داشته 
باشــد و 11هزار پوند قیمت دارد. کمپانی 
لنــوو هم با همــکاری گوگل یک ســاعت 
هوشــمند ارائه داد که درواقع یک نمونه 
مینیاتوری از Google Home Hub است.

این ساعت می تواند گوشــی شما را شارژ 
کرده و موســیقی پخش کند. این کمپانی 
 Yoga تــاپ 27اینچــی لــپ  همچنیــن 
S940 و همچنیــن تبلت هــای مجهــز به 
الکسا آمازون همچون Smart Tab P10 را 
ارائه داد. لنوو همچنین در این نمایشگاه 
از گوشــی Honor View 20 بــا دوربیــن 
ســه بعدی 48مگاپیکســلی و مجهــز به 
هــوش مصنوعی رونمایــی کرد. کمپانی 
Dell نیــز قویتریــن لــپ تاپ بــازی با نام 
51m-Alienware Area را ارائه داد که 17 

اینچ است و پردازشگر 8هسته ای دارد.

 وزیر ارتباطات: نباید فناوری ماهواره را 

با دوچرخه مقایسه کرد
وزیر ارتباطات و فناوری اطاعات در توئیتر به انتقاداتی که 
به حوزه پژوهش فضایی وارد شده است پاسخ داد و گفت: 
ترویــج کاربردهــای فضایی در دســتور کار قــرار دارد و نباید 

فناوری ماهواره را با دوچرخه مقایسه کرد.
به گزارش»ایران«محمــد جــواد آذری جهرمــی در پاســخ به اظهــارات صادق 
زیبــاکام اســتاد دانشــگاه و فعــال سیاســی کــه گفتــه اســت »ای کاش به جــای 
صنایع هســته ای و ماهواره و موشــک، ایران می توانســت یک دوچرخه بســازد 
کــه بــا ترکیه و هنــد رقابت کنــد«، گفت: فنــاوری هســته ای و موشــکی متولیان 
دیگــری دارد، امــا اگــر مایــل هســتید از نزدیــک دســتاوردهای پژوهشــگران در 
پژوهشــگاه فضایــی و تأثیر آن را بر زندگــی مردم ببینید و از آینده روشــن ایران 
 آگاه شــوید تــا دیگر برای نقد سیاســت خارجــی، فناوری ماهــواره را با دوچرخه 

قیاس نکنید.
وی در انتقاد به اینکه تأثیر تحقیقات فضایی بر زندگی ملموس نیست، گفت: 
این اشــکال وارد اســت و تاکنون کاربردی از صنعت فضایی برای زندگی مردم 
به صورت فراگیر وجود نداشــته اســت. در یکســال اخیر، توســعه زیــادی در این 
حوزه انجام شده که قطعاً اثر شگرفی بر برخی مشاغل مثل کشاورزی یا حفظ 

سرمایه های ملی مانند جنگل ها خواهد داشت.
جهرمــی درخصــوص انتقــاد کاربری که گفته اســت »حتی پوشــک اســتاندارد 
هــم به عنــوان یک نیــاز اساســی نمی توانیم تولید کنیــم و بودجه کشــور صرف 
فناوری ماهواره می شــود«، تأکید کرد: دانش ســاخت ماهــواره در ایران مطابق 

استانداردهای جهانی است، هرچند با تحریم مواجه بوده ایم.

گوشی های وارد شده با ارز دولتی در راه بازار
رئیس اتحادیه فروشندگان دستگاه های صوتی، تصویری و تلفن همراه اعام کرد 
که حدود ۶00 هزار دستگاه تلفن همراه وارد شده با ارز دولتی بزودی از توقیف آزاد 

شده و وارد بازار می شود.
به گزارش ایســنا، ابراهیم درســتی گفت: حدود 1۳0 هزار دســتگاه تلفن همراه در 
توقیف دادستانی است و حدود ۵00 هزار دستگاه دیگر در انبارهای گمرک دپو شده 
که تعدادی از آنها با ارز ۴200 تومانی وارد شــده و برخی دیگر نیز قبل از اباغ این 
مصوبه دولتی و با ارز ارزان تر یعنی با نرخ ۳700 تومانی پارســال وارد شــده اند، اما 

هنوز توقیف هستند و بزودی آزاد خواهند شد. 
وی افزود: اگر نرخ ارز در بازار که اخیراً نوسان کمتری پیدا کرده، ثبات بیشتری داشته 
باشد و به اندازه کافی برای واردات تأمین شود، قیمت تلفن همراه ارزان تر شده و 
بازار آن کنترل خواهد شد؛ اما چیزی که مسلم است اینکه از ابتدای امسال تاکنون 
2۵ تا ۳0 درصد از نیاز بازار، وارد شــده اســت و پیش از این هم که واردات مسافری 
تلفن همراه به این صنف کمک می کرد، طی 10 روز اخیر سایت نیما برای واردات 

مسافری بسته شده است.
رئیس اتحادیه فروشــندگان دستگاه های صوتی، تصویری و تلفن همراه با بیان 
اینکه به دلیل باا بودن قیمت ها تقاضا برای خرید تلفن همراه کاهش پیدا کرده 
اســت، گفت: اگر قانون بدرستی اجرا شود و رفتارهای سلیقه ای را کنار بگذاریم، 
بســیاری از مشــکات حل می شــود. ایــن در حالی اســت که بســیاری از کااهای 
وارداتــی توقیف شــده از مد افتاده اند اما همچنان در گمرک هســتند و ترخیص 

نشده اند.

 انتشار پست همزمان 

در چند حساب کاربری اینستاگرام 
به نظر می رســد که اینســتاگرام قصد دارد قابلیت جدیدی 
را بــه نســخه  آی  او  اس ایــن شــبکه اجتماعی اضافــه کند تا 
کاربران بتوانند به صورت هم زمان در چند حســاب کاربری 
خود یک پســت را منتشــر کنند. بــه گزارش ایســنا،  تاکنون چنیــن قابلیتی برای 
کاربران اینســتاگرام وجود نداشــت و آنها باید به صورت جداگانه در حساب های 

کاربری خود پست موردنظر خود را ارسال و منتشر کنند.
هنوز اطاعات و جزئیات دقیق تری از انتشار این قابلیت برای کاربران اندرویدی 
در دســت نیســت و اینســتاگرام نیز به صورت رســمی افزودن چنیــن قابلیتی را 
تأیید و اعام نکرده اســت و تنها تصویر و اســکرین شــاتی از این قابلیت و امکان 
جدید روی پلتفرم اینســتاگرام از ســوی برخی از کاربران اینســتاگرامی در فضای 
مجــازی منتشــر شــده که حاکــی از آن اســت کــه احتمااً ایــن شــبکه اجتماعی 
 معــروف درصــدد افزودن ایــن امــکان در آینــده ای نزدیک به نســخه  آی او اس 

خود است.

تأثیر تعطیلی دولت امریکا بر حوزه آی  تی
 بــه دنبــال تعطیلــی دولت امریــکا کمیســیون ارتباطــات فــدرال FCC همچنان 
تعطیــل بــوده و خدماتــی ارائــه نمی کنــد. به گــزارش خبرآناین، ایــن تعطیلی 
خــارج   دســترس  از  آنهــا  اغلــب  و  بــوده  مؤثــر  دولتــی  وب ســایت های   روی 

شده اند.
گروه ارتباطات فدرال مســئول رگاتوری ارتباطات، آی  تی و مخابرات کشــور بوده 
و تعطیلی آن باعث شــده اســت تا 80 سرتیفیکیشــن امنیتی ســایت های دولتی 
منقضی شــود. این انقضا تأثیر ســوء بر شــبکه های ارتباطاتــی دارد و حتی تمدید 
آن فایده ندارد، چراکه مســئوان مربوطه به صورت فیزیکی حضور ندارند تا روند 
تأیید سرتیفیکیشــن ها را ادامه دهند. بدین ترتیب ممکن است نفوذ هکرها روی 

سایت های حکومتی بیشتر شود.
ناســا، وزارت دادگســتری و بخش تجدیدنظر در پرونده های حقوقی و سایت های 
مربــوط بــه آن از دســترس خــارج  شــده اند و ممکــن اســت کاربران بســته به نوع 

مرورگری که دارند، از داخل شدن به سایت های ناامن دولتی منع شوند.
هر زمان تعطیلی دولت به اتمام رسد، کارمندان آی تی به سر کارهای خود بازگشته 

و سرتیفیکیشن ها را تجدید خواهند کرد.

  ردیابی پیری با اپلیکیشن مبتنی بر هوش مصنوعی
شرکتی یک اپلیکیشن مبتنی بر هوش مصنوعی ساخته که می تواند به کاربران راز 

جوانتر به نظر رسیدن را نشان دهد.
به گزارش مهر، این اپلیکیشن که »شبیه سازی شما در آینده« نام دارد کمی ترسناک 
است و به کاربران نشان می دهد در آینده چطور پیر می شوند و نصایح کاربردی را 

برای حفظ جوانی به آنها می دهد.
ایــن اپلیکیشــن، صــورت کاربر را بــه دقت بررســی و ســپس الگوریتمی کــه برای 
شناســایی خطوطی طراحی شــده را اجرا می کند. البته برای این منظور کاربر باید 
تصویــری از خــود، ســن و نژاد خود را در اپلیکیشــن وارد کنــد. در مرحله بعد کاربر 
تحلیلی از صورت خود دریافت می کند. یک دکمه در انتهای اپلیکیشن به کاربران 

اجازه می دهد خود را 20 سال جوانتر یا پیرتر مشاهده کنند.
جالب آن که اپلیکیشــن می تواند روند پیری را با ســرعت یا به کندی نشــان دهد، 

تغییرات پوست انسان بدون استفاده از ضد آفتاب یا برعکس را  نشان دهد.
البته شبیه سازی های این شرکت فقط نشان می دهند صورت فرد در 20 سال آتی 
بدتر می شــود. الگوریتم های این شــرکت سلفی یا عکس کاربر را با مخزنی حاوی 
هزار عکس کلینیکی از صورت های مختلف مقایســه می کنند. این مخزن شــامل 

تصویر صورت زنانی بین 10 تا 80 ساله از ۵ نژاد مختلف است.
هنگامی کــه کاربران این اپلیکیشــن از وضعیت خود در زمان پیری مطلع شــوند، 

می توانند با اقداماتی این روند را بهبود بخشند. 

اخـــــبار

آن سوی 
خـــــــبر

چمــدان روباتیک Ovis بــا بهره گیری 
الگوریتم هــای  و  از هــوش مصنوعــی 
داده  تشــخیص  را  موانــع  رایانــه ای 
دنبــال  را  کاربــر  خــودران  به طــور  و 
می کنــد. به گــزارش »ایــران آنایــن«، 
اواســط هفته گذشته کمپانی روباتیک 
ForwardX در یک نشریه مطبوعاتی 
خبر از طراحی یک چمدان هوشــمند 
داد. ایــن چمــدان با تجهیــز به هوش 
مصنوعــی کاربــر را تشــخیص داده و 

به طــور اتوماتیک به دنبــال او حرکت 
در  چمــدان  حمــل  اصــوًا  می کنــد. 
کار  تفریحــی  ســفرهای  و  فرودگاه هــا 
دشــوار و چالش برانگیزی اســت، چرا 
کــه اغلــب چمدان ها ســنگین بــوده و 
کاربر به طور مداوم نگران جاگذاشــتن 
آن در مکانــی دیگــر اســت. در همین 
راســتا این کمپانــی فناورانــه، چمدان 
هوشــمندی طراحــی و ســاخته اســت 
کــه بــه طــور اتوماتیک حرکــت کرده و 

کاربر را با بهره گیــری از فناوری هوش 
دنبــال  و  داده  تشــخیص  مصنوعــی 

می کند. 
این سیســتم هوشــمند با حســگرهای 
ســهولت  بــه  را  موانــع  حســاس، 

تشخیص داده و از آنها گذر می کند. 
ایــن سیســتم تــا فاصلــه ای 2 متــری 
بــا کاربــر حرکــت کــرده و در صــورت 
دور شــدن ناگهانــی پیــام هشــداری را 
بــه تلفــن همــراه کاربــر ارســال کــرده 

اطــاع  را  خــود  مکانــی  موقعیــت  و 
می دهــد. ایــن سیســتم به دلیل وجود 
یــک ردیــاب هوشــمند در تجهیــزات 
داخلــی در هــر مکانــی قابــل ردیابــی 
بوده و در صورت ســرقت به ســهولت 

پیدا می شود. 
این چمــدان دارای باتری اســت که با 
هر بار شــارژ شدن به مدت 48ساعت 
عمــر مفید می کنــد. پاوربانک داخلی 
ایــن سیســتم همچنیــن امــکان شــارژ 

تلفن همراه و دیگر وسایل الکترونیکی 
کاربــر را در هــر زمان و مکانــی فراهم 
می کند. این سیســتم نوآورانه به دلیل 
طراحــی بی نظیر و هوشــمندانه مورد 
توجــه بســیاری از کمپانی های فناوری 
قــرار گرفتــه اســت. پیش بینــی شــده 
اســت ایــن گجــت هوشــمند در نیمــه 
اول ســال 2019 و با قیمتــی برابر 799 
دار امریکا به بازارهای جهانی عرضه 

شود.

چمدان هوشمندی که کاربر را دنبال می کند

 »بوکوایمو« روباتی عاطفی 

برای ارتباط با خانواده 
روبــات هوشــمند »بوکــو ایمو« یــک روبات تعاملــی ویژه 
است که براحتی با اعضای خانواده ارتباط برقرار می کند. 
بوکو ایمو طراحی ساده ولی بسیار زیبایی دارد و می تواند از 

طریق پیام های صوتی و متنی با اعضای خانواده شما ارتباط برقرار کند.
به گزارش انتخاب، این روبات هوشمند می تواند برای برقراری ارتباط با اعضای 
خانواده ای که تلفن ندارند، از طریق بلوتوث ارتباط بگیرد. در ضمن این روبات 
می تواند به سنسورهایی مانند بلوک های اسباب بازی متصل شود که می توانند 

دما، حرکت و فعالیت های خانه را کنترل کنند.
جالب اســت بدانید این روبات دارای قســمتی به نام قســمت »ابــراز همدلی« 
اســت، همان طور که ســازندگان آن را توصیف می کنند. این روبات به پیام های 
مثبت واکنش نشان می دهد و گونه های آن درخشان و سبز می شود وصداهای 

شــاد و شــیرین منتشــر می کنــد 
امــا در برابــر پیام هــای منفــی و 
حاوی کلماتی مانند »خســته«، 
گونه هایش قرمز رنگ می شــود 
و ســر خــود را پاییــن مــی آورد و 
یــک آه غــم انگیز می کشــد. این 
و  بــه حضــور  روبــات می توانــد 
صــدای کاربر پاســخ دهد و البته 
بــر  می توانــد پیام هــای مبتنــی 

شــکلک را تفســیر کند. بوکو ایمو، توسط شــرکت ژاپنی یوآکای طراحی شده که 
پیش از این هم روبات گربه ای کوبو را طراحی کرده بود. این روبات عمدتاً برای 
پــدر و مادرهایــی که نیاز دارند کودک شــان را پیگیری کنند یا ســالخوردگانی که 
نیاز به ارتباط با اعضای خانواده دارند مفید اســت. این روبات هوشــمند دارای 
چهار نوع سنســور است: یک سنســور ارتعاشی برای تشخیص زمانی که یک در 
باز یا بســته شــده اســت، بنابراین شــما می دانید بچه هایتان وارد یا خارج خانه 
شده اند. یک سنسور قفل که تغییرات میدان مغناطیسی را تشخیص می دهد، 
بنابراین شما می دانید که در قفل شده است. یک سنسور حرکتی که وقتی فرد یا 
حیوان خانگی نزدیک می شود شناسایی می کند و یک سنسور دما / رطوبت، که 
می تواند برای جلوگیری از گرما یا سرما بخصوص هنگام نگهداری از سالمندان 
اســتفاده شــود. بوکو ایمو دارای یک میکروفن و بلندگو است، اما هیچ دوربینی 
ندارد. بنابراین می توان گفت این روبات یک دستگاه امنیتی نیست بلکه روباتی 
خدماتی اســت. خرید بوکو ایمو در حدود 200 دار هزینه در بر خواهد داشــت و 

در ایاات متحده در اواخر پاییز امسال به فروش می رسد.  

میترا جلیلی
خبرنگار
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 چگونه سرعت کامپیوترتان را افزایش دهید
گاه سرعت کامپیوتر 
بسیار پایین می آید 
شــما  سیســتم  و 
کنــد می شــود که ایــن وضعیت بســیار 
خسته کننده است و در چنین شرایطی 
به دنبــال راهــکاری بــرای حل مشــکل 
هســتید تــا به نتیجــه مطلوب برســید. 
یکــی از بهترین راهکارها بــرای ارتقای 
ســرعت کامپیوتر، اســتفاده از نرم افزار  
 WinZip System Utilities Suite
اســت؛ ایــن نرم افــزار پتانســیل باایی 
دارد و می توانــد بــا پاکســازی، ســرعت 

بیــش از 20 قطعه سیســتم را افزایش 
دهــد و دیگــر شــاهد کنــدی سیســتم 
نباشــید. گفتنــی اســت کــه اســتفاده از 
این نرم افزار بســیار ســاده است و تنها 
با یک کلیک فعال می شــود چرا که در 
آن گزینه هــای خودکار وجــود دارد و به 
همین دلیل هــم پس از کلیک، به طور 
خــودکار بــه پــاک ســازی، محافظت و 
بهینه ســازی سیستم شــما می پردازد. 
این نــرم افزار به پاک ســازی فایل های 
اضافه سیســتم می پردازد تا سرعت را 
بــاا ببرد و ازســوی دیگــر دارای ابزاری 

ســاده برای محافظت از رایانه در برابر 
خطــرات امنیتــی، کرش ها و از دســت 

دادن اطاعات محسوب می شود.
هکرهــا  کــه  شــرایطی  در  به هرحــال 
نقص هــای  از  اســتفاده  بــا  می تواننــد 
امنیتی سیســتم ها به آنها حمله کنند، 
این نــرم افزار بهترین گزینه محســوب 
می شود.این نرم افزار همچنین شامل 
ابزاری برای تســت کردن و بهینه سازی 
رایانه اســت تا سیستم شــما به صورت 
کامًا روان و بســیار سریع تر اجرا شده و 
کارآیی آن افزایــش یابد. اگر عاقه مند 

هســتید  افــزار  نــرم  ایــن  داشــتن  بــه 
از  رایــگان  به صــورت  را  آن  می توانیــد 
سایتP۳0world.com بارگذاری کنید. 

 نرم 
افزارآناین

برخــی از ســالمندان گوشــه گیــر و کــم تحرک می شــوند و همیــن موضوع دردســرهای زیــادی ایجاد می کنــد به همین 
دلیل محققان حوزه فناوری با طراحی سیســتم هوشــمند ElliQ برای حل این مشــکل اقدام کرده اند. این سیســتم سه 
بخشــی که متشــکل از یک صفحه شــارژ مغناطیســی، تبلت مجهز به 2 دوربین و بخش اصلیElliQ اســت می تواند با 
فــرد ســالمند ارتباط برقرار کنــد و او را از تنهایی دربیاورد. این سیســتم با 
استفاده از هوش مصنوعی، دوربین ها و میکروفون می تواند به طور دائم 
وضعیــت اتاق و فرد ســالمند را رصد کند و از وضعیت وی مطلع شــود. 
همچنین درصورتی که متوجه بی حوصلگی ســالمند شــود به او پیشنهاد 
چنــد ورزش ســبک یا پیــاده روی را ارائه می دهد، برایــش جوک تعریف 
می کند یا اینکه موســیقی متناســب با حالت روحی وی را پخش می کند. 
ایــن سیســتم همچنین با کمــک یک اپلیکیشــن، زمان و میــزان مصرف 
دارو را بــه ســالمند یادآوری می کند یا به وی گوشــزد می کنــد که باید آب 
بنوشد. اگر هم سیستم تشخیص دهد که صدایش مزاحم سالمند است، 
فرمان های صوتی را به پیامک هایی تبدیل می کند که روی صفحه تبلت 
نقش می بندد. این سیســتم همچنین ســالمند را از طریق تماس صوتی 
و ویدئویی و همچنین پیام های متنی با خویشاوندانش ارتباط می دهد تا 
از تنهایی دربیاید. ازآنجا که بیشتر سالمندان در خواندن پیام های متنی مشکل دارند این سیستم پیام های دریافتی را 
 ElliQ برای آنها با صدای بلند می خواند و پاســخ آنها را نیز به صورت پیام صوتی به فرد مورد نظر می رســاند. سیســتم

اکنون با بهای هزار و 499دار در امریکا پیش فروش می شود.

نگهداری از سالمندان با همراه هوشمند
میترا جلیلی

خبرنگار
قاب 
فناوری 
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»هوش مصنوعی«، نقطه عطف نمایشگاه فناوری امریکا

CES در گذر زمان 

نخســتین نمایشــگاه CES در ژوئــن 
1976 در نیویورک ســیتی برپا شد و از 
آن زمــان تاکنون هرســال محصوات 
زیادی معرفی شدند که زندگی بشر را تغییر داده اند. برخی 
نقاط عطف این نمایشــگاه در ســال های مختلف را با هم 
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در فضای مجازی را ببندد.
در ادامه برای تکمیل این گزارش تصمیم 
بــر این بود که با کارشناســان پلیس امنیت 
هم گفت و گو شــود اما به رغم تاش بسیار 

این گفت و گو میسر نشد.
ë  برخــی از افــراد تمایــل دارنــد تــا دیگران

برایشان فکر کنند
دکتــر مجیــد صفــاری نیــا رئیــس انجمــن 
روانشناســان اجتماعی ایــران در خصوص 

گرایــش و عاقه خیل عظیمــی از مردم به 
گروه هــا و کانال هــای فالگیــری و کف بینی 
می گویــد: بحــث فالگیــری و مشــتقات آن 
از جملــه مباحثــی اســت که تنهــا محدود 
به کشــور ما نیســت و در بســیاری از جوامع 
حتی پیشرفته نیز وجود دارد و این به خاطر 
حســی است که انســانها تمایل به دانستن 
اطاعاتی از آینده خود و پیشگویی داشته و 
آن را دوســت دارند.وی در ادامه می افزاید: 

متأســفانه در حــال حاضــر هــم بســیاری 
از افــراد در قالــب گــروه و کانــال اقــدام بــه 
فعالیت هایــی می کننــد که دنبال کــردن و 
تأثیر گرفتن از آنها متأثر از جهل اشــخاص 
اســت. این افــراد کاهبــردار با شــگردهای 
خاص خودشــان بستری را فراهم می کنند 
تا افراد زیادی به آنها اعتماد کنند و همین 
تداوم اعتمادســازی باعث می شــود تا یک 
تشخص کاذب نزد دنبال کنندگانشان پیدا 

کنند و تبدیل به برند و عنوان شوند.
دکتــر صفاری نیــا تصریح می کنــد: برخی 
پیش بینــی  بــرای  آنکــه  جــای  بــه  افــراد 
وضعیت حال حاضر و آینده شان به سراغ 
مشــاور و روانشناســی برونــد کــه ادلــه اش 
براساس علم، شخصیت و رفتارها تعیین و 
مشخص می شود، به دنبال افرادی می روند 
رفتارهــای  و  تیــپ  طبــق  دایل شــان  کــه 
لحظــه ای مراجعه کنندگان شــان تعریــف 

می شــود. حال آنکه اگر انسانها قدری واقع 
نگر باشند هیچگاه آینده خودشان را با قهوه 
و ورق و چنــد جملــه باب طبع شــان پیوند 

نمی زنند.
این روانشــناس در پاسخ به این پرسش که 
اصواً چرا انســان ها تمایــل به بهره مندی 
از افــکار خرافاتــی فالگیرهــا دارنــد و چــرا 
حاضرنــد مبالــغ زیادی صــرف پیش بینی 
دروغین از آینده زندگی شان کنند، می گوید: 
توجــه به نظــرات و گفته هــای فالگیرها به 
این دلیل اســت که ذهن انسان ها معموًا 
خســیس و تنبــل اســت بــه تعبیــر دیگــر 
انسانها تمایل زیادی به فکر کردن و تدبیر 
ندارنــد و دوســت دارنــد بــا پرداخــت پول 
اجــازه دهنــد که دیگــران به جایشــان فکر 
کننــد و چــه راهی بهتــر از اینکــه در فضای 
مجازی این بســتر فراهم است و افراد هم 
نیازی به وقت گذاشــتن و حضــور در دفتر 
یا خانه فالگیرها ندارند و به صورت آناین 
می توانند حرف هایی را بشنوند که دوست 
دارند. ضمن اینکه نبود نظارت بر عملکرد 
بســیاری از گروه هــا و کانال هــا در فضــای 
مجازی باعث شده تا آنها بسادگی فعالیت 
کنند و آن را گسترش دهند تا جایی که حتی 

شاگرد هم بگیرند.
دکتــر صفاری نیــا در پایان ضمن اشــاره به 
بحث آمــوزش عنوان می کنــد: اگر کودکان 
از ســنین پیش از دبستان و دوران تحصیل 
بــه فراخــور سن شــان آموزش هــای ازم را 
یاد بگیرند هیچگاه در بزرگســالی به دنبال 
تفکــرات دروغین نخواهند رفــت اما وقتی 
مــا در کودکــی تنهــا به دنبال آمــوزش الفبا 
و  زندگــی  مهارت هــای  بحــث  هســتیم، 
آموزش آن را جدی نمی گیریم و در نتیجه 
می بینیــم کــه در بزرگســالی افــراد هزینــه 

می کنند تا دیگران به جایشان فکر کنند.
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مهربانی خرس قطبی  در قاب تصویر
رفتار عجیب خرس قطبی برای نجات یک پرنده در حال مرگ سوژه عکاس حیات 
وحــش شــد. به گزارش دیلی میل، ایــن پرنده در قفس خرس قطبی ســقوط کرد و 

نگهبانان باغ وحش مونیخ شاهد تاش این حیوان برای نجات پرنده بودند.
به گفته تماشاچیان،رفتار این خرس بسیار مهربانانه و غیرعادی بوده است.

 یکی از گردشگران که در انتظار زمان غذا خوردن خرس بوده با دیدن تاش این 
حیوان برای نجات پرنده شگفت زده شده است. 

 نمایش جالب 

پسر معلول
پســر جــوان چینی بــا وجود فلــج مغزی 
قادر اســت ده ها آجر را بــا دندانش بلند 
کند. به گزارش دیلی میل، »شی جونگ« 
که پدرش 4 ســال پیش فوت کرده با این 
نمایــش طرفــداران زیــادی پیدا کــرده و 
می خواهــد خانــواده اش زندگــی بهتری 
شــیرین  درآمــد  از  وی  باشــند.  داشــته 
کاری هایــش بــرای خریــد غــذا و لبــاس 
خواهــر  به همــراه  او  می کنــد.  اســتفاده 
12 ســاله و مادرش در روستایی در استان 

هنان زندگی می کند.
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 مجازات آتش زدن 

اداره پلیس
کــه  امریکایــی  مــرد 
ایستگاه پلیس را در سال 
2016 میــادی آتش زده 
و باعــث مــرگ یکــی از 
کارآگاهان پلیس شــده 
بود به 195 ســال زندان 

محکوم شــد. به گزارش یاهو؛ متهم »جوزف 
رودی« در دادگاهــی واقــع در مریلنــد به 195 
ســال زندان محکوم شد.  گزارش های پلیس 
نشان می دهد که متهم پس از ورود به ایستگاه 
پلیس »پرنس جورج« مریلند دست به آتش 

افروزی زده است. 

 ازدواج 

 دو همکاسی 

بعد از 57 سال  
دو همکاســی دوران کودکی پس از 57 ســال در ســن 70 ســالگی با هم ازدواج کردند. به گزارش 
گوودنیــوز، »باربــارا و کورتیس« درســال 1961 با هم در دبیرســتان کانکتیکات امریکا همکاســی 
بوده و قصد داشــتند تا با یکدیگر ازدواج کنند اما سرنوشــت آنها را از هم جدا کرده بود. کورتیس 
به دلیل مرگ پدرش مجبور به پذیرفتن سرپرســتی برادرانش شــده و کانکتیکات را ترک کرده و 
نیروهای قوی تر باعث جدایی این زوج عاشــق شــده اســت. اکنون این دو پس از ســال ها جدایی 
یکدیگــر را ماقــات و تصمیم گرفتند باقی عمر را با یکدیگر ســپری کننــد. این دو می گویند هرگز 

همدیگر را فراموش نکرده و از عشقشان کم نشده است. 

هتل سوئیسی زیر بهمن    دفن شد
ریزش بهمن روی هتلی در سوئیس جان 21 نفر را گرفت و ده ها نفر را زخمی کرد.

به گــزارش دیلــی میــل، بــارش برف ســنگین در هفتــه گذشــته باعث تعطیلــی خطوط 
هوایی، بسته شدن مدارس و تفرجگاه ها شده است.

بنــا بر آخریــن گزارش های رســیده،ریزش بهمن در کــوه »پیرین« ســوئیس و فروریختن 
بهمن روی هتل »شوکهگپ« باعث مدفون شدن مسافران این هتل زیر برف شده است.
در پــی ایــن حادثه عملیات امدادرســانی به مســافران هتل ادامه داشــته امــا با توجه به 
شــرایط ،کمــک رســانی به کندی پیــش مــی رود. تاکنون 21 مســافر و کارکنــان هتل جان 

باخته اند.
سخنگوی تیم امدادرسانی اعام کرد که 25 وسیله نقلیه نیز زیر برف مدفون شده است. 

اعتمــاد بــه نفــس بــاا، فــن بیــان خــوب، 
جلــب اعتماد مشــتری و ارائه فهرســتی از 
خدمات متنوع از ویژگی های کسانی است 
که به شــغل فالگیری و رمالی و پیشــگویی 
مشــغول هســتند. ایــن افــراد با بیــان چند 
جمله می توانند مشتریانشان را تا ساعت ها 
و حتی روزها شاد و به زندگی امیدوار کنند یا 
در مقابل با گفتن جمله ای تأثیرگذار ذهن 
و روح آنهــا را برهم بریزنــد و به اطرافیان و 
حتی نزدیک ترین کسانشــان بدبین کنند. 
این برنامه هر روزه افرادی اســت که شغل 
پردرآمد فالگیری را انتخاب کرده اند و برای 
خودشان هم انواع و اقسام القاب را انتخاب 

کرده اند.
در سال های نه چندان دور حضور در محضر 
ایــن افــراد بــا وقــت قبلــی و پیگیری هــای 
متعدد همــراه بــود و مراجعه کننــدگان از 
اینکه توانسته اند بااخره به مرادشان برسند 
و آینده خود و خانواده اش را در چند دقیقه 
هویدا کنند، احساس خوشحالی می کردند.

امــا حــاا دیگــر وضعیــت تغییــر کــرده و 
متقاضیــان بــا ورود بــه یکــی از کانال هــا و 
گروه هایی که در این زمینه فعالیت می کنند، 
به صــورت آنایــن هزینــه را پرداخت کرده 
و برایشــان فال گرفته می شــود و دیگر مثل 
گذشته نیازی به مراجعه حضوری و دیوان 
حافــظ و فنجــان قهوه و مخلفات نیســت. 
هرچند فضای مجازی کار را برای فعالیت 
این گروه و عاقه مندانشــان راحت تر کرده 
است اما به همان میزان نیز کنترل و نظارت 
بــر این افراد ســخت تر و میزان شــکایت ها 
نیــز بیشــتر شــده اســت. زمانــی اگــر از این 
افراد شکایت می شد نشانی محل کارشان 
مشخص بود اما امروزه کانال های تلگرامی 
و اینســتاگرامی براحتی مکان هــای واقعی 
قابــل ردیابــی نیســت و چنانچه رمــاان و 
فالگیران از مشــتری هایشــان کاهبرداری 
کنند که این قبیل شکایت ها هم کم نیست 
بــرای پیدا کــردن آنهــا راهی بــس طوانی 

پیش روی پلیس و شاکی قرار دارد.
در مسیر تهیه این گزارش با چند نفر از این 
فالگیرها تماس گرفتم که پاسخ آنها در نوع 

خود بسیار جالب است.
یکی از فالگیران که خانمی میانسال است 
در ابتــدای تمــاس و بدون هیــچ احتیاطی 

می پرسد: چه نوع فالی می خواهی؟
می پرسم: شما چه فال هایی می گیرید؟

 می گوید: برای من فرقی نمی کند می توانم 
هر نوع فالی که خواستید بگیرم فقط هزینه 
هرکدام متفاوت اســت از 100 هزار تومان تا 
یک میلیون تومان کــه باید پس از انتخاب 
فــال درخواســتی مبلــغ آن را واریــز کنیــد و 

شماره پیگیری را برایم بفرستید تا فال شما 
ارسال شود.

در ادامه با شــماره دیگری تماس می گیرم 
که فروشنده مهره مار است. خانمی جوان 
کــه از همان شــروع مکالمه اصــرار دارد به 
من بقبواند که سایر فروشندگان مهره مار 
متقلب اند و در فضای مجازی فقط اوست 
که جنس اصل می فروشــد. این فروشــنده 
قیمت مهره مارهایش را براساس کیفیت 
و انــدازه از 300 هــزار تــا 3 میلیــون تومــان 
اعــام می کند. نکته حائز اهمیــت در روند 
کاری فالگیران اینترنتی، گســترش فضای 
کاری شــان اســت به طــوری کــه در صورت 
تمایل مشــتری ها، فهرستی در اختیارشان 
قرار می گیرد که افــراد می توانند با انتخاب 
فــال قهــوه، پاســور و تــاروت از آینده شــان 
آگاه شــوند. حتــی در کنــار ایــن داد و ســتد 
اینترنتی می توانند از مهره مار و سرکتاب و 
رمالی و بخت گشایی هم استفاده کنند که 
البتــه هرکــدام قیمت و هزینــه جداگانه ای 
دارد. بســط و تــداوم کاری فعــاان عرصــه 
فالگیری به جایی رســیده که حاا برخی از 
آنها آمــوزش تضمینی هم می دهند و نام 
آموزش گیرندگان را هم هنرجو گذاشته اند. 
انســجام کاری ایــن اشــخاص در فضــای 
مجــازی نشــان می دهــد که نخســت هنوز 
در کشــور مــا به ســبب نبود آمــوزش ازم و 
همین طور اعتقاد بسیاری از جوانان و حتی 
پا به سن گذاشته ها به مسائل خرافی، این 
شــغل کاذب طرفداران زیــادی دارد و دوم 
اینکــه ناتوانــی در کنتــرل و نظارت بــر این 
افــراد، کانال ها و گروه هــا در فضای مجازی 
باعث شده تا آنها بدون هیچ بیم و هراسی 
کارشان را ادامه دهند. ضمن اینکه بررسی 
قوانین هم گویای آن اســت که بازدارندگی 
ازم وجــود ندارد و ســودجویان با عناوینی 
چــون فالگیــری، پیشــگویی، کــف بینــی و 
فروشندگان مهره مار و انگشتر باطل سحر 
و غیــره بدون هیــچ مانــع بازدارنــده ای به 

درآمدزایی مشغول اند. 
ë  ما به تنهایی نمی توانیم فضای مجازی را

کنترل کنیم
سرهنگ تورج کاظمی رئیس پلیس فتای 
تهــران در ایــن خصوص می گویــد: فضای 
مجــازی فضایــی بــدون مــرز و بی حــد و 
حصــر اســت و این بــدان معنی اســت که 
مــا نمی توانیم بــه تنهایی همــه کانال ها و 
گروه های موجود در این فضا را کنترل کنیم 
البتــه ما به صــورت مداوم فضــای مجازی 
را رصــد می کنیــم اما نمی توانیــم بگوییم 
که صــد درصد همه گروه هــا تحت نظر ما 

هستند.

وی د ر ادامــه می افزایــد: بــا ایــن حال غیر 
از خــود مــردم که باید با دقت بیشــتری در 
این فضا فعالیت کننــد ما به عنوان پلیس 
فضای سایبری در حد توان مان کنترل این 
فضا را در دســت داریم، پلیس امنیت هم 
نقش بســزایی در کنتــرل فضای ســایبری 
دارد. بنابرایــن مــا تنها عهــده دار این فضا 
نیستیم، ولی اینگونه هم نیست که ما فضا 
را رهــا کنیم و اجــازه دهیم که متخلفان به 

هرنحوی که تمایل دارند، جوان دهند.
رئیس پلیس فتای پایتخت درباره شرایط 
رسیدگی به پرونده های متخلفان اینترنتی 
و همین طــور شــکایت های مردمــی اظهار 
مــی دارد: البتــه افــرادی کــه در شــبکه های 
مجــازی فعالیــت می کننــد، می تواننــد در 
صــورت بــروز هرگونــه مشــکل، گــزارش و 
شــکایتی از هریــک از کانال هــا و گروه هایی 
که بــا عناوین مختلف همچــون فالگیری، 
شکســتن طلســم، کف بینی و... به ســایت 
پلیس فتا مراجعه و موردشان را ثبت کنند 
و اطمینان داشته باشند که در اسرع وقت به 

ثبت گزارش شان رسیدگی می شود.
ســرهنگ کاظمــی در رابطه با این مســأله 
کــه افــرادی در حیطــه مســائل مربــوط به 
فــال و طلســم و مهــره مــار و... اقــدام بــه 
گرفتــن شــاگرد و بــه اصطــاح خودشــان 
هنرجو می کنند و در همه مراحل کارشــان 
هــم تضمیــن را چاشــنی قــرار می دهنــد 
خاطرنشــان می کنــد: در رصــد بســیاری از 
این گروه ها ما شاهد بوده ایم که اغلب آنها 
کاهبردار هســتند و اگر فردی دنبال کننده 
آنها باشــد متوجه می شــود که نه کاســی 
برگــزار می شــود و نه فال تضمینــی وجود 
دارد آنهــا بــرای جلــب نظــر و اطمینــان 
مخاطبان شان از واژه هایی چون تضمینی و 
واقعی استفاده می کنند تا بتوانند پول های 
مــورد نظرشــان را از افــراد فریــب خــورده 
بگیرند بنابراین مردم فریب این گروه ها و 
افراد شیاد و کاهبردار را نخورند و براحتی 

به هر شخصی اعتماد نکنند.
رئیس پلیس فتای تهران در پاســخ به این 
ســؤال که آیا قوانین برای متخلفان فضای 
مجــازی بازدارنــده و کافــی اســت، عنــوان 
می کنــد: متأســفانه قوانیــن در ایــن حــوزه 
بازدارنده نیست و بســیاری از متخلفان در 
فضای مجازی پس از دســتگیری به سبب 
خأهــای قانونــی در بحــث اثبــات جــرم 
بسادگی می توانند از چنگال قانون بگریزند 
و بســیاری از ایــن افــراد متخلف به ســزای 
اعمال شان نمی رســند. با این حال پلیس 
فتا همواره به دنبال راهکارهای کارشناسی 
شده است تا راه های نفوذ برای کاهبرداران 

 کامران علمدهیگزارش
خبرنگار

حاا دیگر وضعیت تغییر کرده و متقاضیان با ورود به 
یکــی از کانال ها و گروه هایی که در این زمینه فعالیت 
می کنند، به صورت آناین هزینه را پرداخت کرده و برایشــان 
فال گرفته می شود و دیگر مثل گذشته نیازی به مراجعه حضوری و دیوان حافظ 
و فنجان قهوه و مخلفات نیست. هرچند فضای مجازی کار را برای فعالیت این 

گروه و عاقه مندانشان راحت تر کرده است

فضای مجازی فضایی بدون مرز و بی حد و مرز است و این بدان معنی 
است که ما نمی توانیم به تنهایی همه کانال ها و گروه های موجود در این 
فضا را کنترل کنیم البته ما به صــورت مداوم فضای مجازی را رصد می کنیم اما 

نمی توانیم بگوییم که صد درصد همه گروه ها تحت نظر ما هستند

متأسفانه قوانین در این حوزه بازدارنده نیست و بسیاری از متخلفان در 
فضای مجازی پس از دستگیری به سبب خأهای قانونی در بحث اثبات 
جرم بسادگی می توانند از چنگال قانون بگریزند و بسیاری از این افراد متخلف به 
ســزای اعمال شان نمی رسند. با این حال پلیس فتا همواره به دنبال راهکارهای 
کارشناسی شده است تا راه های نفوذ برای کاهبرداران در فضای مجازی را ببندد

بحث فالگیری و مشــتقات آن از جمله مباحثی اســت که تنها محدود 
به کشور ما نیســت و در بسیاری از جوامع حتی پیشرفته نیز وجود دارد و 
این به خاطر حسی است که انسانها تمایل به دانستن اطاعاتی از آینده خود و 

پیشگویی داشته و آن را دوست دارند 

برخی افراد بــه جای آنکه بــرای پیش بینی وضعیت حــال حاضر و 
آینده شــان به سراغ مشاور و روانشناســی بروند که ادله اش براساس 
علــم، شــخصیت و رفتارها تعیین و مشــخص می شــود، به دنبــال افرادی 
می روند که دایل شان طبق تیپ و رفتارهای لحظه ای مراجعه کنندگان شان 

تعریف می شود 

نیم نگاه
1

2

3

4

5

فالگیری  در فضایی بی حد و مرز

رفتار جنجالی یک معلم  با شاگردش
رفتار جنجالی و غیراخاقی یک معلم زن امریکایی با شاگرد اوتیسمی اش سوژه رسانه های 
اجتماعی شد. به گزارش دیلی میل، این معلم در حالی که شاگردش را روی زمین می کشد 
او را از کاس بیرون کشــیده و به ســمت دفتر مدرســه می برد. این رفتار در مدرســه ابتدایی 
»وورتلند« در کنتاکی رخ داده و با انتشــار تصاویر گرفته شــده توســط دوربین های مداربسته 
مسئوان مدرسه اعام کرده اند که به این موضوع و رفتار معلم رسیدگی خواهند کرد. مادر 
این پسر که هویتش فاش نشده نیز اعام کرده که باید عدالت برای پسرش اجرا شده و معلم 

خاطی به سزای اعمالش برسد.

 قورباغه 
جنگ ستارگان

عــکاس اندونزیایــی تصاویــر 
دیدنــی از قورباغــه ای بــه نام 
»لیا« گرفته که شبیه به یکی از 
شخصیت های فیلم جنجالی 

جنگ ستارگان است.
بــه گــزارش دیلی میــل، »یان 

هدایت« 43 ساله این عکس ها را از غرب سوماترا، اندونزی گرفته است.
»یان« دراین باره گفت:»قورباغه ها و حلزون ها دوستی مسالمت آمیزی با یکدیگر دارند اما 
شــکل قرار گرفتن این دو حلزون روی پیشــانی قورباغه ظاهری جالب را بوجود آورده بود که 

توجهم را به خود جلب کرد.«
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نظافتچی ها، سارق حرفه ای بودند 
گروه حــوادث/ چهــار مرد افغــان که در 
پوشــش نظافتچی، از خانه هــای مردم 
ســرقت می کردند در عملیات ضربتی 

پلیس دستگیر شدند.
چند ماه قبل پیرمردی بازنشسته ساکن 
آپارتمانی در خیابان مجیدیه جنوبی، با 
طرح شکایتی در کانتری 127 نارمک از 
ســرقت 100 میلیون طا و شیء قیمتی 
بــا  کارآگاهــان  داد.  خبــر  خانــه اش  از 

بررســی تصاویر دوربین های مداربسته 
ســاختمان دریافتنــد چهــار مرد بــا باا 
رفتــن از دیوار آپارتمان و پس از تخریب 
در وارد خانــه شــده و دســت به ســرقت 
زدند. با توجه به تصویری که از متهمان 
به دســت آمده بود ســاکنان ساختمان 
آنها را شناســایی کردند و مشــخص شد 
آنهــا چندی قبــل بــرای نظافــت خانه 
به آن ســاختمان مراجعه کــرده بودند. 

همین ســرنخ کافی بــود تا پلیــس وارد 
عمل شده و مخفیگاه آنها را در منطقه 
خاک ســفید تهران شناسایی و هر چهار 
نفر را دستگیر کند.در ادامه خریدار اموال 

مسروقه نیز شناسایی و دستگیر شد.
چهــار متهم افغان که مجــوز اقامت در 
ایران را نداشتند در اعترافاتشان مدعی 
شدند با پخش تبلیغات در سطح شهر 
به عنــوان نظافتچی وارد ســاختمان ها 

کار  خانه هــا  در  کــه  مدتــی  در  و  شــده 
می کردنــد اطاعــات ازم را بــه دســت 
می آوردند. به این ترتیب طعمه هایشان 
را شناســایی و با طرح و نقشه ای حساب 
شــده دســت به ســرقت می زدنــد. پنج 
متهــم این پرونده پس از دســتگیری به 
دســتور بازپرس شعبه سوم بازپرسی 8 
تهران بــرای انجــام تحقیقات تکمیلی 
در اختیار مأموران پایگاه چهارم پلیس 

آگاهی پایتخت قرار گرفتند.
 ســرهنگ مرتضی نثاری، رئیس پایگاه 
چهــارم پلیــس آگاهی گفــت: متهمان 
این پرونــده تحت بازجویی قــرار دارند. 
شــهروندان باید توجه داشــته باشند به 
افــراد غریبه اعتمــاد نکرده و آنهــا را به 
خانــه خــود راه ندهند. همچنیــن برای 
دریافــت خدمــات بایــد با شــرکت های 

معتبر تماس بگیرند.

سرنوشت مبهم یک نوزاد پس از 13 سال 
گروه حوادث/ زن جوان که 13 سال به دنبال پسر گمشده اش 
می گشت سرانجام به مردی رسید که مدعی است پسر او را 

سه میلیون تومان خریده است.
به گزارش خبرنگار جنایی »ایران«، اواخر سال 83 بود که فاطمه در 18 سالگی برای 
تأمین مخارج خانواده اش مجبور به کار در یک کارخانه شــد. پس از مدتی یکی از 
همکارانــش که مردی افغانی بــود به او ابراز عاقه کرد. کــم کم فاطمه نیز دل به 
او باخت و بعد از 6 ماه به عقد موقت عزیز درآمد. یکســالی از زندگی مشترکشــان 
می گذشت که فاطمه باردار شد اما شوهرش از شنیدن این خبر بشدت ناراحت شد 

و از او خواست بچه را سقط کند.
اما فاطمه مخالفت کرد. درنهایت یک روز عزیز به بهانه انجام کاری خانه را ترک 
کرد و دیگر برنگشت. فاطمه دوران سختی را گذراند تا این که پسرش به دنیا آمد و 

اسمش را صادق گذاشت. اما دو ماه بعد از تولد نوزاد اتفاق عجیبی رخ داد.
زن جــوان در تشــریح ماجرا به خبرنگار »ایــران« گفت: چون شــوهرم افغانی بود 
نتوانستم برای بچه ام شناسنامه بگیرم اما مدارک تولد بچه ام در بیمارستان موجود 
اســت. زمانی که پســرم دو ماهه شد یک روز عزیز زنگ خانه مان را زد. او بچه را به 
بهانه واکسن زدن از من گرفت و این آخرین باری بود که پسرم را می دیدم. بعد از 
آن برای پیدا کردن عزیز و بچه ام به هر جایی فکرش را کنید ســر زدم اما خبری از 
آنها نبود. 13 سال گذشت و من همچنان دنبال بچه ام بودم تا این که خرداد امسال 
یکی از اقوام دورم به نام حامد به سراغم آمد و ادعای عجیبی را مطرح کرد او گفت 
ماجرای گم شدن پسر مرا برای یکی از دوستانش تعریف کرده و او نیز سرنخ مهمی 

از پسرم در اختیارش قرار داده است.
فاطمه گفت: با اطاعاتی که حامد در اختیارم قرار داد از او خواســتم تا شــهاب را 
ببینم. شهاب گفت که او و همسرش بچه دار نمی شدند و به همین دلیل پسرم را از 
خانواده ای به مبلغ سه میلیون تومان 
خریــده اســت. بعد از آن نیــز خدا به 
آنها یک فرزند پسر و یک فرزند دختر 
داده که دخترشان بر اثر بیماری فوت 

کرده است.
مرد ناشــناس دو عکس نشــانم داد 
عکــس امیر مهدی یا همــان صادق 
که امیر مهدی بشدت به من شباهت 
داشــت. شــهاب پیشــنهاد داد یــک 
میلیــون تومــان پــول و یــک گوشــی 
تلفن همراه به او بدهم تا اجازه دهد 
پسرم را ببینم اما وقتی آنها را گرفت 

ناپدید شد.
با ناپدید شــدن شــهاب، زن جوان به 
شــعبه نهــم دادســرای امــور جنایی 

تهران رفت و از شهاب شکایت کرد.
بــه دنبــال ایــن شــکایت بــه دســتور 
بازپرس سهرابی تحقیقات آغاز شد. 
در بررسی های صورت گرفته مشخص شد شهاب از چند ماه قبل به اتهام سرقت 

در زندان فشافویه در حبس است.
بدین ترتیب بازپرس جنایی دستور انتقال متهم به دادسرا و تحقیق از او در رابطه 
با سرنوشت نامشخص امیرمهدی را صادر کرد. همچنین دستور داد تا با پیدا شدن 

امیرمهدی آزمایش دی ان ای انجام و راز این پرونده مبهم فاش شود. 

خـــــــــبر

گــروه حوادث/ دختر نوجــوان وقتی برای 
نخســتین بار پا به خانه دوســت پســرش 
مخفیانه  شرور  پسر  نمی دانست  گذاشت 
دوربینــی در خانه جاســازی کــرده تا از وی 

فیلم سیاه بگیرد.
***

 چنــدی قبــل دختــر هفــده ســاله ای بــا 
حضور در اداره پلیس فتای تهران بزرگ 
از پســر جوانــی شــکایت کــرد و گفــت: با 
اینســتاگرام  اینترنتــی  شــبکه  در  دانیــال 
آشنا شدم و هر روز با هم از طریق همین 
کانال اجتماعی در ارتباط بودیم تا اینکه 
او پــس از جلــب اعتمــادم پیشــنهاد داد 

همدیگر را ماقات کنیم.
دانیال خواســت بــرای دیدنــش به خانه 

بروم و آنقدر اصرار کرد که پذیرفتم.
ناهیــد ادامــه داد: پــس از ورود بــه خانــه 
دانیال، همــه چیز آرام به نظر می رســید 
امــا ناگهــان پســر جوان مــرا کتــک زد و با 
تهدید نقشه شــومش را به اجرا گذاشت، 

وقتــی به خانه بازگشــتم از تــرس آبرویم 
به کســی حرفی نزدم تا اینکه پســر جوان 
یک فیلم از صحنه های شــومی که با من 
داشــت را برایم ارســال کــرد و تهدید کرد 
اگر برایش پول تهیه نکنم اقدام به انتشار 

فیلم در شبکه های مجازی می کند.
می ترسیدم به پلیس مراجعه کنم چون 
دانیــال مــرا تهدید کرده بود اگر شــکایت 
کنــم فیلــم را پخــش می کند، بــه همین 
خاطــر مجبور شــدم النگــوی طایم را به 
قیمــت 7 میلیون تومان بفروشــم و به او 
بدهم. چند روزی گذشــت اما او دوباره با 
تهدید از من خواســت برایــش پول تهیه 
کنــم کــه دیگر راهــی جز کمــک از پلیس 

پیش روی خودم ندیدم.
ســرهنگ تــورج کاظمــی، رئیــس پلیس 
فتــای تهــران بــا اعــام ایــن خبــر گفت: 
مأمــوران پلیــس فتــای تهــران بــا توجــه 
بــه حساســیت موضــوع به صــورت ویژه 
عملیات ردیابی پســر جوان را در دســتور 

ران
ای

ران
ای

به گــزارش خبرنگار حــوادث »ایــران«، حدود 3 
سال قبل مردی 60ساله به دو برادر که در مراسم 
چهلــم مــرگ مادرشــان شــرکت کــرده بودنــد، 
تیرانــدازی کــرد اما هنــگام فــرار از ســوی یکی از 

حاضران در مراسم دستگیر شد. 
در ایــن حادثــه یکــی از برادرهــا از ناحیــه نخــاع 
دچار آســیب و فلج شــد و دیگــری از ناحیه فک 
آســیب جــدی دیــد.  همســر یکــی از مجروحان 
در اظهاراتــش گفــت: »نزدیکی هــای ظهــر بود. 
مــا در آرامــگاه خانوادگی مــان در قطعــه جدیــد 
بهشــت زهرا بــه همــراه صــد نفــر از میهمان ها 
مشــغول انجــام مراســم چهلــم مادر همســرم 
بودیــم. ناگهــان مــردی حــدوداً 60 ســاله جلوی 
شوهرم ایستاد. کت و شلوار مشکی پوشیده بود و 
کیف برزنتی اش را روی دوش انداخته بود. اســم 
و فامیل شــوهرم را صدا زد. بعد از سام دستش 
را در کیــف بــرد و جلــوی چشــم مــا و صــد نفر از 

میهمان ها کلتش را بیرون کشید. 
ناگهــان یک گلوله در دهان برادر همســرم و یک 
گلوله هم به ســمت همســرم شلیک کرد. گلوله 
به گردن همســرم خورد و از کنار شانه اش بیرون 
آمد. همسرم همانجا روی زمین افتاد.مرد مسلح 
پا به فرار گذاشــت اما پســرخاله همسرم که مرد 
قوی هیکلی بود او را گرفت و اسلحه را از دستانش 
بیرون کشید. دقایقی بعد هم پلیس از راه رسید 
و او را دســتگیر کــرد. مرد میانســال صبــح دیروز 

در شــعبه دهم دادگاه کیفــری پای میز محاکمه 
ایســتاد. وی در شــرح ماجرا به قاضــی قربانزاده 
که رئیس دادگاه بود گفت: اختاف ما به 14ســال 
پیــش باز می گردد من خانه ام را برای این دو نفر 
به عنوان وثیقه بانک گذاشتم تا آنها وام بردارند 
و مشــکل ورشکستگی شان حل شــود اما آنها در 
موعد مقرر اقساط وام را پرداخت نکردند وهربار 
کــه زنگ می زدم امروز وفــردا می کردند تا این که 
بــا گذشــت ســال ها وام چنــد صــد میلیونی یک 
میلیــارد شــد و بانک خانــه ام را برای فــروش به 
مناقصه گذاشت. من تمام زندگیم که این خانه 
بود را از دست دادم وپسرم به خاطر مشکل مالی 
که برایمان پیش آمده بود دست به خودکشی زد. 
دار و نــدارم را از دســت داده بــودم وآبرویم رفته 
بــود. تا این که تصمیم گرفتم در مراســم چهلم 
مادرشان به قبرستان بروم و با تهدید اسلحه آنها 
را مجبور کنم پولم را برگردانند. من قصد شلیک 

نداشتم فقط می خواستم آنها را بترسانم.
پس از پایان اظهارات متهم سالخورده دو شاکی 
کــه بشــدت از ناحیــه نخــاع دچار مشــکل شــده 
و وضعیــت جسمی شــان وخیــم بــود بــه طرح 
شــکایت پرداختند. یکی از این بــرادران از ناحیه 
دو پا فلج شده ودیگری هم پس از جراحت دچار 
مشــکات زیادی شده بود. پس از پایان اظهارات 
طرفین قضات ختم جلســه را اعام کرده وبرای 

صدور حکم وارد شور شدند.  

 جاسازی دوربین
شگرد پسر شرور برای    اخاذی

کار خود قرار دادند و بسیار زود مخفیگاه 
این جوان 25 ساله شناسایی شد.

دی   19 روز  مأمــوران  داد:  ادامــه  وی 
موفــق  غافلگیرانــه  عملیاتــی  در  مــاه 
بــه دســتگیری دانیــال در مخفیگاهــش 
شدند و پسر جوان در اعترافاتش عنوان 
کــرد کــه روز حادثــه، گوشــی موبایــل را 
بــرای اخــاذی و ادامــه رابطــه در خانــه 
جاســازی کــرده بودم و از همــه اتفاقات 

فیلمبرداری کردم.
کاظمــی تصریــح کرد: متهم برای ســیر 
مراحــل قانونی در اختیــار مقام قضایی 

قرار گرفته است. 

 عامل تیراندازی در بهشت زهرا 

پای میز محاکمه 
گروه حوادث- معصومه مرادپور/ مرد میانسال که به خاطر اختاف مالی با دو برادر آنها را با 

شلیک گلوله در گورستان بشدت زخمی کرده بود در شعبه دهم دادگاه کیفری محاکمه شد.



www.iran-newspaper.com

editorial@iran-newspaper.com

چاینا دیلی )چین(:
بــرای پنجمین مــاه متوالی یوان چین 
همچنــان در رتبــه بااتــری نســبت به 
دار امریکا قــرار دارد. این بزرگ ترین 
دســتاورد اقتصــادی چیــن در ســطح 

جهان در 14 سال گذشته است.

گلف تایمز )قطر(:
قطر با توجه بــه تحریم ها و محاصره 
شــرکایش  و  عربســتان  اقتصــادی 
علیــه ایــن کشــور در نظــر دارد، برای 
محصــوات داخلــی خــود در آفریقــا 

بازاریابی کند.

نیویورک تایمز )امریکا(:
ماجــرای فــرار رهــف محمــد القنــون 
نشــان می دهد، محدودیت های بیش 
از حــد اجتماعــی و خانوادگــی باعــث 
شــده  اســت، دختران عربستانی بیش 
از هــر زمانی به فرار از کشــور خود فکر 

کنند.

 سال بیست و چهارم  شماره 6973
 یکشنبه   23 دی 1397

دونالد ترامپ بــا لجاجت هایش برای 
رکــورد  دیــروز  مــرزی،  دیــوار  ســاخت 
همــه رؤســای جمهوری تاریــخ امریکا 
را شکســت تا تعطیلی دولت اش وارد 
بیســت و دومین روز خود شــود. در 22 
روز تعطیلــی دولــت امریــکا کــه هنوز 
پایانی برای آن مشــخص نشده است، 
نــه تنهــا 800 هــزار امریکایــی بــدون 
حقــوق ماندنــد که آثــار و تبعــات این 
تعطیلی بر زندگی میلیون ها شهروند 
ایــن کشــور تأثیــری مخــرب گذاشــت. 
شــاید از همین رو است که جدیدترین 
نظرســنجی ها نشــان می دهــد، مردم 
امریــکا کــه مســئول ایــن تعطیلــی را 
رئیس جمهوری کشــور خود می دانند، 
دیگر عاقه ای به وی و سیاست هایش 
ندارند و محبوبیت او بشدت تنزل پیدا 

کرده  است.
بریتانیایــی  روزنامــه  گــزارش  بــه 
می گــذرد،  کــه  روز  هــر  گاردیــن، 
پیچیدگی هــا و آثــار مخــرب تعطیلی 
بــرای  پیــش  از  بیــش  امریــکا  دولــت 
مــردم امریــکا آشــکار می شــود. اولین 
تأثیــر ایــن تعطیلی کــه 22 روز اســت 
بســیار از آن نوشــته شــده، بی حقــوق 
اســت.  امریکایــی  هــزار   800 مانــدن 
ایــن بــه آن معنــا اســت کــه در واقــع 
800 هزار خانوار تحت تأثیر مســتقیم 
تعطیلــی دولت هســتند و در کشــوری 
کــه فرهنــگ پس انــداز جایــگاه باایی 
ندارد، دریافت نکردن حقوق معادل 
از دست رفتن ثبات اقتصادی خانواده 
است. بسیاری از این افراد دیروز فیش 
حقوقــی ماه گذشــته خــود را در حالی 
دریافــت کردنــد که رقــم صفــر بر آن 
درج شــده بــود، در اقدامــی واکنشــی، 

فیــش حقوقــی خــود را در شــبکه های 
اجتماعی منتشــر کردنــد تا تأکید کنند 
وضعیت بروز کــرده منجر به بی پولی 

آنها شده است.
ë شلوغی فرودگاه ها

امــا خالی شــدن جیــب کارمندان، 
شــاید ابتدایی ترین تأثیر طوانی ترین 
تعطیلــی دولــت در امریــکا باشــد. در 
بین کسانی که به دلیل تعطیلی دولت 
بی حقــوق شــده اند، نیروهــای امنیتی 
مراکز حمل و نقل از جمله فرودگاه ها 
هســتند. بنا بر گزارش نیویورک تایمز، 
این مســأله باعث شده بســیاری از این 
کارهــای خــود  امنیتــی ســر  مأمــوران 
حاضــر نشــوند و ایســت های بازرســی 
در فرودگاه هــا کاهــش یافتــه و برخــی 
باجه ها تعطیل شوند. حاصل این امر 
طوانی شــدن صف هــای بازرســی در 

فرودگاه ها بوده است.
هرالــد«،  »میامــی  گــزارش  بــه 
کاهــش  و  صف هــا  طوانی شــدن 
زمانــی  امنیتــی  بــازرس  نیروهــای 
اهمیت خــود را گوشــزد می کند که به 
یــاد بیاوریــم، تروریســم در ســال های 
اخیر رشــد چشــمگیری داشته اســت. 
کاهــش نیروهــای امنیتــی و ازدحــام 
مردمــی، باعــث می شــود افــرادی که 
و وســایل  مــدارک  بازرســی  در حــال 
مسافران هستند، دقت ازم را هنگام 
کار نداشته باشــند و امنیت پروازها به 
خطــر افتــد. همین وضعیــت بویژه با 
توجه به وضعیــت اف بی آی درمورد 
امنیــت شــهرها و زندان هــا نیز صدق 

می کند.
ë معضل زباله ها

در حالــی کــه بدلیــل کمبــود نیــرو 
برخــی پارک هــای ملــی و مکان هــای 
تفریحی عمومی بســته شده اند، شمار 
پارک هایی که همچنــان به روی مردم 

باز هســتند کم شده است. این پارک ها 
جمــع آوری  بــرای  کافــی  خدمــه  نیــز 
زباله هــا و حفظ بهداشــت این محیط 
را ندارنــد. در نتیجــه پارک هــا کــه باید 
بــه  تبدیــل  باشــند،  ســامتی  محــل 
زباله دانــی شــده اند. وضعیــت برخی 
از ایــن پارک هــا طــوری بوده اســت که 
مســئوان آنها مجبور به بستن درهای 
پــارک شــده اند. از جمله ایــن پارک ها 
پارک ملی »جاشوا تری« بود که اواسط 
هفته پیــش درهای آن بــه روی عموم 

بسته شد.
ë رنج های پایان ناپذیر مزرعه داران

نبــرد  از  کــه  امریکایــی  کشــاورزان 
تجاری ترامپ و جنگ تعرفه ها ضربه 
دولــت،  تعطیلــی  بــا  خورده بودنــد، 
دومین ضربــه مهلک را بــر جان خود 
احســاس کردنــد. بعــد از وقــوع نبــرد 
تجاری امریــکا با چین، بهای دانه های 
سویا بشــدت کاهش یافت. این مسأله 
زندگــی کشــاورزان را تحــت تأثیر خود 

قــرار داد و باعــث شــد آنهــا از دولــت 
فدرال تقاضا کنند، بهای دانه های سویا 
در کشور را تغییر دهد. قرار بود این کار 
بزودی انجام شود. اما با تعطیل شدن 
دولت و برگزار نشــدن جلســات دولت 
فدرال، جلســه مربوط بــه تعیین نرخ 
دانه های ســویا نیز تا زمانی نامشخص 

به تعویق افتاده است.
ë  معلق ماندن پرونده هزاران مهاجر و

گرسنه ماندن فقرا
تعطیلــی دولــت امریــکا همچنین 
باعــث شده اســت پرونــده مهاجرتــی 
هــزاران نفــر کــه فرم هــای مربــوط بــه 
صــف  در  و  کــرده  پــر  را  پناهجویــی 
پاســخ قرار داشــتند، در حالت تعلیق 
قــرار بگیــرد. جــدا از این برخــی از این 
مهاجران نیز که قرار بود به کشــور خود 
مسترد شوند، در وضعیتی نامشخص 

قرار گرفته اند.
عــاوه بر این هــم مهاجــران و هم 
فقرایی که نیازمند کمک های نهادهای 

خیریه برای رفع گرسنگی خود هستند، 
مجبور هســتند شــب را گرســنه ســر بر 
بالیــن بگذارنــد. بنیــاد »برنامه کمکی 
تغذیــه« که معروف بــه »برنامه کوپن 
غذا« اســت و به 40 میلیــون امریکایی 
نیازمند کمک می کند تا گرسنه نمانند، 
اعــام کرده اســت تا پایــان مــاه ژانویه 
یعنی تــا دو هفته دیگر قــادر به کمک 
بــه نیازمنــدان اســت و بعــد از آن این 
نیازمندان گرســنه می ماننــد. آمار این 
نهاد نشــان می دهــد، 7 میلیــون زن و 
کودک نیازمند کمک هــای این برنامه 

هستند.
باید به مواردی که برشــمرده شــد، 
مواردی همچون تبعات محیط زیستی 
تعطیلــی دولــت، بی خانمــان شــدن 
اجاره نشــین ها، وضعیت بهداشــت و 
ســامت، تعلیق پروژه های تحقیقات 
علمی، تعطیلــی باغ وحش ها و مراکز 
هنری و همچنین تعلیــق پرونده های 

دادگستری را افزود.

ë هزینه سرسام آور تعطیلی
بــرای  حالــی  در  ترامــپ  دونالــد 
داری  میلیــارد   5 بودجــه  دریافــت 
کشــیدن دیوار مرزی دولــت امریکا را به 
تعطیلــی کشــانده کــه بــس آن بووینو، 
اقتصــاددان ارشــد مؤسســه امریکایــی 
استاندارد و فقر می گوید این تعطیلی تا 
روز جمعه هزینه ای بالغ بر ۳.۶ میلیارد 
دار بــرای اقتصــاد ایــن کشــور در پــی 
داشته است. به گزارش ایسنا، به نقل از 
خبرگزاری اســپوتنیک،  بووینو می گوید: 
تخمیــن می زنیــم کــه ایــن تعطیلی در 
هر هفتــه باعث ضرر 1.2 میلیارد داری 
تولید ناخالص داخلی شــده باشــد. این 
شــاید بــرای بزرگترین اقتصــاد دنیا کم 
باشد اما برای آنهایی که تاش می کنند 
تا هزینه های زندگی خود را بدون درآمد 

و دستمزد پوشش دهند، بسیار است.
ایــن در حالی اســت که بــه گزارش 
پایگاه »هیل« وابسته به کنگره امریکا 
69 درصد مردم این کشــور معتقدند 
دیوار مرزی مسأله ای ضروری نیست 
که ترامــپ بخواهد بخاطــر آن دولت 
را  مــردم  زندگــی  و  کنــد  تعطیــل  را 
تحت الشعاع این تعطیلی قرار دهد. 
70 درصــد نیز عقیده دارند، تعطیلی 
دولت تأثیر مخربی بر کشور و اقتصاد 

آن دارد.
ایســنا  گــزارش  بــه  همچنیــن 
نظرســنجی جدید صورت گرفته توسط 
کــه  می دهــد  نشــان  ایکــس  هریــس 
میزان محبوبیــت دونالد ترامپ رئیس 
جمهــور امریــکا در بحبوحــه تعطیلــی 
رســیده  درصــد  بــه ۴۴  دولــت  کنونــی 
اســت. براساس این نظرســنجی میزان 
ســال  دســامبر  در  ترامــپ  محبوبیــت 
2018 میادی ۴7 درصد بود که در حال 
حاضر با سه درصد کاهش به ۴۴ درصد 

رسیده است.

میلیون ها نفر اسیر لجاجت یک نفر
طوانی ترین تعطیلی دولت بر زندگی تمام امریکایی ها تأثیر گذاشته است

پــاورقـی
جیمزکومی
 مترجمان: مسعود میرزایی 

و بهجت عباسی
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وفاداری وااتر

دادستان های ایق
تا آنجا که من اطاع داشتم حقیقت این بود که اطاعات رئیس جمهوری 
در مــورد پرونــده خانــم کلینتون در همان حــدی بود که هر فــرد عادی نیز 
می توانســت از طریــق رســانه ها از آن آگاه شــود. او به هیچ وجــه در جریان 
کارهایی که ما انجام می دادیم قرار نگرفته بود و اگر فقط اطاعات منتشره 
در رســانه ها را تعقیب می کرد، در واقع چیزی از اصل ماجرا نمی دانســت، 
چــرا که خوشــبختانه تا آن لحظــه هیچ گونه اطاعاتی به بیــرون درز نکرده 
بود. با این حال اظهارات او همه ما را در شرایطی قرار داد که در صورتی که 
در پایان تحقیقات، اتهامی متوجه خانم کلینتون نمی شــد، هدف حمات 

فرسایشی و تباه کننده قرار می گرفتیم.
در اوایــل بهار، زمانی که من کم کم فرارســیدن پایان تحقیقات را بدون 
وجــود مدارک و شــواهد کافی بــرای طرح اتهام قضایــی می دیدم، به قائم 
مقــام دادســتان کل – کــه در واقع رئیس مســتقیم مــن بــود – تأکید کردم 
بــه ایــن فکر کند کــه اگر ایــن پرونده بــدون ارائه اتهامی بســته شــود، پایان 
بــازی چگونه خواهد بود. ســالی ییتس قائم مقام دادســتان یک دادســتان 
حرفــه ای بود که من از ســال ها قبل و به طور غیررســمی با او آشــنا بودم. او 
و یکــی از دوســتان نزدیکم با هم به عنوان دادســتان های فــدرال در آتانتا 
کار کــرده بودنــد و خانــم ییتــس در آنجا به عنــوان فردی محکــم، متفکر و 
مســتقل شــهرتی به هم زده بود و مــن به عنوان رئیس اف  بــی   آی نیز این 
صفت هــا را در او می دیــدم. پرونده خانم کلینتون یــک پرونده عادی نبود 
و ســال 2016 نیز یک سال معمولی به شــمار نمی رفت، به همین دلیل به 
خانــم ییتس پیشــنهاد کردم که یک شــفافیت فوق العاده مورد نیاز اســت 
تــا بتوانیــم اعتماد مردم امریکا را دوباره جلب کنیــم و از نهادهای قضایی 
کشور محافظت نماییم. من گفتم که امیدوارم او همه افراد را به کار بگیرد 
تا همه احتماات را در ســایه قانون بررســی کنند، ولی هرگز پاسخی از قائم 

مقام دادستان دریافت نکردم.

اله مهرزاد
خبرنگار

سد آهنین
در پی گران شدن هزینه حمل ونقل عمومی در برزیل نیروهای 
امنیتی این کشــور در ســائوپائولو با تشکیل سدی آهنین مقابل 

معترضان به این گرانی صف کشیدند.  نمــــا
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خارج شدن از خط
رئیــس جمهــوری همچنان به خاطر کتاب »معامله شــیطان« نوشــته جاشــوا 
گریــن کــه از بنن بابت انتخابات تحســین می کــرد عصبانی بود. عــاوه براین، 
در حالــی کــه رئیس جمهوری مایل بود در مقابل مک مســتر از بنن طرفداری 
کند، عملیات دفاع از مک مستر تحت حمایت جارد و ایوانکا هم داشت تأثیر 
خود را می گذاشــت. مرداک، که جارد برای دفاع از مک مســتر او را به کار گرفته 
بود، شــخصاً علیه بنــن نزد رئیس جمهوری اعمال فشــار می کــرد. طرفداران 
بنــن احســاس می کردند بایــد از او در برابر اقــدام بی فکرانــه رئیس جمهوری 
دفــاع کنند؛ بنابراین نه تنها مک مســتر را به عنوان فــردی ضعیف در ارتباط با 
اســرائیل تصویر کردند، بلکه شلدون آدلســون را نیز راضی کردند روی ترامپ 
اعمال نفوذ کند – آدلسون به رئیس جمهوری گفت در مورد اسرائیل بنن تنها 
فرد مورد اعتماد در کاخ ســفید اســت. ثروت میلیاردی آدلســون و سرســختی 
او همیشــه ترامــپ را تحت تأثیر قرار می داد و به اعتقــاد بنن، تأییدیه او باعث 

تقویت قابل ماحظه موقعیتش می شد.
اما موفقیت ژنرال کلی – یا حتی به قول کســانی که می توانســتند نظرشــان 
ـــ در برآمــدن از عهده  را بــا او درمیــان گذارنــد، نزدیــک شــدن او بــه موفقیتـ 
مدیریت آشــفتگی وحشتناک بخش غربی کاخ ســفید، به موفقیتش در پشت 
ســر گذاشــتن چالش اصلی شــغلش که همــان چگونــه مدیریت کــردن خود 
ترامپ بود، بســتگی داشــت. یا در واقع اینکه چگونه با کنترل نکردن او زندگی 
کند. خواســته ها، نیازها و واکنش های او باید در خارج از ساختار سازمانی ادامه 
می یافــت – ضرورتاً بایــد ادامه می یافت. ترامپ متغیــری بود که به اصطاح 
رایــج در مدیریت، قابل کنترل نبود. او مثل یک بچه دو ســاله نافرمان بود. اگر 
سعی می کردید کنترلش کنید فقط تأثیر مخالف را داشت. بنابراین، از این نظر 

مدیر ناچار بود با بیشترین قاطعیت انتظارات خودش را مدیریت کند.
ژنرال کلی در یکی از جلسات با رئیس جمهوری در همان اوایل، جارد و ایوانکا 
را هم در دستور جلسه قرار داد – پرسش در مورد اینکه نظر رئیس جمهوری در 
مورد نقش آنها چیســت؛ از نظر او جنبه های مفید و کارآمد این نقش چیســت 
و در چه جنبه هایی کارآیی نداشــت؛ دیدگاه او درمورد آینده این نقش چیســت. 
منظور این بود که به شیوه ای هوشمندانه زمینه بحث و گفت و گو در مورد بیرون 
کردن آنها از کاخ سفید باز شود. اما کلی زود متوجه شد رئیس جمهوری از تمام 
جنبه های عملکرد آنها در بخش غربی کاخ ســفید راضی اســت. شــاید یک روز 
جارد وزیر خارجه شود – این تنها تغییری بود که به نظر می رسید رئیس جمهوری 
پیش بینــی می کند. بیشــترین کاری که کلی می توانســت انجام دهــد این بود که 
رئیس جمهوری را متقاعد کند این زوج باید بخشی از برنامه منظم سازمانی در 
بخش غربی باشــند و نباید اینقدر عجوانه از خط آن خارج شــوند. حداقل، این 

چیزی بود که ژنرال کلی می توانست سعی در اعمال آن داشته باشد.

پــاورقـی

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

ارتــش رژیــم صهیونیســتی کــه در دو 
ســال اخیر به طور محسوسی حمات 
خــود علیــه مواضــع ارتــش ســوریه را 
افزایش داده اســت، شــامگاه جمعه، 
بــرای دومین بار در 17 روز گذشــته به 
مواضعی در دمشــق حمله موشــکی 

کرد.
خبــری  شــبکه  ســایت  به گــزارش 
»الجزیره« به نقل از خبرگزاری رسمی 
ســوریه »سانا«، ســاعت 2۳:15 دقیقه 
به وقت محلی دو جنگنده اسرائیلی از 
ســمت »اصبع الجلیل« موشک هایی 
را بــه ســمت منطقه الکســوه و اطراف 
فــرودگاه دمشــق شــلیک کردند. همه 
توســط  شــده  شــلیک  موشــک های 
پدافند ارتش ســوریه منهدم شــدند و 
تنها یکی از موشک ها خساراتی به یک 
انبــار در نزدیکی فرودگاه دمشــق وارد 
آورد. بنا بر این گزارش دیدبان حقوق 
بشــر در ســوریه خبر داده اســت، رژیم 
صهیونیســتی در اغلــب حماتــی کــه 
علیه خاک سوریه انجام داده، مناطق 
جنوبــی دمشــق را هــدف گرفته اســت 
که بــه طــور معمــول نیروهــای جناح 
از جملــه حــزب اه لبنــان  مقاومــت 

در این مناطق مســتقر هســتند. سران 
اعــام  صراحــت  بــه  بارهــا  تل آویــو 
متعلــق  ســاح  انبارهــای  کرده انــد، 
بــه حــزب اه را در ســوریه هــدف قرار 
می دهنــد. آنهــا همچنین در راســتای 
سیاســت های ضد ایرانــی خود مدعی 
هســتند، با حمات خــود قصد دارند، 
مانع شکل گیری پایگاه نظامی دائمی 
ایران در ســوریه شــوند. پیش از این در 
مــاه ســپتامبر نیز یک مقام اســرائیلی 
مدعی شــده بود، در دوســال گذشــته، 
ایــن رژیــم 200 حملــه علیــه  ارتــش 
نیروهــای مقاومــت در ســوریه انجــام 
داده است. به اعتقاد ناظران بخشی از 
علت افزایش قابل توجه این حمات، 
حمایت های همه جانبه دولت دونالد 
ترامپ از اســرائیل و تندروی های او در 

سیاست خارجی خود است.
تشدید حمات رژیم صهیونیستی 
در ســوریه در حالی اســت کــه ترامپ، 
به عنــوان متحد نزدیــک این رژیم، به 
تازگی فرمــان خروج نیروهای نظامی 
امریــکا از ســوریه را صــادر کــرد و روز 
جمعــه نیز خبرها حاکــی از آغاز روند 
خــروج ایــن نیروهــا از این کشــور بود. 

هفتــه پیش نیز جــان بولتون، مشــاور 
امنیتی دونالد ترامپ، در سفری که به 
تل آویو و آنکارا داشــت، تصریح کرد، 
امریــکا امنیــت اســرائیل را در اولویت 

همه سیاست هایش قرار داده است.
ë حمله پهپادی ارتش سوریه

نیــز  ســوریه  از  میدانــی  خبرهــای 
حاکــی اســت، ارتــش ســوریه حملــه 
محــل  در  بی ســابقه ای  پهپــادی 
تروریســت های  نشســت  برگــزاری 
النصره در حومه شمالی حماه انجام 
داد کــه خســارات و تلفــات ســنگینی 
کــرد.  وارد  تروریســتی  گــروه  ایــن  بــه 
بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر بــه نقل 
از العالــم، یــک منبــع نظامــی گفت، 
نیروهــای ارتــش ســوریه ابتــدا با یک 
فروند هواپیمای بدون سرنشین محل 
تروریســتی  گــروه  نشســت  برگــزاری 
جیــش العزه و تجمع عناصر مســلح 

ایــن گــروه تروریســتی را رصــد کردند 
و ســپس بــا یــک پهپــاد حامــل مــواد 
منفجره محل برگزاری این نشست را 
هــدف قرار دادند که در پی این حمله 
خساراتی سنگین به تروریست ها وارد 
شــد. این در حالی اســت که ترکیه نیز 
کمانــدوی  نیروهــای  از  یگان هایــی 
خــود را بــه مرزهایش با اســتان ادلب 
ســوریه که اخیــراً شــاهد درگیری های 
شــدیدی میان النصره و شبه نظامیان 
اعــزام  بــود،  آنــکارا  حمایــت  مــورد 
کــرد. این در حالی اســت کــه منابعی 
در ترکیــه اعــام کردنــد کــه خلوصی 
آکار، وزیــر دفــاع، نشســتی بــا رئیــس 
ســتاد ارتــش، فرمانده نیــروی زمینی 
ترکیــه  اطاعــات  ســازمان  رئیــس  و 
نزدیک مرزهای سوریه - ترکیه برگزار 
تــداوم  و  ســوریه  شــمالی  تحــوات  و 

آتش بس در ادلب را بررسی کرد.

 پدافند هوایی سوریه دومین حمله اسرائیل علیه دمشق 
در 17 روز گذشته را ناکام گذاشت

حمات بی فرجام صهیونیستی

دورنـــما
 پشت پرده سیاست خارجی ترامپ 

در منطقه

دونالد ترامپ که چرخش در مواضع او امری غیر عادی نیســت و بارها در 
طول دو ســال گذشــته شاهد تغییراتی در سیاســت های وی بوده ایم، اخیراً 
بــا اعام خــروج نیروهــای امریکایی از ســوریه این ســؤال را در اذهان افکار 
عمومــی جهــان به وجــود آورد کــه آیا در دوســالی که از ریاســت جمهوری 
ترامــپ باقــی مانــده باید منتظــر یک سیاســت خارجــی جدیــد در امریکا 
باشــیم؟ در همین ارتباط با فریدون مجلسی، دیپلمات سابق و کارشناس 

مسائل بین الملل گفت و گو کردیم.
ë  با وجود اقدامات تهاجمی ترامپ در سوریه در هفته های اخیر شاهد تأکید

او بر خروج از ســوریه بوده ایم. آیا به نظر شما سیاست های ترامپ در سوریه 
در حال دگردیسی است؟

حقیقــت معلوم نیســت. اما بی تردیــد دونالد ترامــپ رئیس جمهوری 
امریــکا براحتی از ســوریه صرف نظــر نمی کند. از همیــن رو می توان گفت، 
احتماًا امریکا می خواهد نیروهای زمینی خود را از ســرزمین ســوریه خارج 
کند تا عملیات دیگری انجام دهند. حتی شاید انتظار داشته باشند که بقیه 

کشــورها هم خاک ســوریه را ترک کننــد. اما براحتی 
نمی شــود قضــاوت کرد و یــک امر نظامــی و امنیتی 
اســت که بســیاری از ابعادش قاعدتاً پوشیده است. 
خصوصاً اینکه نیروها به ســمت عراق عقب نشینی 
کرده انــد و ظاهــراً نیروهای دریایــی و هوایی آنها که 
در آب هــای مدیترانــه همچنان در محل خودشــان 

مستقر هستند.
ë  در مســأله افغانستان و یمن نیز همین چرخش را دیده ایم. علت مذاکره با

طالبان و اصرار برای پایان جنگ یمن را چگونه برآورد می کنید؟
مقدار زیادی از این سیاست ها به روابط و برنامه هایی که ترامپ با ایران 
در پیش دارد، برمی گردد و بخشــی از آن هم به تمایل او به این مســأله بر 
می گردد که هم می خواهد آن جنگ ها ادامه پیدا کند وهم حاضر به دادن 
هزینه آنها نیســت. امریکا از ادامه جنگ فرسایشی نیابتی در یمن ناراحت 
نیســت. البته در کل سیاســت های آقــای ترامپ مبتنی بــر کاهش هزینه ها 
و انتقــال آنهــا به گــردن دیگران اســت. درباره افغانســتان هــم حمایتی را 
که از گروه طالبان شــروع کرده اند این اســت که می دانند که طالبان اساســاً 
ضــد ایرانــی هســتند و نگران ایــن هســتند که دولــت متعارف افغانســتان 
روابط نزدیکتری با ایران داشــته باشــد. پس ترجیــح می دهند نیرویی ضد 
ایرانی در آنجا تقویت شــود و حضور داشــته باشــد و مانع ارتباطات ایران و 
افغانستان شوند. چون ارتباطات ایران و افغانستان الزامی و اجباری است 
و نیاز خود به موادی از جمله ســوخت و ســیمان و غیره.... را از طریق ایران 
بــرآورده می کنــد و از آن مهم تر بنــدر چابهار برای تنفــس تجارت خارجی 

این کشور بسیار مهم است. 
ë  بــا وجود این چرخش ها در سیاســت خارجی ترامپ کــه در چند ماه اخیر

صــورت گرفتــه، آیا می تــوان گفت کــه در آینده شــاهد سیاســت خارجه ای 
متفاوت از آنچه تا کنون دیده ایم، خواهیم بود؟

مهم ترین عنصری که در سیاســت خارجی ترامپ وجود دارد محاصره 
کردن ایران و تحت فشــار قرار دادن ایران اســت. توری هم که مایک پمپئو 
وزیر خارجه امریکا در خاورمیانه در آن به ســر می برد، کامًا برای تحریک 
همســایه ها علیه ایران اســت. تصــور نمی کنم در آینده در سیاســت امریکا 

تغییر خاصی صورت بگیرد.

فروغ احمدی
خبرنگار گفت وگو

فریدون مجلسی

A
F
P

اختافات درباره نشست اقتصادی سران عرب در لبنان
به دنبال عدم دعوت از سوریه برای مشارکت در نشست اقتصادی – اجتماعی 
ســران عــرب توســط اتحادیــه عــرب اختافــات داخلــی سیاســی در لبنــان باا 
گرفته اســت. به گزارش ایســنا، پــس از بروز اختافات داخلــی که منجر به عدم 
درخواست لبنان از اتحادیه عرب برای تجدیدنظر درباره تعلیق عضویت سوریه 
شــد، درخواست ها برای تعویق برگزاری نشست اقتصادی افزایش یافته است. 
براســاس اطاعات به دســت آمده، سعد حریری، نخســت وزیر مکلف لبنان با 
پیشنهاد وزارت خارجه این کشور برای دعوت از سوریه مخالفت کرده است. این 

در حالی است که قرار است این نشست 19 و 20 ژانویه در بیروت برگزار شود.

اعزام بمب افکن های امریکا به پرل هاربر
ســه بمب افکن و 200 پرســنل امریکا در پایگاه پرل هاربر هاوایی برای شرکت 

در تمرین گشتزنی 2۴ ساعته هوایی در ایندو-پاسیفیک اعزام شدند. 
به گــزارش ایســنا، به نقــل از خبرگزاری اســپوتنیک، جاشــوا دور فرمانده 
امریکایــی اعام کــرد: مشــارکت بمب افکن های بی 2 در رزمایش گشــتزنی 
هاوایی نشان از آمادگی این نوع تجهیزات برای دفاع از کشور ما و متحدانش 
اســت. براســاس بیانیه وزارت دفاع امریــکا اولین رزمایش گشــتزنی در ماه 
اوت 2018 برگزار شد و اکنون این دومین رزمایش امریکا است که در منطقه 

برگزار می شود. 
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شــادی  از  کوتــاه  فیلمــی  گذشــته  روز 
ســربازان یگان موزیک نیروهای مسلح 
در فضــای مجــازی دســت بــه دســت 
می شــد به گونــه ای که در چشــم برهم 
زدنی به یکی از پربیننده ترین ویدئو های 
روز مبدل شد. این فیلم کوتاه هم مانند 
بســیاری از فیلــم و عکس های منتشــر 
شــده در فضــای مجــازی واکنش هــای 
زیــادی بــه همــراه داشــت. این بــار اما 
برخــاف گذشــته کمتــر کســی هتاکــی 
می کــرد و کمتر کســی لــب بــه کنایه باز 
می کرد. انگار مردم هنرمندان این فیلم 
کوتــاه را فرزنــدان خــود می دانســتند تا 
حدی که بنابرگفته سردار موسی کمالی، 
رئیس اداره ســرمایه انســانی ســتاد کل 
از کاربــران  نیروهــای مســلح بســیاری 
فضای مجــازی اعم از تلگــرام و توییتر 
و... درخواســت کرده اند با این ســربازان 
برخــورد انضباطــی صــورت نگیــرد. به 
همین بهانه با ســردار موسی کمالی به 

گفت و گو نشسته ایم که می خوانید:

ماجــرای این فیلــم کوتاه چه بــوده و آیا 
شما برای این سربازان تشویق یا تنبیهی 

در نظر گرفته اید؟
این فیلمی که در فضای مجازی منتشر 
شــد مربوط بــه مراســم روز ســرباز بود 
کــه عــده ای از ســربازان یــگان موزیــک 
در حــال تمریــن بــرای اجــرا در مقابل 
یکــی از یگان هــای ســپاه بودنــد کــه در 
کنار تمرین به شــادی نیــز پرداخته اند. 
البتــه برخــی در شــبکه های اجتماعــی 
نسبت به این فیلم واکنش هایی نشان 
دادنــد و ســعی داشــتند بــرای ایــن کار 
از  عــده ای  لــذا  بســازند.  حاشــیه هایی 
مــردم و کاربــران مجــازی در تلگــرام، 
از  حتــی  و  اینســتاگرام  و  اپ  واتــس 
طریــق ارســال پیامــک تقاضا داشــتند 
کــه بــا ایــن ســربازان برخــورد تنبیهــی 
نداشــته باشــیم. در پاســخ به این افراد 
باید بگویــم آنها نگران نباشــند، با این 
سربازان هیچ تنبیه و برخورد انضباطی 
صورت نخواهــد گرفت. مــا امیدواریم 
ســربازان ایــران غــم نبینند و بــه کوری 
چشم دشمنان همیشه شاد، دلخوش، 

سرزنده و سامت باشند.

در خصــوص تشــویق هــم بایــد بگویم 
آنهــا همــان موقع در جشــنواره ســرباز 
مورد تشــویق قرار گرفتند و دیگر نیازی 

به تشویق مجدد ندارند.
به نظر شما در شــرایط کنونی انتشار این 
فیلم کوتاه با توجه به این که زمان زیادی 
از مراسم روز سرباز گذشته است با هدف 

و دلیل خاصی انجام شده است؟
فضــای  در  بویــژه  برخــی  متأســفانه 
ســعی  و  می کننــد  جو ســازی  مجــازی 
دارنــد بــا سوء اســتفاده و حاشیه ســازی 
از شــیطنت چند جــوان، این فیلم را به 
دســتاویزی بــرای تفرقه بیــن نیروهای 
ارتــش، ســپاه و ناجــا تبدیــل کننــد کــه 
خوشــبختانه بــا تدبیر و هوشــیاری این 

نقشه ها عملی نخواهد شد.
ستاد کل نیروهای مســلح برای افزایش 
نشــاط و تقویــت روحیــه ســربازان چه 

برنامه هایی دارد؟
ارزشــمند  ســرمایه های  از  ســربازان 
کشــور هســتند و در تمامــی برهه هــا در 
صیانــت و پاســداری از ایــران اســامی 
صادقانه و مخلصانه خدمت می کنند. 
از ایــن رو ســتاد کل نیروهای مســلح با 

هدف بهینه ســازی اوقــات فراغت آنها 
دســتورالعملی را صادر کرده اســت که 
براســاس آن، ســربازان در زمینه هــای 
مختلف آموزشی و فرهنگی و همچنین 
فعالیت های ورزشــی شرکت می کنند. 
از ســوی دیگــر تــاش شــده اســت در 
جشــن های مختلف از جمله روز سرباز 
کــه روز دوم هفته دفاع مقدس اســت، 
رشــته های  در  برگزیــده  ســربازان  از 
مختلــف تقدیر و تجلیل بــه عمل آید. 
لذا برگزاری مراســم شاد برای سربازان 
در اعیاد و مناسبت های مختلف امری 
طبیعی اســت و موضــوع تعجب آوری 

نیست.
آیا برای افزایش مهارت های سربازان به 
عنوان آینده سازان کشور برنامه هایی را 

در نظر گرفته اید؟
شــعار ما مهــارت آموزی به ســربازان 
اســت در ایــن راســتا هــم تاش شــده 
ســربازانی که بــرای گذرانــدن خدمت 
ســربازی وارد نیروهای مسلح شده اند 
حداقــل یــک مهــارت بیاموزند. ســال 
گذشــته ایــن برنامــه بــرای 100 هــزار 
ســرباز اجرا شــد و در ســال جاری برای 
شــده  برنامه ریــزی  ســرباز  هــزار   200
یــا  دو  طــی  می شــود  تــاش  اســت. 
ســه ســال آینــده هر ســربازی کــه وارد 
نیروهای مســلح وارد می شود حداقل 
بــا یــک تخصــص خدمــت خــود را به 
پایان برســاند و البته این سربازها پس 
از خــروج رهــا نخواهنــد شــد تا ســرباز 

بتواند شغل مناسبی بیابد.

شــما می دانید که سربازان ظرفیت های 
بالقــوه ای دارند و می تواننــد در برخی از 
برنامه هــا و تصمیم گیری ها مشــارکت 
و نقش آفرینی اثربخشــی داشــته باشند 
بــرای اســتفاده از چنیــن نیروهایــی چه 

طرح هایی در دست اجراست؟
مشــاور ســرباز موضــوع دیگری اســت 
کــه هــر فرمانــده و مســئول واحــد یک 
مشاور از میان ســربازان خواهد داشت 
ایــن طریــق ســربازان در بحــث  از  تــا 
تصمیم گیری های مربوط به خودشان 

نقش داشته باشند.
سرباز معلم هم موضوع دیگری است 
که باعث می شــود سربازانی که مهارت 
را در  از خدمــت خــود  دارنــد بخشــی 

خارج از پادگان انجام دهند.

دربــاره  ابتــکار 
چهارمین ایحه در 
بازنگری  خصوص 
قوانیــن طاق تصریح کــرد: در چارچوب 
شــرع مقدس اســام و موازین شــرعی با 
توجه بــه اقتضائاتی کــه در جامعه وجود 
دارد می تــوان قوانیــن را بازنگــری کرد به 
گونه ای که به تحکیم بنیان خانواده کمک 
شــود. مسأله طاق این قابلیت را دارد که 

تغییرات قانونی در آن اجرا شود.
او در خاتمــه افــزود: در زمینــه تدوین این 
لوایح ارتباط تنگاتنگی با فراکســیون زنان 
و خانواده مجلس شــورای اسامی داریم 

تــا جایی کــه ایــن نماینــدگان مجلس در 
جلســات فقهی – حقوقی ما نیز شــرکت 

می کنند.
ë  بــه مربــوط  سیاســت های  تصویــب   

شاخص های عدالت جنسیتی
بــه گفته معــاون امــور بانــوان و خانــواده 
زن  ملــی  ســتاد  در  جمهــوری،  رئیــس 
بــه  مربــوط  سیاســت های  خانــواده،  و 
شــاخص های عدالت جنسیتی تصویب 
و برای اجرا به همه دســتگاه ها اباغ شده 
و هــدف غایــی آن دســتیابی بــه عدالــت 
جنسیتی است. ابتکار با بیان اینکه انتقال 
و تبــادل تجربیات و شبکه ســازی زنان که 

در شــهرهای مختلــف کشــور مســئولیت 
افــزود:  اســت  اقــدام شایســته ای  دارنــد 
نقــش و اهمیت توجــه به موضــوع زنان 
و خانــواده در مدیریــت شــهری اهمیــت 
بســزایی دارد و یکی از محورهای توســعه 
پایدار شــهرها اســت و بدون برنامه ریزی 
مؤثــر بــرای زنان و خانــواده نمی تــوان به 
اهداف کان دســت یافت و باید مبتنی با 
هر برنامه ای به سمت تحقق عدالت گام 
برداشــت. در ایــن خصــوص در مدیریت 
شــهری باید به مفهوم عدالت جنســیتی 
پرداخت تا همه زنان و مردان از خدمات 
مدیریت شــهری بهره مند شوند. معاون 

امــور زنان و خانــواده رئیــس جمهوری با 
اشاره به لزوم اجرای عدالت جنسیتی در 
همه دستگاه ها بیان کرد: اگر شورای شهر 
شاخص های مربوط به عدالت جنسیتی 
را تصویــب کند می توان بر اســاس اســناد 
فرادستی در برنامه سالیانه شورا به عنوان 
یــک محــور مطرح شــود. به گفتــه ابتکار، 
دولت در ایحه بودجه ســال ۹۸ گام های 
خوبی برداشته است و حدود ۶0 درصد در 
استانداری ها در مورد واگذاری پست های 
مدیریتی به زنان نسبت به سال قبل رشد 
داشــته اســت. او در ادامه تصریح کرد: در 
برنامه ریزی شهری هم باید شاخص های 

دوســتدار خانــواده را در نظــر بگیریــم و 
بــه دنبــال آن چهــره خشــن شــهری را با 
برنامه ریــزی تغییر دهیــم و عناصری که 
آرامش و نشــاط را به شــهر باز می گرداند 
شناسایی کنیم. ابتکار به اختال ارتباطی 
ایــن  کــرد:  بیــان  و  اشــاره  در خانواده هــا 
اختــال اعضــای خانــواده را از هــم جــدا 
کــرده و امروز ارتباط بین نســلی به یکی از 
مشکات نهاد خانواده تبدیل شده است، 
موضــوع گفت و گــوی ملــی خانــواده یک 
بحث کلیدی است و باید برای اجرای آن 
همکاری داشت، اکنون عدالت جنسیتی 
و گفت و گوی ملی خانــواده در عالی ترین 

سطح مدیریت شهری و مصوبات شورای 
اسامی شهر باید از محورهای برنامه های 

پنج ساله شهری باشد.
رئیــس  خانــواده  و  زنــان  امــور  معــاون 
جمهــوری در زمینــه توانمندســازی زنان 
گفت: زنان سرپرســت خانواده در اولویت 
هستند که توان افزایی یکی از نیازهای آنان 
محسوب می شود. ابتکار بر لزوم حمایت 
از اســتارت آپ ها برای اشتغالزایی بانوان 
تأکید و تصریح کرد: باید با تأسیس خانه 
اســتارت آپی مرکزی برای حضور جوانان 
و فعــاان در حــوزه کار آفرینی و کســب و 

کارهای خاقانه ایجاد کرد.

به افرادی که از ســن تجرد قطعی عبور کرده باشــند، مجــردان قطعی می گویند و 
تعداد آنها در کل کشور 220 هزار نفر است.

به گزارش ایسنا، علی اکبر محزون مدیرکل دفتر جمعیت نیروی کار مرکز آمار ایران 
و مدیرکل سابق اطاعات و آمار جمعیتی سازمان ثبت احوال کشور در یک برنامه 
رادیویــی بــا بیان این مطلب، اظهار داشــت: طبق آخرین سرشــماری، ۹ میلیون و 
۷۶۹ هــزار نفــر در ســن متعــارف ازدواج و هرگــز ازدواج نکــرده داریــم و همچنین 

تعداد افرادی که از سن متعارف ازدواج عبور کرده اند اما هنوز به سن تجرد قطعی 
نرسیدند یک میلیون و ۸10 هزار نفر است.

وی گفــت: بــه افرادی که از ســن تجرد قطعــی عبور کرده باشــند، مجردان قطعی 
می گویند و تعداد آنها در کل کشــور 220 هزار نفر اســت. 11 میلیون و ۸00 هزار نفر 
مجرد هرگز ازدواج نکرده در کشــور داریم که با احتســاب افراد بدون همســر در اثر 

فوت یا طاق، جمعیت مجردان ایران به رقم 1۳ میلیون و ۳2 هزارنفر می رسد.
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پرستو رفیعی
خبرنگار

بی بهانه شاد شدند و شادکردند

تدوین 4 ایحه جدید در حمایت از حقوق زنان

13 میلیون مجرد و ۲۲۰ هزار مجرد قطعی در کشور

سردارکمالی: سربازان یگان موزیک تنبیه نمی شوند

تشکیل کمیته پیگیری برای ۲ کودک کار 
کرمانی

 دیــروز کلیپــی از 2 کــودک کار در فضــای مجازی و شــبکه های 
اجتماعی منتشــر شــد که نشــان می داد یک نفر کــه در ابتدا از 
مأموران شــهرداری کرمان معرفی می شــود، بــه زور و با لحن 
بی ادبانــه ای از دو کــودک کار می خواهــد دوشــاخه گل نرگــس را بخورنــد. این دو 
کــودک کــه حدوداً ۹- ۸ ســاله به نظر می رســیدند، با حالت معصومانــه ای به او 
التمــاس می کنند کــه این کار را انجام ندهنــد، اما مرد بر کارش اصــرار می ورزد و 
حتــی در جــواب یکی از بچه ها که می گوید:»ســاقه اش را هم بخــورم؟«، می گوید 
»تا آخر بخور!« این کلیپ دیروز با واکنش های تند کاربران اجتماعی مواجه شــد 
و در نهایت شهرداری کرمان را وادار کرد تا به این فیلم که انتقادات زیادی را هم 
متوجه مسئوان ذی ربط کرده است، پاسخ دهد. شهرداری کرمان، درجواب این 
پیگیری ها، اگرچه این کلیپ و محتوای آن را ســاختگی و غیر واقعی اعام نکرد، 
امــا در نهایــت بــار این مســئولیت را بــه دوش پیمانکار انداخت. علی ســعیدی، 
شــهردار منطقه 2 کرمان در این زمینه از تشــکیل کمیته ویژه برای پیگیری اصل 
ماجــرا و برخــورد بــا خاطیان خبــر داد و به »ایــران« گفت که نتایج ایــن کمیته را 
بزودی اعام خواهیم کرد. شــهردار منطقه 2 کرمان درحالی این اتفاق را ناشــی 
از عملکرد بد پیمانکار توصیف می کند که در اصل باید از او پرسید» پیمانکاران را 
چه کسی انتخاب می کند؟!« پیمانکاران قطعاً زیر نظر شهرداری فعالیت می کنند 
و منتخب خود مسئوان مدیریت شهری هستند. بنابراین غیر مستقیم شهرداری 
هــم در ایــن اتفاق دخالــت دارد! عاوه بر این برخی منابع غیر رســمی در کرمان 
معتقدند که این نوع رفتار های آزاردهنده و غیر انسانی با کودکان کار، محدود به 
این کلیپ نمی شــود و پیمانکاران پیش از این هم برای این که محدوده خود را از 
تکدی گری و بزه و کودکان کار پاک کنند، دست به اقدامات مشابه زیادی زده اند. 
نمونــه آن هــم انتقال کودکان به خارج از محدوده شــهری و کتــک زدن آنها بوده 
است. این اظهارات البته هنوز به تأیید هیچ مقام مسئولی در کرمان نرسیده است!

مونسان: 1۲۰ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری در 
گردشگری

رئیس ســازمان میراث فرهنگی ، صنایع دســتی و گردشــگری اعام کرد: بیش 
از 120 هزار میلیارد تومان طرح ســرمایه گذاری در بخش گردشــگری در دســت 
اجراســت. به گزارش خبرگزاری صدا و ســیما؛ علی اصغر مونسان  گفت: از اول 
فروردین امســال تا پایان آبان بیش از ۶ میلیون گردشــگر خارجی به ایران سفر 
کرده اند و بیش از 120 هزار میلیارد تومان طرح   در بخش گردشــگری در دســت 
اجراســت. وی افزود: در کنار توجــه به بخش میراث فرهنگی که هویت تاریخی 
مــا را نشــان می دهــد، دو بخــش صنایع دســتی و گردشــگری نیز به طــور جدی 
مورد توجه اســت و در سازمان مرکزی و ادارات کل استانی هر سه بخش میراث 
فرهنگی، صنایع دســتی و گردشــگری مورد توجه اســت ضمن آن که دو بخش 
صنایع دستی و گردشگری می تواند به ایجاد اشتغال کمک کند. او  گفت: با توجه 
به ضرورت افزایش ورود گردشگران خارجی به کشور، تاش کرده ایم مسیر ورود 
گردشگر به کشور را باز کنیم و تاش می کنیم با انجام تبلیغات بویژه در فضای 
مجازی با طرح ایران هراسی مقابله کنیم. در همین ارتباط هر گردشگری که به 
ایران می آید در بازگشــت تبدیل به یک سفیر فرهنگی برای ما می شود. معاون 
رئیس جمهور گفت: پارســال با ۴ درصد رشــد شــاهد ورود ۵ میلیون و 100 هزار 

گردشگر خارجی بودیم.

خبـــــر

ادامهاز
صفحهاول

سالبیستوچهارم
شماره6972

5شنبه22دی1397

ــار  ــز آم ــروی کار مرک ــت نی ــر جمعی ــرکل دفت ــزون مدی ــر مح ــی اکب عل
ــت  ــازمان ثب ــی س ــار جمعیت ــات و آم ــابق اطاع ــرکل س ــران و مدی ای
ــون و ۷۶۹  ــماری، ۹ میلی ــن سرش ــق آخری ــورخبر داد: طب ــوال کش اح
هــزار نفــر در ســن متعــارف ازدواج و هرگــز ازدواج نکــرده داریــم و 
ــد  ــور کرده ان ــارف ازدواج عب ــن متع ــه از س ــرادی ک ــداد اف ــن تع همچنی
ــزار  ــون و ۸۱۰ ه ــک میلی ــیدند ی ــی نرس ــرد قطع ــن تج ــه س ــوز ب ــا هن ام

ــت. ــر اس نف

مجــــــــرد13.200.000  در  نکــرده  ازدواج  هرگــز  مجــرد 
کشــور داریــم.

۱۱ میلیون
و ۸۰۰ هزار نفر 

از سن متعارف ازدواج عبور 
کرده اند اما هنوز به سن تجرد 
قطعی نرسیدند

خانوار یک نفره

7/1 دهم

8/5 دهم

 1 میلیون
و ۸۱۰ هزار نفر

 9 میلیون
و ۷۶۹ هزار نفر

ــز  ــارف ازدواج و هرگ ــن متع در س
ــم. ــرده داری ازدواج نک

 ۲۲۰ هزار
نفر مجرد

قطعــی هســتند کــه از ســن تجــرد 
ــد. ــور کرده ان ــی عب قطع

24۱۹ 28۲۳
سـالسـال سـالسـال

با احتساب افراد بدون همسر در اثر 
فوت یا طاق، جمعیت مجردان ایران به 
رقم ۱۳ میلیون و ۳۲ هزارنفر می رسد.

1 میلیون و 232 هزارنفر مجرد 
بدون همسر در اثر فوت همسر 
یا طاق داریم.

سال ۱۳۹۵

سال ۱۳۸۵

سال ۱۳۹۰
5/2 دهم 

افزایش داشته است

سن ازدواج خانم هاسن ازدواج آقایان

زی 
مجا

ای 
فض

س :
عک



تیم ملی در حالی روز گذشــته در دومین 
بــازی خــود در جام ملت های آســیا برابر 
ویتنــام به میــدان رفــت و با دبل ســردار 
آزمون به پیروزی رسید که با ۳ قهرمانی و 
۴ بار عنوان سومی، سومین تیم پرافتخار 
تاریــخ این مســابقات بــه شــمار می آید. 
ایــن بیــن، بازیکنــان برجســته ای بــا  در 
درخشــش در این بازی ها، نقش بسزایی 
در کســب این عناوین بــرای فوتبال ایران 
داشــته اند و توانســتند جوایــز فــردی این 
مســابقات نظیر بهترین بازیکــن یا آقای 

گل رقابت ها را نیز دریافت کنند.
جعفر کاشانی: این پیشکسوت فوتبال 
ایران که حاا رئیس هیأت مدیره باشگاه 
پرسپولیس است، مدافع مستحکم ایران 
در نخســتین دوره هــای حضــور ایــن تیم 
در جــام ملت ها بــود و با ۲ قهرمانی جزو 
پرافتخارتریــن بازیکنــان ایــران در تاریخ 
این مسابقات محسوب می شود. کاشانی 
در ۸ دیدار ایران در جام ملتهای آسیا در 
ســال های ۱۹۶۸ و ۱۹۷۲ کــه بــه قهرمانی 

ایران منجر شد به میدان رفت.
ایــن مهاجم  غامحســین مظلومی: 
فقید فوتبال ایران و باشگاه استقال، در ۲ 
قهرمانی ایران در سال های ۱۹۷۲ و ۱۹۷۶ 
در ترکیب حضور داشــت. این بازیکن در 
جام ملت های ۱۹۷۶ با به ثمر رساندن ۳ 
گل آقای گل مسابقات شد و در ۸ بازی در 

این ۲ دوره به میدان رفت.
منصور رشــیدی: این دروازه بان سابق 
فوتبال ایران و استقال، چه در بازی های 
باشــگاهی،  دیدارهــای  در  چــه  و  ملــی 
زیــر ســایه زنده یــاد ناصــر حجــازی قرار 
داشــت اما در جام ملت های آسیا ۱۹۷۶ 
مصدومیت حجازی فرصت درخشــش 
را برای رشیدی فراهم کرد تا این بازیکن، 
دروازه بان اول ایران در جام ملت ها شود 
و بــا رکورد بی نظیر ۴ کلین شــیت و بدون 
گل خــورده نقــش بســزایی در قهرمانــی 

ایران ایفا کند.
فعلــی  مربــی  ایــن  باقــری:  کریــم 
ملت هــا،  جــام  دوره   ۲ در  پرســپولیس 
در تیــم ملــی حضــور داشــت و موفق به 
کســب یــک عنــوان ســومی شــد. او یکی 
از ســتون های ایــران در جــام ملت هــای 
۱۹۹۶ بــود که با نمایــش زیبای خود همه 
چشم ها را به خود خیره کرد. باقری در آن 
بازی ها، ۲ گل برابر عربستان و کره جنوبی 
به ثمر رســاند. او در جام ملت های ۲۰۰۰ 
ماننــد تیــم ملــی درخشــش دوره قبل را 
نداشــت ولی باز هم ۲ گل به ثمر رساند. 
گل از راه دور باقــری برابــر کــره  جنوبــی 
در مرحلــه یک چهــارم نهایــی، یکــی از 
زیباتریــن گل هــای ایــران در تاریــخ جام 

ملت هاســت. هرچنــد کــه ایــن گل برای 
صعود ایران به مرحله نیمه نهایی کافی 
نبــود. باقــری در ســال ۲۰۰۱ از تیــم ملی 
کناره گیری کــرد و فرصت حضور در ادوار 

بعدی جام ملت ها را از دست داد.
کناره گیــری  عابــدزاده:  احمدرضــا 
چندیــن بازیکــن از تیــم ملــی، فرصــت 
مناســبی بــرای بازیکنــان جــوان در جام 
ملت هــای ۱۹۸۸ ایجــاد کــرد کــه یکی از 
این بازیکنــان، احمدرضا عابــدزاده بود. 
ایــن بازیکــن در دیــدار نیمــه نهایی جام 
ملت هــا برابــر عربســتان، پنالتــی ماجد 
عبداه اسطوره فوتبال این کشور را مهار 
کــرد ولی ایران در رســیدن به فینال ناکام 
مانــد. در دیــدار رده بنــدی بــاز هم نوبت 
هنرنمایــی عابــدزاده بــود که در بــازی با 
چین در ضربــات پنالتی اجازه باز شــدن 
دروازه ایــران را نــداد و حتــی یک گل هم 
دریافت نکــرد. در دیــدار رده بندی ۱۹۹۶ 
هم دوباره عابــدزاده فریادرس تیم ملی 
شــد و با توفیــق در ضربات پنالتی مقابل 
کویت بــرای دومیــن بار به مقام ســومی 
آســیا دســت یافت. این آخریــن دیداری 
اســت که تیــم ملی در یک دیدار رســمی 
در ضربات پنالتی موفق به پیروزی شــده 

است.
بهتــاش فریبا: این مهاجم ســابق تیم 
ملی و استقال، دومین گلزن برتر ایران در 
تاریخ این مسابقات است. این بازیکن در 
تنها حضور خود در جام ملت ها در ســال 
۱۹۸۰ با ۷ گل آقای گل شد. فریبا در دیدار 
رده بندی برابر کره شمالی گل اول بازی را 
به ثمر رســاند تا ایران رتبه سوم مسابقات 
را کســب کند. این بازیکن بــا زدن ۴ گل در 
برابر بنگادش اولین بازیکن ایرانی لقب 
گرفــت که در یک دیدار رســمی بیش از ۳ 

گل به ثمر رسانده است.
ناصر حجــازی: ایــن دروازه بــان فقید 
فوتبــال ایــران و اســتقال چنــدی پیــش 
به عنــوان دروازه بان تیــم منتخب تاریخ 
جــام ملت هــا که توســط کاربران ســایت 
انتخــاب  آســیا  فوتبــال  کنفدراســیون 
حجــازی  شــد.  برگزیــده  می شــدند، 
دروازه بــان ثابــت تیم ملــی در قهرمانی 
ایران در جام ملت هــای ۱۹۷۲ بود.  او در 
جام ملت های ۱۹۸۰ هم با ایران در رتبه 

سوم قرار گرفت.
خداداد عزیزی: غــزال تیزپای فوتبال 
ایران، اولین بازی های ملی رســمی خود 
را در جــام ملت هــای ۱۹۹۶ انجــام داد و 
در همان مسابقات چهره شد. درخشش 
او بــه حــدی بــود کــه در پایــان رقابت ها، 
عنوان بهترین بازیکن مســابقات را از آن 
خود کــرد. اولیــن گل ملی خــداداد برابر 
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گزارش

وزیر ورزش در سفر به مشهد مطرح کرد 

 همه چیز برای چهارمین قهرمانی
آماده است

وزیــر ورزش و جوانــان دیروز ســفری یک روزه به مشــهد 
داشــت و اســتادیوم ۵ هزار نفری آزادی تربت حیدریه را 
افتتاح کرد. مســعود ســلطانی فر در حاشــیه این مراسم 
گفت:»خــدا را شــاکرم که این توفیق را کســب کردم، بعد زیارت ســاحت 
ملکوتی امام رضا)ع( در جمع مردم تربت حیدریه حاضر شویم، قرار بر 
این شــد هدیه ای از طرف دولت به این مردم اهدا شــود.« او درخصوص 
اســتادیوم آزادی تربــت حیدریــه اظهارداشت:»اســتادیوم ۵ هــزار نفــره 
تربــت حیدریــه ششــمین اســتادیومی اســت کــه از ابتــدای ســال تاکنون 
افتتــاح می کنیم و در اختیار جوانان قــرار می دهیم، به امید خدا با تاش 
همکارانــم در وزارت ورزش و جوانان تا پایان ســال 4 اســتادیوم دیگر نیز 

افتتاح می شود.«
می رســد  افتتــاح  بــه  کــه  پروژه هایــی  »تعــداد  داد:  ادامــه  ســلطانی فر 
در همــه بخش هــا قابــل توجــه اســت، بــا تأکیــد ریاســت جمهــوری بــا 
وجــود محدودیــت درآمــدی که داشــتیم امســال را بــه ســال کار و تاش 
تبدیــل کردیــم، با توجــه به ســخن رهبری که خطــاب به اعضــای دولت 
فرمودنــد، مســئوان و دولتمــردان بایــد تــاش ویــژه ای را در ایــن ســال 
که با مشــکات بیشــتری دســت و پنجه نرم می کنیم انجــام دهند، تمام 
تــاش خــود را بــه کار گرفتیم که بــه این ســخنان جامه عمل بپوشــانیم. 
تــاش  و  آنهــا هســتند  بیــن  کــه می بیننــد مســئوان در  مــردم همیــن 
 می کننــد حتــی اگر تمام آن به ثمر نرســد، خوشــحال هســتند و قدردانی

 می کنند.«
وزیــر ورزش و جوانــان درخصــوص تیــم ملــی در جــام ملت هــای آســیا 
گفــت: »بهتریــن تیــم فوتبال آســیا را داریــم، بهترین کادر فنــی، بهترین 
بازیکنــان و بهتریــن تدارکات و حمایت را داشــته و همه چیز برای کســب 
چهارمیــن قهرمانــی در جــام ملت هــای آســیا آمــاده اســت. امیــدوارم 
ملی پوشــان با تاش و کوشش برای کشــور افتخارآفرین باشند.« مسعود 
ســلطانی فر بــا بیــان اینکــه اعضــای هیــأت مدیــره پرســپولیس در هفته 
جاری مشــخص می شوند، درباره خصوصی سازی ســرخابی ها گفت:»ما 
مصرانه، محکم پای خصوصی ســازی دو باشــگاه اســتقال و پرسپولیس 
ایســتاده ایم تــا حتمــاً ایــن کار انجــام شــود. تــا جایــی کــه مــا مســئولیت 
 داشــتیم کارهــا صورت گرفتــه و از این مرحلــه به بعد در اختیار ســازمان 

خصوصی سازی است.«

چرا فوتبال ایران بیش از ۴۰ سال 
قهرمان آسیا نشد؟     

ë 8- مربی های سازنده کجا هستند؟
برمــی گردیــم به فوتبال ایــران. زمانی بــود که در 
هــر محله از شــهرهای کشــور، نوجــوان و جوان هایی 
را می دیدیــم کــه زیرنظــر مربی های بواقع عاشــق و 
بســیار زحمتکش به دنبال توپ می دویدند و الفبای 
فوتبــال را می آموختنــد. اغلــب بازیکن هایی که تیم 
قهرمان آســیا را ســاختند، به جام جهانی و المپیک 
رفتنــد و مقابــل تیم هــای نیرومنــد چهــار دهه پیــش همچون لهســتان و 
اســکاتلند درخشــیدند یــا آنها کــه به راحتی خــوردن لیوانــی آب به مقام 
قهرمانی نوجوانان و جوانان آســیا رســیدند، در همان زمین های خاکی و 
بــا همت مربیان بی توقع و بدون مــزد و مواجب پرورش یافتند و بزرگ و 
ســتاره شــدند. امروز آن زمین ها را تبدیل به برج های ســر به فلک کشیده 
کرده انــد و مربیان ســازنده و زحمتکش نیز گوشــه عزلت گزیده یا چشــم 
از این جهان بربســته اند که نام و یادشــان همیشــه در فوتبال ایران گرامی 
اســت. هم اکنــون بــا پدیــده ای تحــت عنــوان »آکادمــی« مواجه هســتیم 
کــه حدود بیســت درصــد آنها نقش مثبــت و مؤثر در ارتقای ســطح فنی 
جوانــان دارنــد و بقیــه کــه تحت هیــچ نظارتی از ســوی مســئوان فوتبال 
نیســتند و گاه حــوادث ناگــواری را نیــز رقم می زننــد، تنها به پــول و پول و 
پــول می اندیشــند. ایــن چنین اســت کــه اکنون اکثــر تیم ها در زمــان نقل 
و انتقــال نیــم فصــل لیــگ فوتبــال ایران حتــی بــرای جذب ســه - چهار 
بازیکــن کارآمــد هــم دچار مشــکل هســتند و در ســطحی بااتــر کارلوس 
کــی روش نیز بــا اســتفاده از روش »گلخانــه ای« باید تیم ایــران را آماده 
شــرکت در جام ملت های آســیا کنــد و برای تکمیــل مجموعه تحت نظر 
 خویــش در چنــد پســت از بازیکنانــی که فوتبــال را در اروپا آغــاز کرده اند،

 سود ببرد.

ë 9- فوتبال ایران چند باشگاه دارد؟
کشــورهایی که به دنبال رســیدن به درجات باای فوتبال دســت کم در 
قاره خودشان هستند، یکی از مهم ترین الزام ها برای رسیدن به این هدف 
را داشتن »باشگاه« به معنای واقعی آن می دانند. به کشورهای اروپایی و 
ژاپن و کره جنوبی و استرالیا اشاره نمی کنیم. همین قطر که لیگ ستارگان 
و پــول زیاد و نقد آن برای بســیاری از بازیکنان ایران وسوســه انگیز شــده، 
چگونــه به این جا رســیده که مجــوز میزبانی جام جهانــی را می گیرد و در 
ایران اصًا چند »باشگاه« وجود دارد که مدیر و اعضای هیأت مدیره اش 
ورزشــی باشند یا مشاوران ورزشــی و فوتبالی در کنار آنها مشاهده شوند؟ 
این باشــگاه ها چند ورزشــگاه اختصاصی و چند زمیــن تمرین و امکانات 
ازم و درآمد مشــخص و شــفاف و کافی داشــته و چند تا از این باشــگاه ها 
بدهــکار نیســتند و از بیت المــال مردم ایران ارتــزاق نمی کنند؟ در چنین 
فوتبالی با تیم هایی که اســم باشگاه بر خود گذاشته اند و در هرفصل چند 
میلیــارد تومان خرج بســتن قــرارداد با مربیــان خود و بعد اخــراج آنها و 
آوردن مربیان جدید می کنند )قراردادهای ســنگین با بازیکنان به کنار( و 
در اغلب سال ها هم شکست می خورند، اما پول اندکی را نیز به تشکیل و 
تقویت تیم های نوجوانان و جوانان تخصیص نمی دهند، چگونه می توان 
توقع ســاختن نســل جدید و کمک به آینده فوتبال ایران را داشــت؟ پس 
عجیــب نیســت که هیچ تیم ایرانــی از زمان برگــزاری طوانی مدت لیگ 
قهرمانــان آســیا به مقــام اول و جام قهرمانی نمی رســد، اما یک باشــگاه 
قطری این جام را می برد و یک باشــگاه اماراتی اگر چه به لطف میزبانی، 
از سد حریف قدرتمند آرژانتینی گذشته و حتی نایب قهرمان باشگاه های 
جهان می شــود! آیا براســتی بــرای فوتبال ایــران با این تفــاوت فاحش از 
بســیاری جهات بــا حریفانش، فتح جام ملت های آســیا نباید به آســانی 

میسر شود؟
ë ادامه مطلب در شماره فردا

بخش چهارم

از جادوگر و شهریار تا ستاره ای که 3 جام دارد
بازیکنان تأثیرگذار ایران در جام ملت ها

گفت وگوی »ایران« با جودوکاری که با اهدای مدال به موزه آستان قدس رضوی به آرزویش رسید

فوتبال ما با پیشرفتی که داشته، می تواند قهرمان جام ملت ها شود

اسماعیل 
راستی
خبرنگار

جــواد محجوب، دارنــده مدال طای 
نقــره  و  طــا  مدال هــای  اروپــا،  کاپ 
آســیا و ۷ مدال رنگارنگ رقابت های 
مختلف گرند اسلم و گرندپری، یکی 
از بهترین های جودو ایران است. این 
جــودوکار ســنگین وزن که دســتش از 
کســب مــدال در بازی هــای آســیایی 
جاکارتــا کوتــاه مانــد، آســیب دیدگی 
دیگــر  مــاه   5 اســت  امیــدوار  و  دارد 
بــه میادیــن بازگــردد و در مســابقات 
حاضر شــود. او پنجشــنبه گذشــته ۳ 
مدال ارزشمند خود را به موزه آستان 
مقــدس امــام رضــا)ع( اهــدا کــرد و 
طبــق گفته خودش بــه آرزوی دوران 

کودکی اش رسید.
جــودوکار وزن مثبت ۱۰۰ کیلوگرم 
بــه  خصــوص  ایــن  در  کشــورمان 
»طــای  گفــت:  »ایــران«  خبرنــگار 
آســیا  قهرمانــی  طــای  اروپــا،  کاپ 
مــدال   ۳ ترکیــه  گرندپــری  نقــره  و 
ارزشــمندی بــود کــه به موزه  آســتان 
قــدس رضــوی اهــدا کــردم. پــس از 
اهــدای مدال هایم به موزه احســاس 
بســیار خوبــی داشــتم و تــا بــه حــال 
چنیــن حســی را تجربه نکــرده بودم. 
حقیقتــًا خوشــحالی اهــدای مدال به 
موزه بیشتر از کســب مدال بود.« وی 
افــزود: »برخی هــا می گفتنــد که چرا 
مدال هایــت را بــه مزایده نگذاشــتی 
تا با پولش به نیازمندان کمک کنی؟ 
باید بگویم نیت من این بود و به این 
دلیل مدال هایم را به موزه امام رضا 
)ع( اهــدا کــردم. مــن همیشــه پیش 

او توســل  بــه  برگــزاری مســابقات   از 
مــی کردم و امام رضا )ع( در شــرایط 
ســخت کمک حال من بــود و جوابم 
را داد.« این جودوکار کشــورمان بیان 
داشت: »اهدای مدال به موزه آستان 
قدس یکی از آرزوهای کودکی ام بود. 
هر زمان به موزه می رفتم مدال های 
پهلــوان احد وفادار و غامرضا تختی 
را می دیــدم آرزو می کــردم تــا روزی 
مــدال بگیــرم و مدال هایم را به موزه 
مــدال  داشــتم  دوســت  کنــم.  اهــدا 
المپیــک باشــد امــا ان شــاءاه مدال 
المپیــک هم می گیــرم و این مدال را 
بــه امام رضــا )ع( اهــدا می کنم. من 
بچه خراسان رضوی هستم. همیشه 
پیــش از برگزاری مســابقات در حرم 
بودم و بعد از مســابقات هم به حرم 
مــی روم و همیشــه از ایشــان کمــک 

خواسته ام.«
محجــوب تصریــح کــرد: »یک بار 
بخــش  فیــاض  خیریــه  مؤسســه  در 
مشــهد گرم کن تیم ملی در المپیک 
۲۰۱6 را بــه مزایــده گذاشــتم و حدود 
6۰ میلیــون بــرای بچه هــای خیریــه 
جمع شــد این مراسم خیریه در عید 
نوروز برگزار شــد که شــب قبــل از آن 
علــی کریمــی پیراهــن بایــرن مونیخ 
را بــه مزایــده گذاشــته بــود و من هم 
گرمکن تیم ملی را به مزایده گذاشته 
بودم. من حاضــرم تمام مدال هایم 
را بــه مزایده بگذارم تــا حداقل پولی 
برای هموطنان مان در سرپل ذهاب 
مــردم  ارزش  کــه  چــرا  شــود  جمــع 

کشورم بیشتر از مدال هایم است.«
کشــورمان  جــودوکار  ایــن 
مصدومیتــش  دوران  درخصــوص 

محجوب: خوشحالی اهدای مدال به موزه بیشتر از کسب مدال بود

محمد محمدی سدهی
خبرنگار

عربســتان بــود کــه ایــن بازیکــن تکنیکی 
با هنــر منحصر بــه فرد خــود، مدافعین 
عربســتان را یکی پــس از دیگری از پیش 
رو برداشت و دروازه حریف را باز کرد. این 
گل در پایــان رقابت هــا زیباترین گل جام 
معرفی شد. عزیزی در دیدار نیمه نهایی 
برابر عربســتان دروازه این تیــم را باز کرد 
که داور ایــن گل را نپذیرفت تا تیم آماده 
ایران در آن سال به رتبه سوم قناعت کند.

مهــدی مهدوی کیــا: موشــک فوتبــال 
ایــران و هامبــورگ، بــا ۴ دوره حضــور در 
جام ملت ها، یکی از رکورداران بیشترین 
حضــور و با ۱۷ بــازی رکورددار بیشــترین 
تعداد بازی بــرای تیم ملی در تاریخ این 
رقابت هاســت. این بازیکن به همراه تیم 
ملــی در ســال های ۱۹۹۶ و ۲۰۰۴ عنــوان 
ســومی را به دســت آورد. اوج درخشــش 
مهدوی کیــا در جام ملت هــای ۲۰۰۴ بود 
که جناح راست تیم ملی را برای حریفان 
غیرقابــل مهار کرده بــود. این بازیکن نیز 
در تیــم منتخــب تاریخ جــام ملت ها که 
توسط کاربران سایت AFC انتخاب شده 

است، قرار دارد.
علــی پرویــن: کاشــته بــه یادماندنــی 

ســلطان در فینال جام ملت هــای ۱۹۷۶ 
برابــر کویت، آخریــن قهرمانی ایــران در 
ایــن مســابقات را رقــم زد. پرویــن نیــز با 
نمایــش تحســین برانگیز خــود در پایــان 
آن مســابقات، جایــزه بهتریــن بازیکــن 

مسابقات را به دست آورد.
حسین کانی: این مهاجم سابق تیم 
ملی و پرسپولیس، با ۷ گل سومین گلزن 
برتــر ایــران در تاریخ جام ملت هاســت. 
کانــی در ۲ قهرمانــی ایــران در ســالهای 
۱۹۶۸ و ۱۹۷۲ نقــش کلیــدی ایفــا کــرد و 
عنوان آقای گلی ۱۹۷۲ را به دســت آورد. 
حساس ترین گل این بازیکن در آن دوره، 
گل قهرمانی ایــران در وقت اضافه دیدار 
فینال برابر کره جنوبی بود که باعث تنها 
قهرمانی خارج از ایران تیم ملی در تاریخ 

جام ملت ها شد.
ســابق  بازیکــن  ایــن  جبــاری:  علــی 
تیــم ملــی و آبی هــای پایتخــت، یکــی از 
مؤثرتریــن بازیکنان ایــران در ۲ قهرمانی 
بــود. علــی جبــاری در ۸  ۱۹۶۸ و ۱۹۷۲ 
بــازی، ۵ گل برای ایران به ثمر رســاند که 
به یادماندنی ترین آن در سال ۱۹۷۲ برابر 
تایلنــد میزبان بود. ایران در شــرایطی که 

تــا دقایــق پایانی بــا ۲ گل از حریف عقب 
افتــاده بود با هت تریــک علی جباری که 
در کم تر از ۸ دقیقه اتفاق افتاد، باخت را 

با برد عوض کرد.
ابراهیــم آشــتیانی: ایــن بازیکن فقید 
از  یکــی  پرســپولیس،  و  ایــران  فوتبــال 
بهتریــن مدافعان راســت تاریــخ فوتبال 
ایران محســوب می شود. او به همراه تیم 
ملی یک قهرمانی بدست آورد و در جام 
ملت هــای ۱۹۷۲ با ۴ پــاس گل به عنوان 
بهتریــن بازیکن مســابقات معرفی شــد 
و انتخــاب یــک مدافع به عنــوان بهترین 
بازیکن جام نشان دهنده بازی های عالی 

آشتیانی در آن جام است.
علــی کریمــی: جادوگر که بــه انتخاب 
کاربران سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا، 
بهتریــن  هافبــک تاریــخ جــام ملت هــا 
انتخاب شــد، در ۳ دوره حضور داشــت و 
در ۱۴ بازی ۵ گل به ثمر رســاند. هر ۵ گل 
علی کریمی در جام ملت های ۲۰۰۴ بود 
و آقای گل آن مســابقات شد. هت تریک 
تاریخــی کریمی برابر کــره  جنوبی یکی از 
خاطره انگیزتریــن بازی هــای ایــران را در 
تاریــخ جام ملت هــا رقــم زد. کریمی در 

دیدار رده بندی نیز گلزنی کرد تا به همراه 
تیم ملی عنوان ســومی آن دوره را کسب 
کند. درخشش کریمی در آن دوره، منجر 
به دریافت جایزه مرد ســال آسیا در سال 
۲۰۰۴ توسط این بازیکن شد و انتقال او به 

بایرن مونیخ  را استارت زد.
همایون بهزادی: این ســرطایی فقید 
فوتبال ایران و پرسپولیس، در ۲ قهرمانی 
ایــران در جــام ملت هــا نقــش کلیــدی 
داشــت. او در ســال ۱۹۶۸ بــا ۴ گل آقــای 
گل بازی ها شــد. او در هر ۴ بازی ایران در 
آن دوره گلزنــی کرد و در بــازی آخر برابر 
رژیــم صهیونیســتی بــه عنــوان بازیکــن 
تعویضی به میــدان آمد و تنها پس از ۱۵ 
دقیقــه موفق به گلزنی شــد. بهــزادی در 
جام ملت های ۱۹۷۲ نیز جزو چهره های 

شاخص ایران بود.
علــی دایی: شــهریار فوتبال ایــران که 
رکورددار گلزنی در بازی های ملی جهان 
اســت، ۱۴ گل از ۱۰۹ گل خــود را در جــام 
ملت هــای آســیا به ثمر رســانده اســت و 
رکورددار گلزنی در  ادوار این بازی هاست. 
از ایــن ۱۴ گل، پوکــر او برابر کره جنوبی در 
جام ملت هــا ۱۹۹۶ که در ۲۲ دقیقه ثبت 
شــد، هیچ وقت از اذهان پاک نمی شود. 
دایــی تنها بازیکنی اســت که در ۶۰ ســال 
گذشــته در یک بــازی رســمی دروازه تیم 
ملی کره  جنوبی را ۴ بار یا بیشــتر باز کرده 
اســت. او در همان دوره با ۸ گل آقای گل 
مســابقات شــد که ایــن بیشــترین تعداد 
گلی اســت که یــک بازیکن در یــک دوره 
در تاریــخ ایــن رقابت ها به ثمر رســانده. 
این بازیکن با گل کردن ۴ پنالتی، بهترین 
پنالتــی زن ایــران در تاریخ ایــن رقابت ها 
نیز هســت. دایــی در ۳ دوره حضور خود 
در جــام ملت ها، ۲ بار به همراه تیم ملی 

عنوان سومی را کسب کرد.
پرویز قلیچ خانی: در ۱۷ دوره برگزاری 
رقابت ها، قلیچ خانی نه تنها یک بازیکن 
ممتاز برای ایران بلکه یک چهره متمایز 
محســوب  بازی هــا  ایــن  ادوار  کل  بــرای 
می شــود. قلیچ خانی تنها بازیکنی اســت 
که ۳ بار موفق به قهرمانی جام ملت های 
آســیا شــده. قلیچ خانی در ۱۲ بازی ۲ گل 
برای تیم ملی زد که یکی از این گل ها، گل 
تاریخی پیروزی برابر رژیم صهیونیســتی 
در آخریــن دیــدار جــام ملت هــای ۱۹۶۸ 
بــود که اولین قهرمانی ایران را به ارمغان 
آورد. قلیچ خانی در جام ملت های ۱۹۷۲ 
نیــز در نیمــه نهایــی گل پیــروزی بخــش 
برابر کامبوج را به ثمر رســاند. او در ســال 
۱۹۷۶ نیــز کاپیتان تیم ملی بود تا آخرین 
بازیکن ایرانی باشد که جام قهرمانی این 

مسابقات را باای سر می برد.

»ورزش و مردم« با پیمان یوسفی روی آنتن 
برنامــه »ورزش و مــردم« از این 
تهیه کنندگــی  و  اجــرا  بــا  هفتــه 
آنتــن  روی  یوســفی  پیمــان 
تهیه کننــده  و  مجــری  یوســفی  پیمــان  مــی رود. 
برنامه های تلویزیونی در این خصوص به باشــگاه 
خبرنــگاران گفــت:»از ایــن هفته برنامــه ورزش و 
مردم روزهای جمعه از ساعت ۱۲ تا ۱۴ روی آنتن 

شــبکه یــک می رود. اجــرا و تهیــه کنندگی ایــن برنامه برعهده خودم اســت. 
تاش مدیران این بود که نام این برنامه حفظ شــود؛ چرا که برنامه »ورزش 
و مردم« قدمت ۴۰ ساله دارد.« او عنوان کرد: »اجرای این برنامه مسئولیت 
بزرگــی بــه گردن من اســت. امیــدوارم بتوانم در ایــن کار موفق باشــم. یاد و 

خاطره مرحوم بهرام شفیع همواره در این برنامه زنده خواهد بود.«

حضور مشتزنان خارجی در تورنمنت چابهار
طبــق هماهنگــی صــورت گرفته میان فدراســیون بوکس و ســازمان منطقه 
آزاد چابهــار، تورنمنــت بین المللی بوکس در بندر چابهار ســوم بهمن ماه 
ســال جاری با حضــور تیم های خارجــی برگزار خواهد شــد. تاکنون حضور 
کشــورهای پاکستان، عراق، سوریه، فیلیپین، هندوستان و قزاقستان قطعی 
شــده و مسئوان فدراسیون در حال رایزنی با کشــورهای ترکیه، ازبکستان و 
روســیه هســتند تا شرایط حضور این کشــورها نیز مهیا شــود. از ایران نیز دو 

تیم »الف« و »ب« در این تورنمنت حضور خواهند داشت.

محرومیت تماشاگران والیبال شهروند اراک 
ســازمان لیــگ والیبــال در اطاعیــه ای اعام کــرد که تا اطــاع ثانــوی دیدارهای 
خانگی تیم شــهروند اراک بدون حضور تماشــاگران خواهد بود. در این اطاعیه 
آمــده اســت:»با توجــه به بــی نظمی بــه وجود آمــده در دیــدار دو تیم شــهروند 
اراک و شــهرداری ورامیــن و تهدیــد ســامت و امنیــت بازیکنــان و کادر اجرایی و 
برگزار کنندگان مســابقات، تا اطاع ثانوی و برگزاری جلسه کمیته انضباطی تیم 
شــهروند اراک از داشــتن تماشــاگر محروم خواهد بود.« شــهروند اراک از ســری 
رقابت های هفته هجدهم امروز )یکشنبه ۲۳دی ماه( میزبان پیام خراسان است.

حضور 12 کاراته کا ایران در تاتامی پاریس
اولین دوره لیگ جهانی کاراته وان ۲۰۱۹ با حضور ۷۷6 کاراته کا از ۸۲ کشور  
از پنجــم تــا هفتــم بهمــن ماه بــه میزبانــی فرانســه برگــزار خواهد شــد که 
نمایندگان کشــورمان در دو بخش مردان و زنان نیز در این پیکارها شــرکت 
خواهنــد داشــت. امیــر مهــدی زاد، ســامان حیــدری، مهــدی خدابخشــی، 
ذبیح اه پورشــیب، بهمن عســگری، هامون درفشــی پور، ســجاد گنج زاده 
در بخش مردان و ســارا بهمنیار، طراوت خاکســار، شــیما آل سعدی و رزیتا 
علیپور در بخش بانوان ملی پوشــان کشورمان هستند. ضمن اینکه حمیده 

عباسعلی نیز در پاریس به جمع کاراته کاها اضافه خواهد شد.

گفت: »به نظــرم دوران مصدومیت 
دوران  ایــن  نیســت!  تلخــی  دوران 
تجربــه جالبــی اســت. یک ورزشــکار 
بــا حضــور در ایــن دوران درس هایی 
می گیــرد کــه باعث می شــود حداقل 
کارهایــش صبورتــر شــود. دوران  در 
از  تــا  می شــود  باعــث  مصدومیــت 
دوران اوج دور شــوی و مثــل زمانــی 
کــه در اوج هســتی دیگــر مــورد توجه 
قــرار نمی گیــری و در واقع شــرایطی 
به وجود می آید که ســختی بیشــتری 
زمانــی  از  مــن  انگیــزه  اان  بکشــی. 
شــده.  برابــر   ۱۰۰ بــودم  اوج  در  کــه 
متفاوت  تــر  بازگشــتم  در  مطمئنــم 
از گذشــته خواهــم بــود. بــرای رفــع 
دارم  زمــان  بــه  نیــاز  مصدومیــت 
ورزش  از  مــاه   5 بایــد  حداقــل  و 

برنامه ریزی هایــی  بــا  باشــم.  دور 
المپیــک  بــه  قطعــًا  داشــتم،  کــه 
خواهــم رســید. البتــه صحبت هایــی 
درخصــوص خداحافظی ام از ورزش 
مطــرح شــد کــه ایــن صحبت هــا بــه 
هیــچ وجه صحت ندارد. با قدرت در 
المپیک ۲۰۲۰ حضــور خواهم یافت 

تا بتوانم مدال المپیک را بگیرم.«
جــواد  پایانــی  صحبت هــای 
بازی هــای  درخصــوص  محجــوب 
تیــم ملی فوتبــال اســت: »بازی های 
تیــم ملــی را می بینــم و بــا بردهــای 
تیم ملی خیلی خوشــحال می شــوم. 
تمــام مردم توقع دارنــد که تیم ملی 
قهرمان جام ملت ها شود و به نظرم 
با پیشرفتی که تیم در سال های اخیر 
داشته، می تواند قهرمان آسیا شود.«

اخبـــار

ران
س: ای

عک

مرحوم ناصر حجازی مرحوم غامحسین مظلومی

علی دایی علی کریمی 
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توتو اسپورت )ایتالیا(
ایســکو،  بــا  مرتبــط  تحــوات  آخریــن 
هافبک تهاجمی رئــال مادرید و امکان 
هــم  شــاید  و  یوونتــوس  بــه  او  انتقــال 
مبادلــه او با دیبــاا، مهاجــم آرژانتینی 
این باشــگاه ایتالیایی، صفحــه اول این 
نشــریه ایتالیایی را تســخیر کرده اســت. 
توتو اسپورت از شــرایط گونزالو ایگواین 
هــم در آ .ث.میــان و تــاش چنــد تیم 

برای صید او یاد کرده است.

استار اسپورت )انگلیس(
ایــن روزنامــه بــا تیتــر »بگذاریــد مارکــو 
بــرود« روی درگیــری مارکــو آرناتوویچ، 
مهاجم صربســتانی وســتهام با ســران 
ایــن باشــگاه لندنــی تمرکز کرده اســت 
و ایــن ماجرایــی اســت که بر اثــر تمایل 
آرناتوویــچ به ترک وســتهام و مخالفت 
مدیران این باشــگاه شکل گرفته است. 
اســتار اسپورت مصاحبه ای هم با اونای 

امه ری، سرمربی آرسنال دارد.

AS )اسپانیا(
»مشکل بزرگ وینی سیوس« تیتری است 
کــه هــدف از درج آن، تشــریح معضات 
مرتبــط بــا حضــور وینی ســیوس، هافبک 
برزیلی در بارســلونا و نرســیدن بازی های 
ازم به وی و حرف ها و احساســات منفی 
وی نســبت به کادر فنی این باشگاه است. 
»AS« از خواسته های کوتینیو، دیگر ستاره 
برزیلی بارســا و امکان تمدید قرارداد وی 

کارلوس کی روش در نشست خبری بعد از بازی برابر ویتنام گفت: نیز سخن گفته است.
»هر دو تیم برای صعود بازی کردند تا به دور بعدی راه پیدا کنند. 
در نیمه اول توانســتیم بــا بیش از 70 درصد مالکیــت، کار را پیش 
ببریــم و یک موقعیت هم به حریف ندهیم. بازیکنانم تاش زیادی داشــتند تا به 
این موفقیت برسیم. اگر می توانستیم از فرصت هایمان بهتر استفاده کنیم، در نیمه 
اول گل های بیشــتری به ثمر می رســاندیم. ما می توانستیم با 2 یا 3 گل به رختکن 
برویم. وقتی نتوانستیم در نیمه اول گل های بیشتری بزنیم، ویتنام اعتماد به نفس 
پیدا کرد. آمار گویای همه چیز اســت. امروز اســتراحت می کنیم و از فردا )یکشنبه( 
برای عراق آماده می شــویم.« ســرمربی تیم ملی درباره بازی بعدی مقابل عراق، 
چنین صحبت کرد: »بازی با عراق همیشــه خیلی مهم بوده است. تمام تمرکز ما 
روی این دیدار اســت. همیشــه دیدار پیش رو، مهم ترین بازی ماست. تمام تمرکز 
و رؤیای ما روی بازی با عراق اســت. برای ما مهم اســت که استراتژی خودمان را در 
آن بازی تعیین کنیم اما حاا وقت صحبت درباره بازی با ویتنام اســت.« کی روش 
در واکنــش بــه خبرنگاری که از روند تیم ملی ایران تمجید کرد، گفت: »همین طور 
اســت. بازیکنــان هفت گل زدنــد و توقعات مرا بــرآورده کردنــد. از آنها می خواهم  
فشــرده بــازی کنند. این ســبک بازی را امارات، قطر و عربســتان انجــام نمی دهند. 
بازیکنانــم با فشــردگی باایی در میانه میــدان بازی می کنند. در نیمــه دوم بازی با 
ویتنام، کمی عصبانی بودیم، چون بازیکنانم می خواستند گل های بیشتری به ثمر 
برسانند. بازیکنانم خیلی خوب بودند و عملکردی را دارند که از آنها انتظار دارم.« 
او به این سؤال که ساختار دفاعی ایران نسبت به گذشته چه تغییراتی داشته، پاسخ 
داد: »تفاوت اصلی در اعتماد به نفس و زمانبندی است. اکثر مدافعان در فوتبال، 
مثل بیننده تلویزیونی می ایستند تا اتفاقی بیفتد. بازیکنانم امروز واکنش های خیلی 
خوبی داشــتند. ســردار آزمون خوش درخشــید. مهدی ترابی و مهدی طارمی هم 
توانستند خوب بازی کنند. نوراللهی هم با وجود اینکه تنها دو ماه است با تیم ملی 

است، خوب بازی کرد.«
او در پاسخ به سؤالی درباره احتمال تغییرات در ترکیب تیم ملی در بازی با عراق، 
گفت: »تک تک بازیکنان باید همیشه آماده باشند. مهم ترین مسأله آمادگی روحی 
و شخصیتی آنهاست. باید نشان دهند برایشان فرقی نمی کند روی نیمکت بنشینند 
یا بازی کنند. اگر قرار اســت در جام ملت ها موفق شــویم، باید نیمکت یکدســت و 
خوبی داشته باشیم. توقعم از بازیکنان این است که همیشه وقتی از آنها می خواهم 
بازی کنند و وارد زمین شــوند، بهتر از بازیکنانی که داخل زمین هســتند، بازی کنند. 
برای یک تیم که می خواهد در طول تورنمنت موفق شود، مهم این است که همیشه 
خــوب بازی کننــد و در طول بازی ها آمادگی خود را نشــان دهند. نگاه من تنها روی 
یک بازی نیست.« سرمربی تیم ملی به تعریف و تمجید از وحید امیری پرداخت: 
»من تجربه خوبی در فوتبال دارم. شاید با بازیکنان بزرگی بازی نکردم اما تجربیات 
زیــادی دارم. بــا ایــن  حال، نمی دانم چــرا امیری با توجــه به این حجــم از توانایی، 
همچنان در آســیا بــازی می کند. وحید امیری می توانــد در بهترین تیم های جهان 
بــازی کند.« کی روش نظرش راجع به عملکرد ســردار آزمــون را هم این گونه بیان 
کرد: »او یکی از بهترین گلزنان ماست. سردار بازی به بازی بهتر می شود. او به عنوان 
مهاجم نوک تیم ملی به عنوان برترین گلزن حضور دارد. او به تازگی از مصدومیت 
رهایی پیدا کرده. عملکرد نفر به نفر بازیکنان مهم تر است. همچنین وحید امیری، 
مهــدی طارمی و ســامان قدوس به او کمک زیادی کردند تا در یک ســوم تهاجمی 

عملکرد خوبی داشته باشیم.«
ë هانگ سئو: توان مقابله با خط حمله ایران را نداشتیم

پارک هانگ ســئو، ســرمربی کره ای ویتنام بعد از شکست تیمش مقابل ایران 
گفت:»مــا توانایــی جلوگیــری از خط حملــه قدرتمند و بــازی محکم ایــران را 
نداشــتیم. به آنها تبریک می گویم. ما در مدت زمان کوتاهی توانســتیم تجربه 
خوبی را برای بازی با تیم  های قدرتمند نظیر ایران کسب کنیم. باید به این نکته 
توجه کنیم که تیم ما جوان است و می تواند در آینده بهتر از اینها نتیجه بگیرد. 
مــا بایــد در بازی آخرمــان مقابل یمن حداکثــر امتیاز را بگیریــم. می خواهیم 

توانایی هایمان را نشان دهیم.«

علی کفاشــیان، نایب رئیس فدراســیون فوتبال پس از پیروزی 
2 بر صفر ایران مقابل ویتنام اظهار داشت: »امیدوارم سومین 
بازی هم که بســیار مهم است، به پیروزی برسیم. اگر بچه ها با 
همین اقتدار مقابل عراق بازی کنند به پیروزی خواهیم رســید 
البته عراق همیشــه برای ما دردسرســاز بوده. اما اگر بازی سوم 
را هــم خــوب پیش ببریــم، دیگــر نباید نگــران باشــیم.« او در 
مــورد اینکــه دیدار با عراق یک مســابقه انتقامی اســت، اظهار 
داشــت: »انتقامی که نمی شــود گفت، باید بازی اصولی انجام 
بدهیــم. عــراق مقابــل ویتنــام در لحظــات آخر توانســت گل 
ســوم و برتری اش را بزند و بازی تــا دقایق آخر 2 - 2 بود. عراق 
بازیکنان خوب، باغیرت و قوی ای دارد و ســبک بازی ما باید با 
آنهــا فرق کنــد. البته این تخصص کی روش اســت کــه تاکنون 
خوب مدیریت کرده.« کفاشــیان در مورد اعتراض کی روش در 
حین بازی بیان داشت: »کی روش ناراحت بود. پیش از برگزاری 
بازی یک اتاق را به ما ندادند و رختکن  هم کوچک بود و مربیان 
مجبور شدند بیرون رختکن و در سالن لباس های خود را عوض 
کنند. من چند بار به AFC این مســأله را گفتم و نمی دانم چرا 
ایــن اتاق را به ما ندادند. داور هم اخطارهایی داد که مســتحق 
دریافــت آن نبودیم.« نایب رئیس فدراســیون فوتبال در مورد 

احتمال قرارداد کی روش با فدراسیون کلمبیا، گفت: »من هم 
در ســایت ها این مســأله را دیدم و یادم رفــت از او در این مورد 
ســؤال کنم. اکنون وقت این نیست که این مسأله را بپرسیم. او 
یک مربی حرفه ای اســت. از قبل هم این بحث ها بوده اســت. 
کی روش چون حرفه ای است تا زمان پایان بازی های ایران هیچ 
تصمیمی نمی گیرد، اگر تصمیمی هم بگیرد اعام نمی کند.« 
کفاشیان در مورد اینکه فدراسیون قصد تمدید قرارداد کی روش 
را دارد یا نه، عنوان کرد: »بستگی به نتایج تیم ملی دارد و اینکه 
بــا او به تفاهم برســیم. تمدید قرارداد با کــی روش غیرممکن 
نیســت. او مربی ای اســت که 8 ســال کار کرده و اگــر بیاید جام 

جهانی بعدی مان هم تضمین می شود.«

مســن ترین فوتبالیســت حال حاضر فوتبال جهــان، بازیکنی 
نام آشــنا بــرای فوتبالدوســتان ایرانی اســت. بازیکنــی از قاره 
کهــن کــه در 52 ســالگی نــه تنهــا خداحافظــی نکــرده بلکــه 
قرارداد جدیدی با تیمش به امضا رســانده اســت. کازیوشــی 
میورا، بازیکن سابق تیم ملی فوتبال ژاپن که متولد 26 فوریه 
1967 است، در 52 سالگی همچنان به فوتبال ادامه می دهد 
و رکــوردی بی نظیــر بــه نام خــود ثبت کرده اســت. میــورا که 
همدوره بازیکنانی چون زیکو برزیلی و گری لینه کر انگلیســی 
بوده، گفت: »قرارداد من با یوکوهاما به مدت یک ســال دیگر 
تمدیــد شــده و در ســال 2019 نیز برای این تیــم بازی خواهم 
کــرد. تــا زمانی کــه از فوتبال بازی کــردن لذت ببــرم، به بازی 
ادامه خواهم داد.« او 33 فصل است که فوتبال بازی می کند 
و در پایان سال 2019، 3۴ فصل فوتبالی خود را سپری می کند.

میــورا در 2۶ ســپتامبر 1990 اولیــن بــازی ملی اش را انجــام داد. 
او در 89 بــازی ملــی حضــور داشــت و آخرین بــار ۶ ژوئن 2000 
پیراهــن ملی کشــورش را بر تن کــرد و در مجمــوع ۵۵ گل ملی 
به ثمر رســاند. میورا که به او لقب »کینگ کازو« داده اند، فوتبال 
را از ســال 198۶ آغــاز کــرد و در باشــگاه هایی نظیــر ســانتوس، 
پالمیــراس، جنــوا، دینامو زاگرب و اف ســی ســیدنی بــازی کرد. 

ایــن بازیکن ژاپنــی که در ســال 1993 به عنــوان بهترین بازیکن 
آســیا انتخاب شــد، در جــام ملت هــای 1992 که در ژاپــن برگزار 
می شــد، در بازی مقابل ایران در دقیقه 87 تک گل کشــورش را 
در شرایطی که آفســاید به نظر می رسید، وارد دروازه احمدرضا 
عابــدزاده کــرد. در آن بــازی جمشــید شــاه محمدی در دقیقــه 
53 اخــراج شــد تــا ایــران 10 نفــره شــود. در اواخر مســابقه و در 
دقیقــه 92 هــم مجتبی محرمی شــیطنت کرد و بــه داور لگد زد 
ولــی جمــال شــریف داور معروف ســوریه ای به اشــتباه فرشــاد 
پیــوس و نادر محمدخانــی را اخراج کرد تا ایــران با 3 اخراجی، 
 ببــازد و تنهــا در آن دوره، موفــق بــه صعــود از مرحلــه گروهــی 

جام ملت ها نشود. 

کی روش: بازیکنانم عملکردی دارند که  انتظار دارم

صعود عراق هم قطعی شد
عصــر دیروز از گروه D مســابقات، عــراق و یمن همگروه های 
ایــران به مصاف هم رفتند که عراق موفق شــد با 3 گل مهند 
علی 11 و بشار رسن 19 و عباس علی 92 یمن را شکست دهد و 
با 6 امتیاز  صعودش به مرحله بعد را قطعی کند. در این گروه تیم های یمن و 
ویتنام موفق به کسب امتیاز نشده اند. امروز از ساعت 14:30 از گروه E مسابقات، 
کره شمالی به مصاف قطر خواهد رفت. در گروه F هم تیم های عمان و ژاپن از 
ساعت 17:00 با هم دیدار می کنند و از همین گروه، بازی تیم های ترکمنستان و 

ازبکستان ساعت 19:30 برگزار می شود.

تمرین 120 دقیقه ای آبی ها در ترکیه
نخســتین جلســه تمرینی اســتقال در ترکیه ظهر دیروز در کمپ امیر اسپورت 
شهر آنتالیای  این کشور برگزار شد. پس از گرم کردن بدن ها، بازیکنان استقال 
بــه تمرینــات اختصاصــی و مــرور تاکتیک هــای مختلــف پرداختنــد و آرمیــن 
ســهرابیان نیز پــس از بهبود مصدومیت اخیرش، در جمع بازیکنان مشــاهده 

می شد و همین طور مرتضی آقاخان. این تمرین 120 دقیقه طول کشید.  

تمرین سفت و سخت قرمزها در دوحه
تمرین روز گذشــته پرســپولیس در شــهر دوحه قطر به لطــف حضور وادیمیر 
بودیمیر، مهاجم کروات تازه این تیم مورد توجه بیشــتری قرار گرفت. سرخ ها 
که قرار است امروز )یکشنبه( با یوپن بلژیک مسابقه ای تدارکاتی داشته باشند، 
قسمتی از تمرین صبح شنبه خود را به بدنسازی و تمرینات آمادگی جسمانی 
اختصــاص دادنــد و بعد از آن به پرس و حفظ توپ و پاســکاری هم پرداختند. 
سانتر از جناحین نیز بخشی از تمرین صبح دیروز قرمزها بود و حسین ماهینی 
هم که زودتر از انتظار از عوارض آسیب دیدگی رباط صلیبی پایش رهایی یافته، 
دیروز به طور اختصاصی و سبک به تمرین پرداخت. در حالی که پیش تر وعده 
یک تمرین سبک به سرخ ها داده شده بود، آنها با دیدن سختگیری های برانکو 
و دســتیار وی استیلینوویچ، دچار تعجب شــدند. دیروز همچنین تأکید شد که 
قرارداد بودیمیر با پرسپولیس در همان دوحه منعقد خواهد شد. سرخ ها ظاهراً 
در انتظار رسیدن برگه های ازم از تهران هستند تا امضای بودیمیر هر چه زودتر 

پای این ورقه ها حک شود. 

 کرانچار: می خواهیم بی شکست بمانیم
در روزی که اسامی نفرات تیم ملی امید فوتبال ایران برای گسیل به تورنمنت 
چهارجانبــه قطــر اعام شــد، زاتکو کرانچار ســرمربی کروات ایــن تیم حضور 
در ایــن مســابقات را یــک چالــش جالب بــرای خــود و شــاگردانش نامید. وی 
گفت: البته تا همین جای کار نیز برخی بازی های دوســتانه مفید را پشــت ســر 
گذاشــته ایم اما دیدارهــای تورنمنت قطر بــرای ما جدی تر خواهــد بود. هدف 
اول مــا، حفــظ رونــد شکســت ناپذیری مان در این مســابقات اســت. بازیکنان 
انتخاب شده توسط کرانچار 23 نفر هستند که صیادمنش و قائدی از استقال و 

طاهرخانی و حسین پور از پرسپولیس را هم شامل می شوند.

اخبـــــار

کنفرانس
خبری

تیــم  ملی فوتبــال ایران از ســاعت 1۴:30 
روز گذشــته در دومین بازی خود در گروه 
D  جــام ملت هــای آســیا در ورزشــگاه 
ویتنــام  بــه مصــاف  ابوظبــی  آل نهیــان 
رفت. دیداری کــه محمدتقی الجعفری 
از ســنگاپور بــه همــراه  کمک هایــش از 
عهــده  بــر  را  آن  قضــاوت  قزاقســتان، 
داشــت. کی روش ترکیبی را راهی میدان 
کــرد که نســبت به بازی یمن، ســه تغییر 
داشــت و کنعانــی زادگان، وریــا غفوری و 
سامان قدوس وارد ترکیب اصلی شدند. 
عاوه بر آنها، علیرضا بیرانوند، مرتضی 
پورعلی گنجی، احسان حاج صفی، امید 
ابراهیمــی، وحید امیری، اشــکان دژاگه، 
مهدی طارمی و سردار آزمون در ترکیب 

اصلی جای گرفتند.
در ۵ دقیقــه ابتدایــی ویتنــام چند حمله 
روی دروازه ایــران تــدارک دیــد کــه البته 
بازیکنــان این تیــم به نتیجه نرســیدند و 
پــس از آن، تــوپ و میــدان به طــور کامل 
در اختیــار تیم ملی ایران بــود. در دقیقه 
10 دژاگه توپ را از روی نقطه کرنر ســانتر 
کــرد که بــا برخورد به ســر طارمــی، توپ 
مقابل وحید امیری قرار گرفت که کنترل 
نامطمئــن ایــن بازیکــن باعث شــد این 
موقعیــت از دســت بــرود. در دقیقــه 18 
مهــدی طارمــی از داور کارت زرد گرفــت 
و دژاگــه به عنــوان کاپیتان بــه الجعفری 
اعتراض کرد. هادی دزفولی، کارشــناس 
داوری درخصــوص ایــن صحنــه گفــت: 
»کارت زرد بــه طارمــی درســت نبــود و 
برخــورد خاصی بیــن او و بازیکن حریف 

صورت نگرفت.«
در دقیقه 20 باز هم ایران با حرکت زیبای 
دژاگــه در تــدارک حمله به ســوی دروازه 
ویتنام بــود که دفع توپ بموقع بازیکنان 
حریــف مانع  گلزنی امیری شــد. حرکت 
بازیکنان ایران از سمت راست با غفوری 
ادامــه پیــدا کــرد و کنترل ســینه طارمی و 
شــوت محکم ایــن بازیکن بــا برخورد به 
مدافــع ویتنــام راهــی بــه دروازه این تیم 
پیــدا نکرد. در دقیقــه 3۶ حرکت ترکیبی 
بازیکنــان ایران تــوپ را به امیری رســاند 
و پــاس در عــرض ایــن بازیکن با شــوت 
ســرضرب ســردار آزمون از کنار دروازه به 
بیرون رفــت. اما در دقیقه 38 اتفاقی که 
منتظــرش بودیــم رخ داد و پــاس عالــی 
غفوری در سمت راست به قدوس رسید 
و ســامان بــا ســانتر زیبای خود از ســمت 
راســت باعث شــد تا آزمون در موقعیتی 
ایــده آل با ضربه ســر دروازه را باز کند. در 
ادامــه اتفاق خاصی نیفتاد تا نیمه اول با 

برتری یک گله ایران به پایان برسد.
نیمه دوم در حالی آغاز شد که تا حدودی 
ورق برگشــت و ضدحمــات خطرنــاک 
بازیکنــان ویتنام خــط دفاع تیــم ملی را 
دچار مشکل کرد. در یکی از ضدحمات 
ویتنــام در دقیقــه 52 ، مهاجــم این تیم 
بــا بیرانونــد تــک به تک شــد کــه واکنش 
بیرانونــد مانــع باز شــدن دروازه شــد. در 
دقیقه ۵3 شوت زیبای قدوس با واکنش 
ناقــص دانــگ وان همــراه شــد و طارمی 
در ریبانــد توپ را به آســمان فرســتاد. در 
ادامــه تیم ملی هم نتوانســت موقعیت 

قبولی با »آزمون«
ایران با پیروزی بر ویتنام صعودش را قطعی کرد
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کفاشیان: یادم رفت از کی روش درباره کلمبیا سؤال کنم!
قرارداد جدید برای مهاجم ژاپنی در 52 سالگی! تمدید قرارداد با کارلوس غیرممکن نیست

میورا با گلی که به عابدزاده زد، باعث حذف مان از جام ملت های 1992 شد

خطرناکــی روی دروازه ویتنــام ایجاد کند 
امــا در دقیقــه 61 وان توآن با فرار ســریع 
پشــت مدافعان ایــران به دنبــال گلزنی 
بــود که بیرانوند بــا خــروج از دروازه توپ 
را در اختیــار گرفــت. ایــن شــرایط باعث 
شــد کی روش در دقیقه 64 دســت به دو 
تعویض همزمان بزند و احمد نورالهی را 
بــه جای امیری و مهدی ترابی را به جای 
طارمــی به زمین بفرســتد. تعویض های 
ایــران باعــث شــد تیم ملــی نفســی تازه 
بگیــرد و در دقیقــه 70 ترابــی در میانــه 
زمیــن بــه غفــوری پــاس داد که پــاس او 
بــه دژاگه و در ادامه پــاس این بازیکن به 
ترابی، وینگر سرعتی ایران را راه انداخت 
و ترابی نیز مجدداً بــه آزمون پاس داد تا 
این بازیکن با دریبل تماشــایی دو مدافع 
ویتنام در موقعیت تک به تک قرار بگیرد 

و بــه زیبایی گل دوم ایران را بزند. ســردار 
با دو گلی که در این مســابقه زد، ســه گله 
شــد. در دقیقــه 75 احســان حــاج صفی 
هــم از داور کارت گرفــت. حــاج صفی در 
حالــی که می دوید به ســمت کمک داور 
اول بــازی رفت و بشــدت بــه او اعتراض 
کــرد. او در ادامــه نگاهــش را بــه جایــگاه 
ویــژه کــه مســئوان در آن نشســته بودند 
انداخــت و بــا حــرکات دســت اعتــراض 
خــود را نشــان داد. دزفولــی در خصوص 
او چیــز  ایــن صحنــه گفــت: » برخــورد 
خاصی نبود که اخطار داشــته باشد، چرا 
کــه حاج صفــی کاری نکــرد و داور در این 
صحنه اشتباه کرد. داور این بازی ضعیف 
بود و قضاوتش را نپســندیدم.« در ادامه 
ترابی با فرار سریع از سمت راست زمین 
بــه تــوپ رســید ولــی پــاس در عــرض او 

چنــدان خوب نبــود تا ســامان قدوس به 
ســختی صاحب توپ شــود ولی با وجود 
این ارســال او دقیق بود که ســردار آزمون 
در زدن تــوپ آخــر موفــق نبــود و دانــگ 
وان تــوپ را در اختیــار گرفــت. در دقیقه 
79 کــی روش تعویض ســوم را انجام داد 
و کریــم انصاری فرد را بــه جای آزمون به 
میدان فرستاد که این تعویض چندان به 
مذاق ســردار خوش نیامد و او که دوست 
داشــت در این بــازی هت تریــک کند، در 
زمــان خــروج از میــدان حالتــی ناراحت 
داشــت و بــا لب خوانــی می شــد فهمید 
کــه می گوید چــرا تعویض شــده اســت! 
البته هنــگام خروج ســردار، تماشــاگران 
ایــران یکصدا او را تشــویق کردند. آزمون 
در ادامــه به ســمت کــی روش رفــت و با 

سرمربی تیم ملی دست داد.

در دقایق پایانــی ویتنامی ها برای جبران 
حداقل یکی از گل های خورده به ســمت 
دروازه ایــران حملــه ور شــدند. در دقیقه 
88 ســانتر خطرنــاک وان دای از جنــاح 
راســت نزدیــک بــود ایــن تیــم را بــه گل 
برســاند که کنعانی زادگان این موقعیت 
را دفع کرد. در دقیقه 89 هم شــوت فنی 
چانگ های با فاصله کمــی از کنار دروازه 
بــه اوت رفت. این بازی در نهایت با دبل 
سردار به پایان رسید تا ایران صعود خود 
به مرحله بعدی رقابت ها را قطعی کند 
و بازی حساس مقابل عراق، جنگی برای 
صدرنشــینی شــود. در ایــن بــازی آمارها 
هم حکایت از برتری شــاگردان کی روش 
داشت. مالکیت: ایران 68 درصد، ویتنام 
32 درصــد/ شــوت بــه دروازه: ایــران 15، 

ویتنام 5/ پاس: ایران 680، ویتنام 323

ســردار آزمون مقابل ویتنام درخشید و با گل هایش 
تیم ملی را به پیروزی رســاند. مهاجم تیم ملی بعد 
از بازی گفت:»بازی ســختی بــود و ویتنام تیم خیلی 
خوبی بود اما با آنالیز توانستیم آنها را شکست دهیم 
و بازی خوبی داشــته باشیم. هر دیدار برای ما حکم 
فینــال دارد و بازی با عراق هــم برای ما خیلی مهم 
اســت.« او دربــاره دو گلــی که بــه ثمر رســاند و آقای 

گلی در جام ملت ها بیان داشــت: »برای من، آقای 
گلی و این که چه کســی گل بزند مهم نیســت. مهم 
موفقیــت تیم اســت اگر مــن گل می زنــم، همکاری 
همــه تیم اســت و اگر بازیکــن دیگــری گل بزند من 

خیلی خوشحال می شوم.«
آزمــون همچنیــن در واکنش به پرســش خبرنگاری 
مبنــی بر ایــن کــه بــا دو گل، منتقدانش را شــرمنده 

کرده اســت، افــزود: »منتقدان دربــاره فوتبال حرف 
نمی زدند و می خواســتند مرا به حاشیه بکشانند اما 
با صحبت هایی که با پدرم و مربی ام داشــتم، به من 
گفتنــد که باید چطور رفتــار کنم. بایــد کاری کنند که 
یک بازیکن پیشــرفت کند. در اروپــا وقتی یک جوان 
به جایی می رسد، کمکش می کنند تا به مقامات باا 

برسد اما در ایران این طور نیست.«

او در پاســخ بــه این پرســش کــه آیا هنــگام تعویض 
شدن به کی روش اعتراض می کرد یا نه؟ گفت: »من 
بــه داور اعتراض می کردم. هیچ وقت مرا نمی بینید 
کــه به مربی اعتــراض کنم. مــا به هر کســی برخورد 
می کردیــم کارت زرد مــی داد. یعنی چه؟ وقتی روی 
ما خطا می شــد هیچ عکس العملی نشان نمی داد. 

کارت زردها نیز بی مورد بود.«

آزمون: 
به داور اعتراض کردم
نه کی روش

سامان قدوس، هافبک مهاجم تیم ملی فوتبال 
ایــران پــس از پیــروزی برابــر ویتنــام اظهــار کرد: 
»بــرای من اصــًا مهم نبود در ایــن دیدار گلزنی 
کنم. پیــروزی و بــازی خوب نکته مهمــی در این 
دیدار بود. خوشــبختانه توانســتیم بــه هدف مان 
برســیم. قهرمانــی در جــام ملت ها کار ســختی 

اســت و تیم های خوب  زیادی در این مسابقات حضور دارند اما تاش می کنیم 
به قهرمانی برسیم.« او درباره بازی با عراق بیان داشت: »باید بگویم عراق تیم 
خیلی خوبی است ولی می خواهیم از آنها انتقام بگیریم چون در دوره قبل ایران 
برابرعراق شکست خورد. همه منتظر این دیدار هستند و می دانیم که ورزشگاه 

پر خواهد شد و تمام مردم ایران و خارج از ایران به دنبال این بازی هستند.«

مرتضی پورعلی گنجی پس از پیروزی مقابل ویتنام 
در جمع خبرنگاران چنین صحبت کرد: »مهم ترین 
موضوع کسب 3 امتیاز بود. ویتنام در بازی با عراق 
هم نشــان داد که بازیکنان خوبی دارد. در نیمه اول 
می توانستیم گل های بیشتری بزنیم، در نیمه دوم 
هم بازی را کنترل کردیم که خدا را شــکر گل دوم را 

زدیم و پیروز شدیم.« وی در مورد اینکه تیم ملی نسبت به بازی با یمن شرایط بهتری 
نداشــت، عنوان کرد: »ویتنام خیلی بهتر از یمن بود، بازیکنان ویتنام اگر قد و هیکل 
بهتری داشتند، می شد اسم این تیم را تیم دوم کره یا ژاپن گذاشت. ویتنام نسبت به 
یمن بهتر بود و امیدوارم روند تیم ملی همین  گونه ادامه داشته باشد و بازی با عراق 

را هم ببریم و بازی راحت تری در مرحله بعد داشته باشیم.«

پورعلی گنجی:
ویتنام بهتر از یمن بود

 قدوس: 
می خواهیم از عراق انتقام بگیریم

اشــکان دژاگــه، کاپیتــان تیم ملــی فوتبــال ایران 
درخصوص بازی با ویتنام گفت: »بعد از مسابقه 
اول در مسابقه دوم هم خوب بودیم و این بازی را 
بردیم و حاا به بازی سوم فکر می کنیم. در بازی 
بعد بازی ســختی در انتظار ما خواهــد بود. بازی 
مقابل عراق همیشه در سطح باایی قرار دارد. ما 

برای این مسابقه مهم 4 روز فرصت ریکاوری داریم و با تمرکز باا به فکر بازی با 
عراق هســتیم.« او درخصوص شــرایط تیم ملی و 2 گل سردار آزمون افزود: »در 
شــرایط روحی و بدنی خیلی خوبی قرار داریم، 6 امتیاز داریم و باید تاش کنیم 
در بازی سوم هم به هدف مان برسیم. سردار در بازی با ویتنام 2 گل به ثمر رساند 

و وظیفه اش را به خوبی انجام داد، او مهاجم است و باید گلزنی کند.«

 دژاگه:
سردار مهاجم است و باید گلزنی کند
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حمید صوفی

دیروز مردی درگذشــت كه مى توان بى مبالغه 
او را از عاشــقان زبــان و ادب فارســى شــمرد و 
درگذشــتش را بــه همــه كســانى كــه باوردارند 
زبــان و ادب فارســى بنیــاد هویــت هــر ایرانــى 
اســت تســلیت گفت. اســتاد ســلیم نیســاری، 
عضو پیوسته فرهنگســتان زبان و ادب فارسى 
بزرگمردی بود كه سراســر عمــر خود را صرف 
آمــوزش و پرورش جوانان ایــن مرز و بوم كرد. 
او هرچنــد بیشــتر در پســت های اداری انجــام 
وظیفــه كــرد امــا هیچــگاه از پژوهش كــه بنیاد 
آموزش و پرورش اســت غفلت نورزید و كوشــش های خود را در حوزه 
تحقیق و پژوهش بیشــتر متوجه مسائلى ساخت كه در زمینه فرهنگ 
ایرانــى اهمیتى خاص دارد، حــوزه حافظ پژوهى. بزرگان ادب، جمله 

سخنگویان فرهنگ ایرانند، اما در این میان حافظ حکایتى دیگر دارد 
از آن رو كــه ایــن شــاعر بى مثال عصاره فرهنگ گرانســنگ ایــران را با 
هنری ترین و مؤثرترین بیان بازگفته اســت و خود به درســتى ســروده 
اســت »صاحبدان حکایت دل خوش ادا كنند«. اســتاد نیســاری این 
معنا را نیک دریافته بود. به همین سبب بخش عمده ای از عمر خود 
را صــرف حافــظ پژوهى كــرد. او نیک مى دانســت كه شــرط اول قدم، 
فراهم ســاختن نســخه منقحى از دیــوان حافظ اســت و چنین بود كه 
زمانــى به درازای یک عمر دركار جمع آوری نســخه های معتبر دیوان 
حافظ بود. حاصل این جست و جو گری جمع آوری 50 نسخه معتبر از 
دیوان خواجه شیراز بود كه جملگى در سده نهم كتابت شده اند. استاد 
50 نســخه را دركار تصحیح دیوان حافظ مورد استفاده قرارداد و با به 
كار گیری روشى علمى كه پیشتر در یک تحقیق علمى از آن سخن گفته 
بود، اثری ارجمند پدید آورد كه عنوان »دفتر دگرســانى ها«« از ســوی 

فرهنگستان زبان و ادب فارسى منتشر شد. شیوه استادانه و دقت كم 
مانند اســتاد نیســاری در این كار ستودنى است. اســتاد در پدیدآوردن 

ایــن اثــر از یــک ســو بــه حافــظ شناســى 
ســودمند  و  ارجمنــد  خدمتــى 

كــرده اســت و از ســوی دیگــر 
بــه خوانندگان درس عشــق 
و  نگریســتن  ژرف  ورزیــدن، 

صبر و حوصلــه كردن - 
كــه ازمــه تحقیــق 

اســت  علمــى 
اســت.  داده   -
پررهــرو  راهــش 

باد

سليم نيساری استاد ادبيات و حافظ پژوه در 98 سالگى در گذشت

ژرف نگریستن و حوصله کردن

بازی تیم ملى فوتبال ایران و ویتنام هیجان 
فضای مجازی را چندیــن درجه بااتر برد. 
در زمان بازی غیر از توئیت ها و پســت های 
مربوط به آن تقریباً چیز دیگری را نمى شد 
دید و خواند. اگر هم درباره موضوع دیگری 

مى نوشتى اصًا خوانده نمى شد!
در  كــه  مشــهوری  افــراد  و  چهره هــا 
اینستاگرام پیج دارند و البته دیگر كاربران 
این شــبکه اجتماعى از دیروز صبح با پست كردن عکس های 
تیــم ملــى برایشــان آرزوی موفقیــت مى كردند. كســانى مثل 
برزو ارجمند بازیگر ســینما و تلویزیون با گل ســردار آزمون به 
ویتنــام عکس پســرش را در لبــاس تیم ملى و هنگام شــادی 
پس از گل منتشــر كــرد. در توئیتــر هم كاربرها حســابى فعال 
بودنــد. هم بــازی را پیگیــری مى كردند و هم همزمــان انتقاد 
مى كردند و از طنز هم نمى گذشتند: »ویتنام اآن داره قشنگ 
میفهمونه كه تیم ها تو جام جهانى از دست ایران چى كشیدن 
با این بازی دفاعیشــون«، »گلر خوبى هســتى ولى ما دروازه تو 
باز مى كنیم.«، »با توجه به این كه ویتنام هم كشور جنگزده ای 
بوده آیا آقای ده نمکى و دوســتان نظــری درباره تعداد گل ها 
ندارند تا قبل پایان بازی اعمال بشه؟«، »كى روش كه اتوبوس 
پارک مى كردی همه عمر، دیدی كه چگونه اتوبوس كى روش 
گرفت؟«، »این ســردار اصًا تکنیک نــداره ولى حداقل گل رو 
مى زنه«، »احمدی واسه گنده كردن برد قبلى تیم ملى مى گه 
ویتنــام بــازی بعدیش با یمن خیلى ســخته حاجى حاا همه 
تیمــا رو برزیــل نکنــى هم مــا قبــول مى كنیم وطن پرســتى«، 
»من اســطوره امید تو زندگیم طارمیه. شــاید بپرســین چرا كه 
بایــد بهتــون بگم طارمى رو زمین بــه زور گل مى زنه این بازی 

مى خواست قیچى برگردون بزنه.«.

ما دروازه تو باز می کنیم

هیجان روز

شهروند 
مجــازی
یگانه خدامی

شــادی  از  بامــزه  كلیــپ  یــک 
از  یکــى  نواختــن  بــا  ســربازان 
ترانه های گروه آریان یکى دو روز 
شبکه های اجتماعى را قرق كرد. ابتدا كاربرها با بازنشر 
فیلــم ایموجى هــای خنــده مى گذاشــتند و با نوشــتن 

»دمشون گرم«، »خیلى باحالن« و...
اما دیروز استوری سردار كمالى رئیس اداره سرمایه 
انســانى ستاد كل در اینستاگرامش این شادی را بیشتر 
كرد. ســردار كمالى نوشت: »یک كلیپ ساده شادی از 
سربازان)منتشــر شــده( كه حتماً در هــر جایى صورت 
مى گیرد....فکر كنید جوان خودتان اســت! حق شادی 
ندارد؟امیدوارم سربازان وطن همیشه شاد و دلخوش 

باشند.«
كاربــران از ایــن واكنــش و برخــورد ســردار كمالــى 
استقبال كرده و از او تشکر كردند. یکى دو ساعت بعد 
هم تصویری از دایركت ســردار منتشــر شــد كه یکى از 
ســربازان حاضر در كلیپ برایش نوشته بود:»خدمت 
من كه تموم شــده. من نگران اون پاســدارام.« ســردار 
كمالى هم به او پاسخ داده بود:»چه اشکالى دارد مگر 
سرباز دل ندارد و انسان نیست؟ بنده مخالف هرگونه 

تنبیه و سختگیری به سربازان هستم.«
واكنش كاربران به این كلیپ كه گویا مربوط به یک 
ســال پیش بوده و اســتوری و دایركت ســردار كمالى را 
بخوانید:»ســردار موســى كمالــى عکس العمل شــما 
در مــورد ویدیــو پخــش شــده از ســربازان شــاد باعث 
خوشــحالى ما شد. ممنون.«، »هنوز باورم نمى شه كه 
ســردار كمالى با مهربانى پاســخ كلیپ شــاد سربازا رو 
داده باشــن دمتون گرم ســردار. ممنون كه مثل مردم 
تصمیــم گرفتیــد«، »مى گــم دفترچمو پســت كنم!؟ 
فقط اونکه رژه مى ره«، »سامتى پسرا سربازی سخته 
ولى ما شــیرینش مى كنیــم«، »تندیــس هفته تقدیم 
مى شــود به ســردار كمالى، مســئول امور نظام وظیفه  
ســتاد كل، كــه در واكنــش به كلیــپ ســربازان، عوض 
توبیــخ و برخــورد گفتنــد: »ان شــاءاه ســربازان وطن 
همیشــه شــاد و دلخــوش و ســرزنده باشــند.« عده ای 
گایه مند هســتند و خودشان دســت در دست دشمن 

باعث نفاق بین یگان ها هستند. خدا قوت سردار.«

واکنش روز

ممنون سردار

نــــگاره كفه ترازو برای كدام یک سنگين تر است؟ 

بيانه اعتراضى اهالى تئاتر به دخالت های غيرقانونى:

حیاتعزتمندحقتئاتریهاست
عصر دیــروز خبری 
از  كــه  شــد  منتشــر 
تجمــع تعــدادی از 
اعضای خانه تئاتر در ســاختمان این خانه 
و امضای بیانیه ای خطاب به رؤسای قوای 
ســه گانه به خاطر تهمت ها و دخالت های 

غیرقانونى در این حوزه اعتراض كردند.
بنا به آنچــه در خبرها آمده، این تجمع 
پیرو آنچه قبًا اعام شــده بود، بنا بود یک 
گردهمایــى بــزرگ باشــد امــا بــه تجمعى 
برای بررسى مشکات صنفى تبدیل شد.  با 
ایــن حال در بیانیه ای كه تنظیم شــده بود، 
نســبت به وضعیت فعلــى و دخالت ها در 
تئاتر اعتراض شــد و عــده ای هم معترض 
بودنــد ایــن بیانیه بــا لحنى مایــم تنظیم 
شــده امــا اصغر همت عضو هیــأت مدیره 
خانــه تئاتــر تأكیــد كرد كــه »ما نخواســتیم 
ســخت برخــورد كنیــم بلکه قصــد تعامل 
داریم. ما تا رســیدن به حق مان این مسأله 

را دنبال مى كنیم.«
در بخشــى از بیانیه اعضــای خانه تئاتر 
به قوای ســه گانه مقننــه، مجریه و قضائیه 
آمــده اســت: »بــا ابــراز تأســف از وضعیت 
موجود، مســئوان محترم ســه قوه مقننه، 
و  همنشــینى  بــه  را  قضائیــه  و  مجریــه 
گفت وگــو دعوت مى كنیم، زیــرا معتقدیم 
نخســتین و بدیهى تریــن حقــوق جدایــى 
ناپذیــر هنرمندان تئاتر ایران كه حق حیات 
عزتمنــد، حفظ شــأنیت و كرامــت، آزادی 
بیان، امنیت شــغلى و روانى است مغفول 
واقــع شــده اســت. بایســته اســت در ایــن 
برهه حســاس از زمان به جای ایجاد حس 
یأس، ناامیدی و ســرخوردگى به گشــایش، 
نشــاط و امیــد همــت گماشــته و نیروهــای 
دلسوز فرهنگ و هنر را به فعالیت و تاش 
بیشــتر دعوت كنیم. این پرسش ها برای ما 

اهالــى تئاتر بســیار با اهمیت اســت كه چرا 
جامعه ایــران به روزگاری چنین سرشــار از 
عصبیــت و اضطــراب پانهــاده اســت. چرا 
رفــع معضــات بــزرگ و عدیده سیاســى، 
اقتصــادی و اجتماعى را وانهــاده و به چند 
موضــوع یــا ایراد ســطحى و پیــش پاافتاده 

نظارتى در تئاتر پرداخته ایم.
چنانچــه شــاهد هســتیم خانــواده تئاتر 
هنــوز بــه رفــع كاســتى های بیمــه تأمیــن 
اجتماعــى نایــل نشــده كــه بــا كســری ۲0 
درصدی بــر ایحه بودجه مواجه مى شــود 
و یــا هنــوز مــورد حمایــت جــدی متولیــان 
خــود قــرار نگرفتــه كه از ســوی رســانه های 
كوچــک و بــزرگ همچــون صــدا و ســیما 
روزنامه هــا و خبرگزاری ها یا نهادهای دیگر 
با ســختگیرانه ترین برخوردها روبه رو شده 

كه باید بر آن بدعت نام نهاد. 
بــه  بیانیــه،  ایــن  كننــدگان  امضــا  مــا 
تهمت هــای ســطحى و ناروایى كــه در این 
تئاتــر و هنرمنــدان شــریف آن  بــه  روزهــا 

رواداشته معترضیم.
دخالت های غیرقانونى و غیرتخصصى، 
بازداشــت و فراخوانــدن كارگردانــان تئاتــر 
جهــت تفهیــم اتهــام را محکــوم كــرده و 
بى حرمتــى به این خانــواده بــزرگ و زیر پا 
گذاشــتن جایــگاه معتــرض و منتقــد آن را 

برنمى تابیم...«
پس از قرائت این بیانیه توسط ایرج راد 
رئیس هیأت مدیــره؛ اكبــر زنجانپور گفت: 
تئاتــر  از  كــه  مى شــنیدیم  قبــل  چندســال 
خصوصــى حــرف مى زدنــد و مــن خیلــى 
مخالــف بــودم و اآن هــم هســتم، چــون 
تئاتــر خصوصى را باید پر كنى و این از تئاتر 
گرفته شــد كه خودش خوب باشــد. مسأله 
دیگــر این بــود كه مخاطــب تئاتــر را گفتند 
مشــتری، در حالى كه تئاتر پــول ندارد ولى 

آن را به جایى رساندند كه حتى كار سوفکل 
هــم اجرا مى شــود بایــد كاری كنیــم كه آن 
مشتری بخندد. كجای دنیا تئاتر متفکر پول 

درمى آورد؟«
محمود عزیزی هم با انتقاد از این كه در 
هیچ كــدام از حوزه های هنر مثل تئاتر پول 
و بودجــه اش در اختیار صاحبان اصلى آن 
نیســت، گفت: »ما بعد از ۴0 ســال هنوز در 
قوانین به درستى جایى نداریم و مثل زگیل 

در حال زندگى در این جامعه هستیم«.
بهــزاد فراهانى هم مهم تریــن راه برای 
بــرون رفــت از وضعیــت فعلــى را وحدت 
دانســت و گفــت: »وضعیتــى كــه بــر تئاتر 
فروافتــاده اســت جز بــا وحــدت و كنار هم 
بــودن از بیــن نمــى رود بویژه آن كــه میزان 
سنجش تئاتر گیشه شده است. ما خاموش 
نبودیــم، كارمان را كردیــم ولى نیرویى هم 

پشت ما باید باشد«.

سنا
س: ای

عک

»ایران«: امروز سالروز تولد محمود 
اعتماد  زاده متخلص به »به   آذین« 
)1293-1385( است. این مترجم 
و نویســنده  و فعــال سياســى صاحبنام كــه در دهــه پایانى 
ســده 13 شمســى در رشــت متولــد شــد، بخــش مهمى از 
فعاليت های نوشــتاری خود را مصــروف ترجمه آثار مهم 
ادبيات داســتانى جهــان و معرفى آن آثار بــه خوانندگان 
ایرانــى كــرد. او تأليف هایــى هم در حــوزه ادبيــات و... هم 
داشــت اما بيشــتر ترجمه هایش بویژه از آثار نویسندگانى 
چون شکسپير، شــولوخف، رومن روان، برشت و بالزاک 
معروف اســت. به مناســبت ســالروز تولد به  آذین از دیگر 
مترجم گيانى، مهدی غبرایى خواستيم یادداشتى درباره 

او بنویسد كه در ادامه مى خوانيد:

از محمــود اعتمــاد زاده )به  آذین( 
بــه مناســبت های مختلــف گفته و 
نوشــته ام و در واقــع كمتــر حــرف 
یــک  از  دارم.  دربــاره اش  تــازه ای 
نکتــه جالــب شــروع كنــم كــه بــه 
مناســبت یادی از ایشــان به همت 
علــى دهباشــى و بخــارا در دی  ماه 
93 من هم مطلبى تهیه و قرائت كردم. خبرگزاری ایسنا 
از كل آن دو سطر را غلط و نامفهوم و حتى مضحک نقل 
كرد و دیگران هم از آن برداشتند، از این قرار: ... نثری كه 

به  آذین برگزید، نثر معیار و بى ممیز است!
به نوشــته خودم دسترســى نداشــتم، اما ابــد متمایز 
یــا به احتمال قوی تر ممتــاز بوده و نه خبرنگار مربوطه از 

خود پرسید و نه دبیر سرویس كه »بى ممیز یعنى چه!«
بگذریــم، به  آذیــن جــزو اولین نســل مترجمانــى بود 
كــه بــر بســتر تنش هــای اجتماعــى و سیاســى ســال های 
30 -13۲0 بالیــد و بــه عرصــه رســید. ایشــان گذشــته از 
فعالیــت سیاســى و خدمــت افســری نیــروی دریایى، در 
عرصه قلم هم چندوجهى بود. نگاهى به كارنامه ایشان 
نشــان مى دهــد تألیفات شــان از لحاظ كمــى از ترجمه ها 
چندان عقب نیســت و شامل داســتان و رمان و خاطرات 
و مقاات تحلیلى مى شــود. اما ابد از لحاظ كیفى به پای 

ترجمه ها نمى رسند، چون غالباً مغفول مى مانند.

اما از میان ترجمه ها، جز سه ترجمه از نمایشنامه های 
شکســپیر و چهــار ترجمــه از بالــزاک، چهار عنــوان دیگر 
هســت كــه مهم ترنــد: »دن آرام« و »زمیــن نوآبــاد« از 
شــولوخف، نویســنده پــرآوازه پــس از انقــاب شــوروی و 
»ژان كریستف« و »جان شیفته« از رومن روان، نویسنده 
فرانسوی. خوشبختانه بخت یارم بود و همه را خوانده ام. 
هــر یک از این رمان ها )جز »زمیــن نوآباد« كه دو جلدی 
اســت( چهار جلد نسبتاً قطور است كه جمعاً مى شود 14 
جلــد. همین ها برای عمر مترجمى كفایت مى كند، باقى 

آثار سر جای خود.
در مقالــه ای كــه چنــد ســال پیــش در حیــات مترجم 
نوشــتم، قطعــه ای از »هملــت« )آغــاز شــوریدگى( او را 
بــا چنــد ترجمه دیگر قیاس كــردم و به نتیجه رســیدم با 
اینکــه ترجمــه اســتاد خالى از ایراد نیســت، اما به ســبب 
كاركشــتگى در ترجمــه و نثــر قــوام آمده بــر ترجمه های 

دیگر ارجح است.
راجــع بــه ترجمه چهار عنــوان نامبرده هــم گفتم نثر 
به آذیــن پخته و فخیم اســت و جــذاب و در مورد ترجمه 
»دن آرام« با ترجمه شــاملو قیاس كوچکى كرده و اشاره 
كردم هرچند در عظمت شاملو در شعر و در زبان پارسى 
تردید نیست، اما چون خود را به ترجمه تحمیل مى كند، 
حاصــل كار چیــزی اســت كه بــا نوشــته نویســنده فاصله 
بســیار دارد. همین جاســت كه بحث زبان معیار و ســبک 
ممتاز به آ ذین به میان مى آید. البته پای ســلیقه در میان 
اســت و من شخصاً در ترجمه بیشــتر راه محمد قاضى و 
به آذین را دنبال مى كنم و مى كوشم هر چه بیشتر خود را 

كنار بکشم تا صدای نویسنده به گوش برسد.

به بهانه 23 دی، سالروز تولد محمود اعتماد زاده »به آذین«

کنار کشیدن به نفع نویسنده

اهل کلمه

مهدی غبرایی
نویسنده و مترجم

فقــدان

اصغر دادبه
استاد دانشگاه

امروز كه همه دســت ها بر سینۀ جوانان 
مى  خورد و نســل نو همیشــه پشــت در 
مى مانند و افق آینده را كمتر مى بینند،  
بــاز كردن یک پنجره  به وســعت دیدن 
مــى توانــد لبخنــدی باشــد بــه اهمیت 
یــک كامیابى. آدمــى بــرای اقناع حس 
و  مثبــت  معنــای  در  خودخواهــى- 
ســازندۀ آن- نیاز به تأییــد دارد. تا آنجا 
كــه اگــر انســان را - پشــت بــه ارســطو- 
»حیــوان نیازمنِد تأییــد« تعریف كنیم، 
نبایــد بــه خطــا متهــم شــویم. از این رو 
است كه به ازای هر موفقیتى - حتى كوچک- به مخاطب خود 
آفرین مى گوییم. هرآفرین و تبریکى تأییدی اســت بر درســتى 
كاری كــه صورت گرفته اســت. از رهگذر ایــن تأیید مخاطب ما 

تشــویق مى شــود به انجــام كاری كه كرده  
و بــر آن مــى شــود كه بــاز هم انجــام دهد 
و خودخواهــى خــود را وســعت ببخشــد. 
خودخواهى همیشه بد نیست بخصوص 
و  باشــد  خودآگاهــى  مقدمــۀ  كــه  وقتــى 
سرآغازی برای خودباوری. وقتى خودمان 

را باور كردیم محکم تر گام برمى داریم. 
در طــول نزدیک به پنج دهه معلمى 
خود بســیار دیده ام یک تأیید - كه در كار 
معلمــى عمومًا در قالب تشــویق نمودار 
مى شــود- بسیاری از همین جوانان را كه 

حتمــًا داننــده و دانــش پذیر هم بوده انــد، از ایــن رو به آن رو 
كــرده و راهى دیگر پیش پای آنها گذاشــته  یا آنان در راهى كه 
در پیش داشته اند، محکم تر و مصّمم تر كرده است؛ چه بسا 
از رهگــذر همین تأیید توانســته اند در راهى كــه گام نهاده اند 

سری میان سرها درآورند.
گامــى كه اســتاد دكتر فتــح اه مجتبایــى از چند ســال پیش 
برداشته، از سنخ همین تأییدات تعیین كننده است؛ اینکه سالى 
یک بار مراســمى برگزار شود و شخص محترم و صاحب  جاهى 
چون استاد مجتبایى بیاید بنشیند و به حرفى كه در مورد كار یک 
جوان زده مى شود گوش فرادهد و بعد هم آن كار را با اقدام خود 

تأیید كند، مصداق همان پنجرۀ گشوده ای است كه راه مى برد به 
وســعت یک دیدن. این اقدام یعنى وقت گذاشتن برای جوانان 
و خوانــدن رســاله هــا و پژوهــش هــای صمیمانۀ آنها كــه دراین 
واویای بى حقیقتى - اما برخوردار از ضوابط ناسنجیدۀ وزارتى- 
صادقانه به كاری دل داده اند، و بعد هم تشــویق خودمانى آنان 
بــه آفرینــى یا اعطــای لوحى و جایــزه ای و از همــه مهم تر چاپ 
دســتاورد پژوهشى آنان با تأیید ناشــر پاكیزه كاری مثل هرمس، 
گشــایش راهى اســت كه نتایج آن تا همین اان آشــکار شده و به 
یقین آشکارتر هم خواهد شد.  اهتمام زیبندۀ شهر كتاب درجهت 
همسوكردن ابر و باد و مه و خورشید و فلک برای تدارک برگزاری 
ســاانه و جلب كمک هــای علمى و مالى دیگــران مصداق بارز 
الّدال على الخیر است كه شهركتاب را بحق سهامدار اصلى این 

مساهمت فرهنگى قلمداد كرده است.
این گاِم به ظاهر كوچک اما درواقع استوار و معنا دار، با همین 
آرامى و سربه زیری و كم هزینگى، جز اینکه 
میان جوانان دانشجو در رشته های ادبیات 
و عرفــان به حركتى انگیزنــده و پیش برنده 
تبدیــل شــده و مــى رود كــه همپــای جوایــز 
باابلنــد و پرهزینــه و دهــن پركــن دولتــى، 
اســم و رسمى و اعتباری پیدا كند، با سادگى 
اقــداِم خودانگیختــه و  و صمیمیــت یــک 
مردمى راه را بر كارهای مشابه در حوزه های 
دیگر هموار كــرده و نمونه های خودجوش 
دیگــری را ماننــد جایــزۀ ابوالحســن نجفى 
برای تشویق مترجمان و جایزه استاد داوری 
اردكانــى برای اهدا به رســاله هــای برتر حوزۀ فلســفه، به دنبال 
داشــته اســت و »این هنوز از نتایج ســحر اســت.« اگر این اقدام 
بتواند ســبب شود كه بعد از این دانشــجویان رشته های مربوط 
خود را باوركنند و بدانند كه كار خوبشــان درجایى دیده مى شود 
و به این انگیزه در ســامت كار خود بکوشند و استادان راهنمای 
آنان بروند به ســویى كه جدی تر به كار دانشــجویان فرو بنگرند 
و از صــرف وقــت و مراقبت و نکته بینى و ره  شناســى و ره نمایى 
برای كار بهتر دانشجویان دریغ نورزند، به گمانم استاد مجتبایى 
و همه روندگان این راه به پاداش سرشــار و رضایت بخش خود 

دست یافته اند. كه ایدون باد!

به بهانه برگزاری هشتمين دوره از جایزه استاد فتح اه مجتبایى

پنجره ای  به وسعت دیدن

یادداشت

محمدجعفر یاحقی
استاد دانشگاه و 
عضو فرهنگستان 
زبان و ادب فارسی

از  امریکایــى  برجســته  شــاعران 
پى یــر  و  برنشــتاین  چارلــز  جملــه 
ژوریــس همزمان با ســخنرانى دونالد 
ترامــپ در كنگره، در شــب شــعری كه با هــدف اعتراض 
به تحریم هــای امریکا علیه ایران برگزار مى شــود، شــعر 

مى خوانند.
بــه گزارش مهر، این شــب شــعر كــه با عنوان »كســى 
نمى خواهــد باور كند كه باغچــه دارد مى میرد« - عنوانى 
برگرفتــه از یکى از اشــعار فروغ فرخزاد - با هدف نشــان 

دادن رنج مردم ایران برگزار مى شود.
بخشى از متن اطاع رسانى این رویداد فرهنگى هنری 
نشــان مى دهــد كه این نشســت به نوعــى عکس العملى 
است به اظهارات دونالد ترامپ كه تحریم های اقتصادی 
تحمیلــى جدیــد علیه ایــران را »ســخت ترین تحریم ها« 
خوانده بود. از ســوی دیگر، این رویداد، عکس العملى به 
اظهــارات »مایک پمپئو« وزیر امور خارجه ایالت متحده 
هم اســت كه گفته بود در این جدال، یا ایران منافعش را 

با گوش دادن به واشنگتن و تبعیت از ما به دست خواهد 
آورد، یــا این كــه مردم ایــران هزینه های ایــن تحریم ها را 

خواهند پرداخت.
این نشســت در تاریخ ۲۲ ژانویه )۲ بهمن( از ســاعت 
18 تــا ۲0 به وقت محلى در »واشــنگتن دی ســى« برگزار 
مى شــود و در انتخاب این روز، عمدی در كار بوده اســت؛ 
۲۲ ژانویــه روز ســخنرانى دونالد ترامــپ در كنگره امریکا 
ســخنرانى  ایــن  در  او  كــه  مى شــود  پیش بینــى  و  اســت 
تبلیغاتــى از سیاســت هایش در خصــوص تحریــم ایران 

دفاع خواهد كرد.
در ایــن نشســت كــه در مركــز فرهنگــى »باســبویز اند 
پوئتــز« )Busboys & poets( برگــزار خواهــد شــد، عاوه 
بــر شــعرخوانى اعتراضــى شــاعران امریکایــى در برابــر 
تحریم هــای امریکا علیــه ایران، برنامه هــای دیگری هم 
چــون خوانــش برخــى اشــعار فارســى، اجرای موســیقى 
ســنتى ایرانــى، نمایش اســایدهایى از ایــران و... به اجرا 

درمى آید.

شاعران امریکایی در برابر تحریم های دولت امریکا علیه مردم ایران

خبر آخر

رویـــداد


