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گفت وگو با محمدجواد ظریف:

با امریکا درباره منطقه مذاکره نمی کنیم
هزینه امنیت اروپا را نباید دیگران بدهند

بخش خصوصی ایران می تواند بهترین 
شریک بازسازی سوریه باشد

محمدجــواد  بــا  مصاحبــه 
ظریــف وزیــر امورخارجه با 
محور تشــریح سیاست های 
منطقه ای جمهوری اسامی ایران همزمان شده بود 
با انتشار برخی شایعات درباره استعفای او از دولت. 
موضوعی که ظریــف خیلی تمایلــی برای صحبت 
کــردن درباره آن نداشــت. اینقدر از این شــایعات و 
ادعای بی اســاس شــنیده که به همین جمله بسنده 
می کند:»مــا هر چــه بگوییم چنیــن خبری صحت 
نــدارد برخی هــا اصرار دارنــد و می گویند هســت.« 
ظریف در این گفت وگو تأکید دارد که  برخاف برخی 
ادعاهــا ایران به دنبــال ابرقدرتی در منطقه نیســت 
چرا که اساساً دوره ابرقدرت ها گذشته است. او تأکید 
دارد کــه تهران به دنبال منطقه قــوی و همکاری های 
دسته جمعی است و البته برخی قدرت های خارجی 
تــاش دارنــد بــرای بعضــی کشــورهای منطقــه ما 
سیاســت تعیین کنند. گفت وگوی مصیب نعیمی 
مدیر مســئول و مختار حــداد دبیر سیاســی روزنامه 
الوفاق )روزنامه عربی مؤسسه ایران( با وزیر خارجه 

را در ادامه می خوانید.

  چشم انداز روابط ایران با جهان عرب را با توجه به 
چالش های موجود در منطقه از سوی برخی کشورها 

چگونه ارزیابی می کنید؟
ما سیاســت مان را درباره همســایگان عــرب و غیر 
عرب بــه صراحت مطــرح کرده ایــم،  آقای رئیس 
جمهــوری در اجاس اخیر وحدت اســامی مبانی 
آن را مطــرح کرده انــد، بنــده نیــز چنــد بــار مطرح 
کردم. استراتژی جمهوری اسامی بر این است که 
سیاســتی  مبتنی بر همکاری با همســایگان داشته 

باشد.
به نظر می رســد برخی کشــورهای عربی صرفنظر 
از اینکــه جمهــوری اســامی چــه سیاســتی دنبــال 
می کنــد، دوســت دارند بــه دنیا بگویند که بــا ایران 
اختــاف دارند، متأســفانه به جای اینکه نگاه شــان 
بــرای به دســت آوردن امنیــت و آرامش بــه درون 
باشــد، نگاه شــان به بیرون اســت، لذا فکر می کنند 
از طریــق اعام مخالفــت با ایران خودشــان را نزد 
کشــورهای بزرگ عزیزتر می کنند و این باعث شده 
اســت که در واقع سیاست شکســت خورده ای را در 
طول 40 ســال گذشــته دنبــال کنند و بــه رغم بارها 

ناکامی باز هم همین روش را دنبال می کنند.
امــا سیاســتی کــه مــا در قبــال جهــان عــرب دنبال 
می کنیم، مبتنی بر منافع و اصول اســت و سیاست 
ما سیاست واکنشی نیست، ایران خیلی بزرگ تر از 
آن اســت که نســبت به چند کشــور کوچک واکنش 
نشــان دهــد، لذا به خاطر اینکه چند کشــور کوچک 
در ایــن منطقــه  یا حتی چند حاکــم در این منطقه 
هســتند که دوســت دارند در منطقه ما تنش باشد، 
ایــن باعث نمی شــود کــه ما سیاســت خودمــان را 
عوض کنیم، سیاست مان را به عنوان قدرت بزرگ 
این منطقه خودمان تعیین می کنیم و سیاســت ما 
براســاس منافع ملی ما تعیین شــده و نه براساس 

واکنش های دیگران.
  برخــی ادعا دارند که ایران سیاســت ابرقدرتی در 

منطقه را دنبال می کند.

دوران ابرقدرتــی تمــام شــده اســت، هیــچ کــس 
نمی توانــد ابرقــدرت چــه در منطقه و چــه در دنیا 
باشــد، البتــه بعضی ها کشــورهای بزرگی هســتند، 
چیــن یک کشــور بزرگــی در دنیــا اســت و تأثیرگذار 
اســت، امریــکا یک کشــور تأثیرگــذار اســت البته به 
نظر ما تأثیراتش مخرب اســت چون سیاست های 
مخربــی دارد، امــا کســی نمی توانــد بگویــد امریکا 
در دنیــا بــی تأثیر اســت، ایــران نیز کشــوری بزرگ 
در منطقــه اســت و قدرتمنــد اســت، امــا اینکــه ما 
بــه دنبــال این هســتیم که ایــن قــدرت واقعی مان 
را تبدیــل بــه هژمونــی در منطقــه کنیم، ایــن طور 
نیست، داخل کشــور ما بعضی ها مفاهیم را با هم 
مخلوط می کنند، ما در ســند چشــم انداز گفتیم که 
ایران باید در چه حوزه های در یک چشم انداز کشور 
برتر باشــد، اما ما در این سند یا آن سند نگفتیم که 
می خواهیم قدرت هژمون در این منطقه باشــیم، 
در قانــون اساســی مان کــه بااتریــن ســند ملــی ما 
اســت اگــر بــه آن توجــه کنیــم نفــی ســلطه گری و 
سلطه پذیری  هر دو را با یکدیگر آورده است، یعنی 
همانقدر که ما آمادگی نداریم بپذیریم امریکایی ها 
بر ما سلطه داشته باشند به همان اندازه ما اعتقاد 

نداریــم که باید بر دیگران ســلطه داشــته باشــیم، 
اصــواً اعتقاد داریم نظام ســلطه نظــام ناپایداری 
اســت و نظامی که مبتنی بر سلطه و تحمیل باشد 
در هر جایی و حتی در داخل یک خانواده اگر نظام 
بــه جای اینکه مبتنی بر روابط تفاهم باشــد مبتنی 
بر ســلطه باشد ناپایدار می شود، راجع به زن و مرد 
هم خداوند می فرماید: لتسکنوا الیها، یعنی مبنای 
زندگی حتی در یک محیــط کوچک خانوادگی هم 

ایجاد آرامش است به جای ایجاد قوه قاهره.
 اخیراً دبیر شورای عالی امنیت ملی از درخواست 
امریکایی ها برای گفت وگو با ایران خبر داده است. 

مختصات این درخواست ها چگونه است؟
امریکایی هــا در موضوعات مختلف حســب منافع 
خودشان از این پیشنهادات می دهند و خیلی از این 
پیشنهادات تبلیغاتی است، امریکایی ها در دولت 
آقای اوباما خیلی تمایل داشــتند کــه با ما در مورد 
منطقه صحبت کنند و آن زمان این تمایل شــان را 
خیلــی مخفی نمی کردند و علنــی بیان می کردند، 

در دولت ترامپ هم همین طور بوده است.
مــا همیشــه معتقــد بودیــم کــه گفت وگــو دربــاره 
منطقه باید بین کشورهای منطقه باشد نه با بیرون 

منطقه و اعتقاد داشتیم که نمی شود دیگران برای 
منطقــه تصمیــم بگیرنــد و ایــن اعتقــاد را دربــاره 
منطقه شــامات داریم، درباره عراق داریم و درباره 
افغانستان نیز همین اعتقاد را داریم، ما معتقدیم 
که مردم افغانستان باید راجع به آینده افغانستان 
بــه  امریکایــی  یــک  نمی شــود  بگیرنــد،  تصمیــم 
اینجــا بیاید و بگوید من حــاا تصمیم می گیرم که 
افغانســتان آینده اش چطور باشــد، همان طور که 
یک ایرانی نیز نمی تواند چنین تصمیمی را بگیرد، 

مردم افغانستان باید تصمیم بگیرند.
در مورد سوریه حرف ما از اول چه بود؟ طرح چهار 
ماده ای ایران برای صلح ســوریه درست هفته های 
بعــد از آغــاز مســئولیت آقــای روحانــی در دولــت 
یازدهم اعام شد، حرفی که ما آن وقت می زدیم، 
این بود که باید آتش بس باشــد و مردم سوریه باید 
بــا هم گفت وگــو بکنند و نتیجه اش بایــد انتخابات 
باشــد، یک گروهی می گفتند پس آقای بشــار اســد 
چه می شــود؟ مــا می گفتیم که موضوع آقای اســد 
به شــما ربطی ندارد و به ما هم ربطی ندارد مردم 
ســوریه باید تصمیم بگیرند؛ راجع به عراق و یمن 
گفتیم مردم این دو کشور باید تصمیم بگیرند، این 

بحث ما است. لذا وقتی امریکایی ها به ما پیشنهاد 
می دهند که بیاییم ما و شما درباره منطقه صحبت 
کنیم به آنها می گوییم به شما چه ربطی دارد حاا 

ما در منطقه هستیم شما که در منطقه نیستید.
مــا بــا مــردم منطقــه همیشــه آمــاده هســتیم کــه 
صحبــت کنیــم و ایــن پیشــنهادهای امریکایی هــا 
یــا  تبلیغاتــی می دانیــم   پیشــنهادهای  بیشــتر  را 
پیشــنهاداتی می دانیــم کــه بــه صاح ایــن منطقه 
نیست و تا به حال دیده ایم که هیچکس نتوانسته از 
قبل همکاری با امریکا برای این منطقه منافعی را 
داشته باشد. کشورهای  عربی بیش از همه دیده اند 
کــه همکاری بــا امریکا نه برای خودشــان و نه برای 

منطقه امنیت آورده است.
 ممکن اســت یک روز این چالش با امریکا تبدیل 

به یک جنگ یا درگیری شود؟
نیســتیم،  تنــش  و  جنــگ  و  درگیــری  دنبــال  مــا 
مــا  منطقــه  در  دولت هــا  برخــی  و  امریکایی هــا 
کرده انــد،  دنبــال  را  آفرینــی  تنــش  سیاســت های 
امریکایی هــا به ما پیغام می دهنــد که می خواهیم 
با شــما گفت وگو کنیم، امریکایی ها که در گفت وگو 
بــا مــا بودند یعنی تا اســفندماه گذشــته که آخرین 

جلســه کمیســیون مشــترک برجام با حضور ایران 
و امریــکا بــود معاونیــن دو وزارت خارجــه بــا هــم 
گفت وگــو کردنــد، لــذا آنهــا بودنــد کــه از گفت وگو 
خارج شــدند، بنابرایــن ما نه دنبال تنش هســتیم 
و نــه درگیــری و جنــگ. همانطور کــه رهبر معظم 
انقــاب اســامی فرمودند جنگی صــورت نخواهد 
گرفت مگر اینکه گروهی بخواهند دیوانگی بکنند یا 
تله ای برای خودشان یا همپیمانان شان در منطقه 

ایجاد کنند.
در ایــن موضوع صهیونیســت ها نقــش زیادی در 

ایجاد شکاف دارند.
بله، رژیم صهیونیســتی همواره معتقد بوده است 
کــه باید دشــمن جدیــدی را درســت کند تــا بتواند 
افــکار عمومی جهان عرب را از واقعیات و جنایات 
اسرائیل علیه فلســطینی ها منحرف کند و بعضی 
افراد در جهان عرب هســتند که بــه عنوان کارگران 

بی جیره و مواجب اسرائیل عمل می کنند.
خیلی برای من جالب بود چند وقت پیش من یک 
توئیتی کردم علیه امریکا و اســرائیل، یکی از وزرای 
خارجه همســایه و آن هم به یک شــکل خیلی غیر 
تخصصــی جــواب داد، چــرا باید یک وزیــر خارجه 
منطقه ما فکر بکند که سخنگوی رژیم صهیونیستی 
بایــد باشــد، مگــر ایــن رژیم صهیونیســتی نیســت 
کــه بــرادران عــرب شــما را ســرکوب می کنــد، آنها 
مگر عرب نیســتند مگر برادران شــما نیستند، پس 
چرا به رژیم صهیونیســتی بیشــتر اظهار احســاس 
تعلــق خاطــر می کنیــد و خودتان را ســخنگوی آن 
رژیــم می کنیــد، واقعــاً ایــن ضایعــه بزرگی اســت 
بــرای جهــان اســام که یــک گروهــی اجــازه دادند 
به صهیونیســت ها که برایشــان سیاســت و اهداف 
تعییــن کنند، ما بــاز هم می گوییــم و اعتقاد داریم 
کــه آینده ایــن منطقــه در اختیار مردم آن اســت و 
آنهایــی کــه دخالــت کردنــد و تــاش کردنــد جای 
مــردم منطقــه را بگیرنــد، برایشــان تصمیم گیری 
کننــد به طور مرتب در صحنــه واقعی و میدان این 
منطقه باخته اند، هفت ســال پیش جنگی را علیه 
مردم سوریه تحمیل کردند و گفتند که ما پایان ماه 
رمضان در مســجد اموی دمشــق نماز می خوانیم، 
هفت ســال گذشــته اســت و این همه مردم سوریه 
را کشــته اید و آواره کرده ایــد و اان داریــد تــک تک 
بــه ســوریه بــاز می گردیــد و ســفارت هایتان را بــاز 
می کنید، نه تنها نتوانســتید حکومت را برکنار کنید 
بلکه سرشکســته دارید برمی گردیــد. این به خاطر 
این اســت کــه امیدتان به خارجی ها اســت و خیال 
می کنیــد که اگــر امریکا یــا اروپا یک چیــزی را اراده 
کردند عملی می شود، قرآن مگر نمی خوانید، تنها 
کســی که اراده می کند و عملی می شــود خدا است 
و اگــر بعد خدا کســی بتوانــد ایــن کار را بکند مردم 
هستند نه امریکا و اروپا که شما اینقدر فکر کرده اید 
چــون توانســتید آنهــا را راضــی کنیــد علیــه دولت 
سوریه با شــما متحد شوند می توانید دولت سوریه 
را ســرنگون کنید، مــن  نمی دانم چند بــار برخی از 
این همســایگان ما می خواهند از یک سوراخ گزیده 

شوند و باز هم بروند سراغ همان سوراخ.

 ما هر چه بگوییم خبر اســتعفا صحت نــدارد برخی ها 
اصرار دارند و می گویند هست 
 مردم سوریه درباره بشار اسد تصمیم بگیرند

 سفر نتانیاهو به عمان را قبول نداشتیم
 افکار عمومی وقتی مردم یمن ساخی می شدند کجا بودند؟

 جنگ یمن و سوریه پیروزی نظامی ندارد
 روابطی به این خوبی با همسایگان نداشتیم

نیم نگاه
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گفت وگو
گـروه سیاسی

از دانش 
دوچرخه تا 

دانش فضایی!
همچنـــــان  برخــــی 
می کننـــــد  گمـــــان 
و  دســـــــــــــــتاوردها 
نویــن  فناوری هــای 
کااهـــــای  بشـــــری 
کــه  اســت  لوکســی 
بعــد  از  آن  هزینــه 
داخلی و بین المللی 
زیــاد اســت و باید از 
آن صرفنظــر کــرد، یــا در مــورد برخی از 
ایــن فناوری ها این بینــش وجود دارد که 
زیان هایــش بیش از منافع اســت، چرا؟ 
چــون آزادی عمل بیــش از انــدازه برای 
مــردم ایجــاد می کند پس بایــد درش را 
به کل تخته کرد. به برخی از دســتاوردها 
نیــز با دیده تردید نگریســته می شــود که 
آیا اساســاً مثبت اســت یا منفی و یا آن را 
با نگاه و اغراض سیاسی پیوند می دهند.

بــه  می تــوان  اول  مــورد  دربــاره 
آن  پیونــد  و  ماهــواره ای  دســتاوردهای 
بــا زندگــی روزمــره مــردم اشــاره کــرد. 
اگرچــه برخی بر این باورنــد که  ای کاش 
خیــر  از  و  می ســاختیم  دوچرخــه  یــک 
می گذشــتیم؛  فضایــی  دســتاوردهای 
امــا واقعیــت این اســت که این قیاســی 
اســت مع الفــارق. صــد البتــه ســاختن 
رقابــت  قابــل  و  خــوب  دوچرخــه ای 
منطقــه ای  تکنولوژی هــای  ســطح  در 
بســیار تحســین برانگیر خواهــد بــود اما 
نمی توان آن را با دســتاوردهای فضایی 
و ماهواره ای مقایســه کــرد و گفت کاش 
این را می داشتیم و آن را نه یا بالعکس؛ 
بلکه هرکدام در جایگاه خود مهم، ازم 
و ضــروری اســت. در ظاهر شــاید تصور 
شود که دستاوردهای فضایی و داده های 
بــرای قدرت نمایــی  ماهــواره ای اصــواً 
مصرفــی  کاای  دوچرخــه  ولــی  اســت 
است برای مردم.اما واقعیت امر چیزی 
جــز ایــن را نشــان می دهــد. در زندگــی 
امــروزه مــا داده ها و اطاعات به دســت 
آمــده از ماهواره بســیار تأثیرگذار اســت 
و ایــن تأثیرگــذاری روز به روز نیز بیشــتر 
می شــود. در کشــوری که از خشکسالی و 
کمبود منابع آب رنج می برد، در کشوری 
که از آتش ســوزی جنگل هــا و مراتعش 
غیرقابــل  آســیب های  گرمــا  فصــل  در 
جبران تحمل می شود و کانون ریزگردها 
مردمانــش  از  نفــس  غبــار  تولیــد  و 
بریده، در کشــوری که ســطح زیرکشــت 
محصــوات کشــاورزیش حیاتــی اســت

یادداشت

امیرعباس نخعی
روزنامه نگار
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ضرورت وحدت در شیوه حل اختاف
یــک جامعــه چگونــه می توانــد یکپارچگــی و انســجام و 
حرکــت بــه ســوی پیشــرفت خــود را حفــظ کنــد؟ به طور 
طبیعــی عوامــل گوناگونــی بــرای تحقق این هــدف ازم 
اســت، ولــی در هــر حــال انــدازه ای از وحدت و اشــتراک 
در رویه هــا ازم اســت. بــدون چنیــن حداقلــی از وحدت 
رفتاری، جامعه دچار مشکل و بی ثباتی می شود. ولی این اشتراک بیش از هر چیز 
باید درباره شــیوه حل اختاف باشد. در واقع ممکن نیست که مردم درباره همه 
امور اشتراک نظر و عمل داشته باشند، ولی در شیوه حل اختاف باید اتفاق نظر 
داشته باشند. ذات جامعه جدید، با تفاوت و اختاف نظر عجین شده است و هر 
کس برحسب سایق و عایق خود می تواند طرفدار دیدگاه و ارزش هایی باشد و 
به طــور طبیعی ایــن دیدگاه ها در تعارض یا حتی تقابل با یکدیگر قرار می گیرند. 
در این مرحله اگر طرفین نســبت به شــیوه حل اختاف اتفاق نظر داشته باشند، 
مشــکل خاصــی نخواهد بود و پس از مدتی مقابله فکــری یا عملی، مرجع مورد 

رضایت و پذیرفته شده از سوی دو طرف، داوری نهایی را انجام می دهد.
فرق یک جامعه پیشــرفته با یک جامعه توســعه  نیافته در میزان و اندک 
بودن اختافات ارزشی و نگرشی میان مردم آن جوامع نیست. اتفاقاً در یک 
جامعه پیشــرفته، اختافات ارزشــی و نگرشی و نیز تضاد منافع خیلی زیادتر 
از وجود این موارد در یک جامعه توســعه نیافته است. تفاوت این دو جامعه 
در وجــود توافــق عمومــی نســبت بــه شــیوه مســالمت آمیز حل اختــاف در 
جامعه توســعه یافته و فقدان چنین شــیوه ای در جامعه توسعه نیافته است. 
به همین علت است که می بینیم در یک جامعه توسعه یافته اختافات زیاد 
است و حتی در مواردی به تنش نیز می رسد، ولی در نهایت از اندازه معینی 
فراتــر نمــی رود و مراجــع حل اختاف بویژه دســتگاه قضایی حضــور دارند و 
نسبت به اختافات براساس قانون داوری کرده و حکم صادر می کنند و همه 

طرف های ذینفع در برابر آن خاضع هستند.
یکی از نمونه های مشــهور آن اختــاف دو حزب جمهوریخواه و دموکرات 
در انتخابــات ســال 2000 بود که نســبت به آرای یک ایــاات چند صد یا چند 
هــزار رأی اختــاف نظر وجود داشــت که تغییــر آن موجب تغییــر مهمی در 
نتیجه انتخابات می شــد. این اختاف نظام سیاســی ایــاات متحده را با یک 
چالش جدی مواجه کرده بود، ولی در نهایت هنگامی که دیوان عالی امریکا 

رأی داد مثل آبی که بر آتش سوزان ریخته شده باشد، ماجرا خاتمه یافت.
وضعیــت جامعــه مــا از ایــن حیث جالــب اســت. واقعیت این اســت که 
اختافات در جامعه ایران لزومًا بیشــتر از اختافات در جوامع دیگر نیســت. 
آنچه مشکل ما است، عدم حل این اختافات است. در واقع نسبت به شیوه 
حل اختاف اتفاق نظر نداریم، یا آن را منصفانه و بی طرف تلقی نمی کنیم. 
در نتیجه نه تنها اختافات حل نمی شــود و به جایش متراکم می  شود، بلکه 
از یــک موضــوع بــه موضوع دیگــر جهش می کنــد و با تراکم اختــاف مواجه 
می شویم، بدون اینکه هیچ کدام حل شود. و هرکدام چون زخمی ناسور باقی 

می ماند و افزایش این اختافات امکان حل آنها را نیز کمتر و کمتر می کند.
مهم ترین علت این پدیده عدم توافق نســبت به یک شــیوه حل اختاف 
است. جامعه ای که نهاد و مفهوم فصل الخطاب ندارد و نسبت به شیوه حل 
اختاف توافق نداشته باشد، با کوچک ترین اختاف نیز دچار مشکل می شود 
و ایمنــی خــود را از دســت می دهد. همه را نســبت به چگونگــی حل اختاف 
نگران می کند. ولی جامعه ای که درباره شیوه حل اختاف اتفاق نظر دارند از 
بزرگ ترین اختافات نیز نمی ترسند، چون می دانند بزودی و با ارجاع آن به 
نهاد فصل الخطاب حل خواهد شــد. نهاد حــل اختاف یا فصل الخطاب نیز 

باید فراتر از اختافات و گرایش ها عمل کند تا مورد قبول جامعه قرار گیرد.
مهم تریــن مســأله ای که امــروز باید در دســتور کار گروه های سیاســی قرار 
گیــرد، تفاهــم و توافــق نســبت به شــیوه حــل اختاف اســت و اینکــه چگونه 
می تــوان نهاد حل اختــاف را ارتقا داد و از مجادات سیاســی و گروهی فراتر 
بــرد تا به عنــوان مرجعی معتبــر بــرای داوری نهایی باقی بمانــد. باید اصل 
وحــدت نظــر در شــیوه حل اختــاف را پذیرفــت و تبلیغ کرد و اصــل کثرت و 
تنــوع ارزش هــا و نگرش ها را تبلیغ کرد و به رســمیت شــناخت. برخی از این 
نهادهــا در جامعــه ما درســت یا نادرســت متهم به ســوگیری شــده اند. باید 

کوشید واقعیت این اتهام را روشن کرد و جایگاه آنها را ارتقا داد.
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گفت وگو با پرویز مظلومی، بازیکن دهه 60 تیم ملی:گفت و گو با گلنوش خالقی آهنگساز و رهبر ارکستر:گفتاری از ناصر فکوهی

 زیر پوست
 آرامش اجتماعی

»ای ایران « سند شرافت 
موسیقی ملی است

تیم کی روش تهاجمی ترین 
تیم ملی تاریخ مان است

گــــزارش
گـروه اجتماعی

بــر اســاس دســتور رهبــر معظــم انقاب ســاخت و ســاز در 
کوه های شــمال تهران ممنوع اســت. این نکتــه را »علیرضا 
عندلیبی« رئیــس اداره اســتعدادیابی منابع طبیعی تهران 
در گفت و گــو بــا »ایران« یــادآوری می کنــد. قانون هم ســاخت وســاز های بااتر از 
1800 متر را ممنوع کرده اما هر روز شــهروندان زیادی کوه و دره های مرادآبادکوه  
را پشــت ســر می گذارند تا آن طور که ســندهای دم دستشــان می گوید، خود را به 
زمین هایشان برسانند؛ زمین هایی بااتر از 1800 متر، درست پشت دانشگاه علوم 
و تحقیقات! دانشگاهی که پیچ های ناکارآمدی اش همین ماه گذشته 10 دانشجو 
و دو پــدر را از زندگــی گرفت و به پایین کوه خورده شــده پرتاب کرد تا »اســماعیل 
کهرم« کارشناس نامدار محیط زیست به خبرنگار ما بگوید:»کدام عقل سلیم یک 
اتوبوس 10، 12متری را می اندازد توی پیچ هایی خطرناک تر از چالوس؟!« اما آن 

مرگ تلخ هم راه را بر ســاخت و سازهای باای 
صفحه 7 را بخوانید1800متر نمی بندد. 

تحلیل علی ربیعی از زیر پوست اعتراضات دی ماه 1396

گزارش »ایران« از شهروندان سند به دستی که می خواهند 
پشت دانشگاه علوم و تحقیقات خانه بسازند!

اختصاص  ۹۵ هزار میلیاردتومان برای 
حقوق و دستمزد های سال آینده 

-  مشکات کارگران معترض اخیر چیزی بیشتر از سایر 
کارگران نیست

- جامعه تا حدودی دچار ناامنی روانی شده است؛ چراکه 
آنچه را انتظار داشت، نتوانسته به دست بیاورد

تند و بی رحم کویر نشــوند بــا غروب آفتاب کویر مرنجــاب به هوای این که اســیر آفتاب آنها را نشــان کند. خیلی از گرفتار شده های  ایــن قبیــل در دوردســت ها نیســت کــه فرد تیر چراغ بــرق، ســاختمان و المان هایــی  از بــه معنــای پیــدا کــردن راه نجات نیســت. بودن بــه جهت ها کفایت نمی کنــد و لزومًا جهت یابــی پرداخــت. البتــه فقــط مســلط نبــود بایــد بــا کمــک عناصــر طبیعــت بــه کمــک کننده اســت و اگر هیچ کــدام از اینها قطب نما یا دستگاه جی پی اس تا حدودی در ایــن کویــر تابلویــی در کار نیســت، تنهــا بیابان.

می کند کــه قابل تصور نیســت. آنهایی هممی رســد و تابش تند نور خورشید با او کاری خورشــید از او جلــو می زنــد، روز بعــد از راه غافــل از این کــه هرچقــدر هــم پیــش برود بــا هــزار امید به ســمت نــور بــه راه می افتد کیلومتری آران و بیدگل است. گمشده کویر، از سرچشــمه آنهــا شــهرهایی در چنــد ده کورســوهایی نمایــان می شــود، نورهایی که پــی راه نجــات می گردنــد. در دور دســت ها 
 

محافظت شــده قــرار دارد و انــواع حیوانات نزدیکــی همیــن کوه هــا و در یــک منطقــه اســت. مهم تــر این کــه پــارک ملــی کویر در نمک به شهرستان آران و بیدگل نزدیک تر اســتان ســمنان اســت. درحالی کــه دریاچه دوردســت ها کوه هایــی می بینند کــه در مرز  کــه در طول روز پــی راه نجات می گردند در 
که وارد شــده ای خارج نشــوی، شانس زنده است که برای خروج از آن اگر از همان راهی »موقعیــت جغرافیایی دریاچــه به گونه ای درنده و وحشی آنجا زندگی می کنند.

ایــن را نجارزاده می گوید کــه نظامی بوده و ماندنت بسیار اندک خواهد بود.«

کویــر کویــر مرنجاب زدند: »با این کــه به رانندگی می گویــد کــه فروردیــن مــاه امســال به دل هدایت می کند. او از سه جوان بیراهه نوردی در حــوزه جغرافیــا تورهــای کویرنــوردی را بعد از بازنشســتگی به واسطه تحصیاتش  در  روز  دو  نداشــتند  تســلط  کویــر  نمک حرکت می کنند و نزدیکی های همان بلنــد« ناهار می خورند و به ســمت دریاچه می مانند. روز 12 فروردین در منطقه »ریگ در 

گل نشســته بود، خودروشــان داخل باتاق نقطــه ای که خــودروی جوان هــای قبلی به 
این ســه جــوان که از ایــن موضــوع بی خبر آنها را به سمت مسیر درست هدایت کند. دریاچــه نمــک تضادی بــه وجود بیــاورد و داده اند تا سیاهی استیک و سفیدی سطح از مســیر، اســتیک های کهنــه خــودرو قرار برای نشــانه گذاری در بخش های مختلفی می کننــد. بــه گفته نجــارزاده ایــن راننده ها نمــک در مســیر دریاچه و اطــراف آن تردد هست و خودروهای سنگین برای برداشت در اطــراف دریاچــه، معادن نمــک زیادی فرو می رود.«

جــز این که مرد جوان ادامه مســیر را با پای شعله ور شود، اما این کار نتیجه ای نداشت جوان کفش های خود را آتش زد تا استیک اســتیک را روشــن کننــد، یکــی ازایــن ســه کــه بــا یــک شــعله کوچــک نمی توانســتند باشــند، یکــی از آنها را آتش زدنــد و از آنجا و بلندشدن دود می توانند به نجات امیدوار بودند به خیال این که با آتش زدن استیک 
جهت اشتباه طی می کند. دخترهای جوان در آن وجود ندارد. او 50 یا 60 کیلومتر را در که باتاقی و نمکزار است و هیچ جنبنده ای سراجه (پاایشــگاه قم) می آید. منطقه ای جنــوب کاروانســرا بــرود بــه ســمت غرب و نجات بگردد اما او به جای این که به سمت همانجــا بماننــد تــا مــرد جــوان دنبــال راه مرنجاب است. قرار بر این می شود دخترها اتاقکی می رسند که در نزدیکی کاروانسرای رد خــودروی خودشــان طــی  می کننــد و به با هوشمندی حدود 25 کیلومتر را در جهت برهنه طی کند.

بلدهای محلی بعد از حدود 20 روز جســد نشــد تا این که تعداد زیــادی از امدادگرها و می شــوند امــا از همســفر سوم شــان خبری به صــورت تصادفی توســط راننده هــا پیدا 
او را پیدا کردند.

ë 
کــه اولین ماجراجوهای کویر ریگ جن زدن هاســت  آب  بــه  بی گــدار  اســت، درســت از وســط باتــاق و البتــه بــا را، منطقــه ای کــه بــه ریگ بــزرگ معروف که توانسته اند شرق به غرب کویر ریگ جن و نیست. او و دوستانش تنها کسانی هستند میرشاه کرمی به هیچ عنوان دنبال آن نبود خطرآفریــن می شــود. چیــزی کــه مهــدی همیــن 

نشــدند وخــودروی آنهــا هــم در دل باتاق انگلســتان قصد این کار را داشتند اما موفق این گروه، توریســت هایی از کشــور فرانســه و بــه گفته یکی از خبرنگارهای محلی پیش از خودرو طی کنند.
شــده اند و بعــد از گذرانــدن تپه هــای »آقــا کــه از منطقه انارک داخــل کویر ریگ بزرگ طی کردند بــه عنوان اولین گروهی هســتند جوان ها که مســیر بیابانی 480 کیلومتری را مناســب برای پیاده پیمایی را پیدا کنند. این نتوانستند با خودرو به مسیر ادامه بدهند راه شناسایی کنند و اگر شرایط به گونه ای شد که بــه کویر وارد و از آن خارج شــد تــا منطقه را بــا گروهی از دوســتانش طــی چندین مرتبه ریگ جــن را با خــودرو طی کند، برای همین او از سر عاقه دوست داشت بخش باتاقی کویر مرنجــاب، کویرنوردی می کرده اســت. خیلــی دور در منطقــه ریگ جــن در امتــداد مهدی ســاکن اصفهان اســت و از سال های کویر ریگ جن به گل نشست.

دریاچــه در حال حاضــر بــه ریگ جن معروف اســت مهــدی کســانی که بــا تور بــه منطقــه ای که پشــت سر گذاشته اند. در صورتی که به گفته بــه ریگ بــزرگ و گود دو باغ معروف اســت کشــیدن خــودرو از باتــاق منطقــه ای را کــه و بعــد از 12 ســاعت کلنجــار بــرای بیــرون علی عباس« از وســط باتاق عبــور کرده اند  وارد  جنــدق  ســمت  می زننــد و از مناطقی که بــه تنگه ظلمات و نمک می شــوند. در واقع تورها باتاق را دور می آینــد،  از 
ملک آباد معرف است می گذرند.

ë 
مســتند »پــای در دل ســنگ« بــه مخاطب طبیعت خطرناک تر از شهر نیست

را از باتاق بیرون بکشد، با لنز دوربین امیر روز و نیمــی که آرمان تاش می کرد خودرو خورده بود، گرفتار باتاق شدند. تمام یک همــان بخشــی کــه حادثه هــای قبلــی رقم دریاچه شــدند، خودشــان هــم در نزدیکی که برای ساختن این مستند آموزشی راهی از دل ســنگ دریاچه گریخت. آرمان و امیر روش های خاقانه، ساده و کارآمد می شود بــر ابزارنــد و بــا حوصلــه و بــه کارگرفتــن می قبوانــد کــه در کویــر تکنیک هــا مقــدم 
احتمالــی آرمــان که از نوجوانی بــا طبیعت خوگرفته ثبت شد. خطرهــای  پــس  از  ســفر،  در  را و  او  خیلی هــا  و  برمی آیــد  مشــکات  خطرناک تر از شــهر نیســت. به شــرطی که طبیعت خطر نــدارد؟ می گوید: »طبیعت بیــرون بکشــد. از او می پرســم تنهایی توی روز وقــت گذاشــت تــا خــودرو را از باتــاق »جان ســخت« صدا می کننــد، بیش از یک و 

بدانی با آن چکار کنی.«

که جوانان مجذوبش می شوند؛ مجذوب هیجان جان به در درخشان شب کویر، مجموعه ای از چالش هایی را می سازد شب و کم شدن آب و غذا از یک طرف و زیبایی ستاره های کدام سمت است، از دست دادن امید، سرمای جانکاه گیج و گنگ شدن در دل کویر، این که ندانی راه بیرون آمدن 
بردن و درک زیبایی بیابان
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از همان راهی که رفته ای برگرد
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هیجان و خطرات کویرنوردی و بی راهه نوردی برای جوانان

سهیا نوری
گزارش نویس

کسره از «  ه « آخر خوشگل تِرچرا در شبکه های اجتماعی غلط می نویسیم؟

قمقمه فروشی با فوق لیسانسنگاه جوانان به تحصیات دانشگاهی و واقعیت هایی که همه می دانیم

شاندویچ منو نشف میکنی؟     چرا جوان ها بزرگ شدنشان را به تعویق می اندازند؟
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وقتی تاریخ تکرار می شود ارزش خواندن نداردچرا جوانان عاقه ای به تاریخ ندارند؟

دو نفر به امید یافتن کسی برای کمک جدا بیراهه نوردی جذاب و مرموز برای جوانان. و بیدگِل کاشــان و دشــت کویر. یک مقصد پیاده می شــوند؛ جایی در حــد  فاصل آران پرادو به گل می نشیند و چهار سرنشین آن 
برنگشــتند: و لحظــه ای بعــد نفس هــای خســته راوی قدم هایــی کوتــاه و کم جــان گــم می شــود کویر نمایان می شــود. موســیقی در صدای نمایــش را ُپــر می کنــد. بــه یکباره وســعت ترک هــای انه زنبوری زمیــن تمام صفحه موســیقی لحظــه  بــه  لحظــه اوج می گیرد. می شوند... هرگــز  دو  آن  می گویــد  پــای در دِل ســنگ دریاچــه گذاشــت هرگز شدند و مرد جوانی که شبانه برای استمداد خودروی اف ِجی کروز در گیر اتفاق مشابهی  آبســتن حادثه ای دیگر بود. ســه نفر با یک »فروردین97 هــم دریاچه در همان نقطه کــه 

در ببرنــد، لحظه هایــی دردنــاک را از ســر اگر شــانس یارشــان باشــد و جان ســالم به کــه بدون تجربه ازم راهی کویر می شــوند، ســفرها به همین سادگی نیســت و آنهایی از پیــش ســر بــه بیابان می ِگــذارد. امــا این از گران شدن ســفرهای خارجی حاا بیش کویر مرنجاب ســاخته شــد؛ قشری که بعد راهنمایی مســافران جوان دریاچه نمک و روی پرده ســینما رفت. مســتندی که برای روایت آرمان مکنونی و  امیر نیکنام پیرزاده این آغاز یک مســتند اســت کــه به همت و بازنگشت.«
کــرد، EOC اســتان، در عملیــات امــداد و نجات هشــتم آذر ماه پــس از اعام مرکــز کنترل شهرســتان آران و بیــدگل کــه 12 ظهــر روز به قول اصباح رئیس جمعیت هال احمر خواهند گذراند. پیــدا  حضــور  ســاله  جــوان27  ســنگ دریاچه و میهمــان ماجراهایی تلخ را گرفتــه و ده هــا جــوان را هــم گرفتــار دل تکرار شده و طی 5 سال اخیر جان 3 جوان و بارهــا در کویــر مرنجــاب و دریاچه نمک خودشان رقم می خورد. ماجرایی که بارها ماجرای پرمخاطره ای اســت که به دســت می داننــد، در صورتــی کــه ایــن تــازه آغــاز ماشین چهارچرخ خود را آماده کویرگردی خیلــی از ایــن جوان ها صرف داشــتن یک یــک 
کنــد: »او خــودروا ش را کاشــان می گذارد و چنــد روزی در کویر و دریاچه نمک ســپری یاد می شــود به تنهایی از کرج راهی شده تا او بــه عنــوان آخرین گرفتار شــده مرنجاب بــه گفته اصباح، جوانی که تــا این لحظه از کرده است.

ســیگنال های اطاع خانــواده اش، امدادگران هال احمر شــارژ تلفــن همراهــش تمــام می شــود. با بــا یک آژانــس تا مرنجاب مــی رود و در راه  طریــق  از  بیــدگل  و  از جوان های گرفتار در کویر دست از غرور و امدادگرها و راهنماهای محلی مثل خیلی از ایــن موضوع ابــراز ناراحتی کرد و به قول »کلنگاز« پیدایش کردند. گرچه مرد جوان 14 روز دهــم آذرمــاه در حوالــی کوه هــای مخابراتــی،  رد او را می گیرنــد و در ســاعت آران 
کله شقی برنداشت.«

ë رمل هــای از کویــر مرنجــاب تا دریاچه نمــک مرکزی از همان راه برگرد ســوی  آن  نیســت.  زیــادی  طرف کاروانســرای مرنجاب و از سوی دیگر حالت مثلثی دارد. از یک طرف قم، از یک  دریاچــه پیداســت که در نقشــه های هوایی و حتــی با وزش نســیم جابه جا می شــوند، خطرناک کویر و ماســه هایی که به ســادگی راه 
جــزو دریاچــه بــه ظاهــر خشــک شــده، امــا یــک میان دشت کویر محصور است. جغرافیایــی  لحــاظ  بــه  آن  دادند و دو دوســت دیگرشان به طور اتفاقی تابــش آفتــاب کویــر جان خــود را از دســت که همراه شــان بود نمی دانستند، در مقابل جهت یابــی و کنتــرل منابــع آب و غذایی را کمــک پیاده راه افتادنــد و از آن جا که فنون که آب و آذوقه تمام شد دو نفر از آنها برای گمشــده ها و خــودرو پایین. بعــد از چند روز وسعت دریاچه بااست و شانس پیدا شدن کم بــود بــه همین وضعیــت دچار شــدند. منطقه شــدند، در جایی که ضخامت نمک کــه ســال 93 با خــودرو آفــرود ســواری وارد خــودرو را از گل خــارج کــرد. چهــار جوانــی یــک موتــور الکتریکی و کابل متصل اســت، حتی بشــود به کمک وینچ یا قرقره ای که به ایــن کویر وســیع هیچ عارضه ای نیســت که اما خــودرو به راحتی در آن فــرو می رود. در شکســته می شــود که این خطرناک نیست، نمــک کمتر اســت و بــه راحتی زیــر قدم ها گل اســت. در نقاطــی از دریاچــه، ضخامت آن بســته شــده و زیر این ایه ضخیم، آب و تبدیل شــده و ایــه ضخیمــی از نمک روی رفتــه و در پــی تغییرات اقلیمــی به باتاقی آخریــن نقطه هایی اســت که رو به خشــکی بخــش 

جانــکاه ندانی راه بیرون آمدن کدام ســمت است، گیــج و گنــگ شــدن در دل کویــر، ایــن کــه زنده ماندند. ســرمای  امیــد،  دادن  دســت  می ســازد و زیبایی ســتاره های درخشــان شــب کویر، شــب و کــم شــدن آب و غــذا از یــک طرف از  را  چالش هایــی  از  هیجــان جــان بــه در بــردن و درک زیبایی کــه جوانان مجذوبش می شــوند؛ مجذوب مجموعــه ای 

در صفحات »ایران جوان« 
بخوانید:

- هیجان و خطرات کویرنوردی 
و بی راهه نوردی برای جوانان

- چرا جوان ها بزرگ شدنشان 
را به تعویق می اندازند؟

- نگاه جوانان به تحصیات 
دانشگاهی و واقعیت هایی که 

همه می دانیم
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 نباید مردم را 

نسبت به آینده 
ناامید کنیم

 بازداشت 

 عامل کودک آزاری 

در کرمان

معاون اول رئیس جمهوری:



ساز و کار SPV و نعل وارونه منتقدان دولت
دیــروز محمدرضــا پورابراهیمــی، رئیــس کمیســیون اقتصــادی 
مجلــس در گفت وگو با خبرگزاری »مهر«، از طوانی شــدن زمان 
اجرای ســاز و کار ویــژه مالی اروپا )SPV( انتقــاد و تهدید کرد که اگر 
تا هفته آینده این ســاز و کار مالی اجرایی نشود، ســؤال از وزیر امور 
خارجه و دیگر مسئوان ذیربط در دســتور کار مجلس قرار خواهد 

گرفت.
اما با سابقه تحوات سیاسی کشور، اگر اجرایی شدن ساز و کار SPV با کندی پیش 

رفته و به مشکل بخورد، مقصر واقعی کیست؟
اواخر تیرماه وقتی مذاکرات رســیدن به ســاز و کار SPV گام های نخست خود را 
طی می کرد، ســه قدرت اروپایی یعنی کشورهای فرانســه، انگلیس و آلمان به ایران 
اعام کردند نهایی شــدن این تاش ها و رسیدن به ســاز و کاری برای برقراری ارتباط 
مالی با اروپا نیازمند پذیرش شــروط و قوانین FATF توســط کشــورمان است. این 
موضع بعداً هم در مقاطع دیگری مورد تأکید کشورهای اروپایی که طرف دیگر ساز و 
کار SPV هســتند قرار گرفت. حاا سؤال از امثال آقای پورابراهیمی و دیگر منتقدان 
دولت این اســت که اگر لوایح چهارگانه FATF به عنوان یک شــرط اساسی توسط 
اروپایی ها برای عملیاتی شدن سازوکار SPV ماه ها معطل مانده و باتکلیف هستند، 
تقصیر دولت و دســتگاه دیپلماســی اســت یا منتقدان و مخالفان آنها؟ شاید این 
طیف باور داشــته باشــند که بدون تعیین تکلیف FATF هم می شــود این سازوکار 
را اجرایی کــرد؛ اگر چنین اعتقادی وجود دارد و بابت همین هم قرار اســت وزارت 
خارجه زیر فشار جدیدی برود، بهتر است این طیف قدری درباره آن روش توضیح 
دهند. خود آقای پورابراهیمی از کسانی است که اعتقاد دارد »جنس انقاب و نظام 
اســامی با FATF متفاوت اســت«، »FATF ابزار سیاســی علیه جمهوری اسامی 
اســت«، »موافقت با این لوایح مغایر با منافع ملی است« و... بعید است ایشان 
و همفکرانشــان به عنوان سیاســتمدار ندانند که هر موضعگیــری و عملی در حوزه 

سیاست، نتایج و آثاری دارد.
 وقتی اروپا عملیاتی شــدن SPV  را به تعیین تکلیــف لوایح FATF منوط کرده و 
این طیف هم تا اینجا هم جلوی کار را گرفته اند؛ چطور در این معادله وزارت خارجه 
 FATF را طرف ســؤال و فشــار خود قــرار داده اند؟البته این دســت بهانه ها نیــز که
دسیســه دشمنان علیه ایران اســت با این صحبت جواد ظریف رنگ باخته که روز 
15 مهر در مجلس و در جریان بررسی کلیات ایحه CFT به وضوح گفت: »ما توافق 
جامع همکاری های راهبردی با چین داریم و با روســیه هم شریک راهبردی هستیم 
اما رئیس بانک مرکزی چین به آقای همتی گفته بدون FATF نمی توانیم کار شــما 
را انجام دهیم.« هنوز مخالفان دولت در رد این روایت هیچ اســتدال و نشــانه ای 

نیاورده اند.
امــا  از یــک منظر دیگــر هم می توان دیــد که تناقضــی دیگر در رفتــار منتقدان و 
مخالفان دولت را آشــکار می ســازد. همیــن طیف منتقد تأخیر در عملیاتی شــدن 
SPV، در فضای پس از برجام که کشــور در موقعیت قراردادهای بزرگ اقتصادی با 
شــرکای خارجی و در رأس آنها همین اروپایی ها قرار داشت تمام انتقاداتشان این 
بود که دولت دارد چشــم بر ظرفیت های داخلی می بندد و بــرای بیکاران خارجی 
و اروپایی شــغل ایجاد می کنــد. قراردادهای نفــت و گاز و فاینانس های مختلف که 
هیچ، حتی در قرارداد خرید هواپیما از ایرباس که کشورمان نه هیچ مزیت و امکانی 
در تولیــد آن دارد و نــه گزینه های جایگزینــی در حد ایرباس و بوئینــگ می توان در 
دنیا برای آن ســراغ داشــت، همین طیف چه ادعاهای ریز و درشــتی که نداشتند.با 
این پیشــینه یعنی حملــه آنها به قراردادهای بزرگ و اساســی با همیــن اروپایی ها و 
اعتراض امروز آنها به عملیاتی نشدن سازوکار SPV آیا نمی توان به این نتیجه رسید 
که همه این موضعگیری ها فقط یک سیاســت بازی برای زمین زدن دولت است؟ 
به عبارتی اگر دغدغه مســدود شــدن رابطه مالی با اروپا است، دلیل آن حمات به 
قراردادهای بــزرگ اقتصادی چه بــود؟ اگر هم دغدغه عدم توجــه به ظرفیت  های 
داخلــی وجــود دارد و این طیف معتقد اســت تمام آن فعالیت ها بــا توان داخلی 
قابل اجرا است، این سختگیری ها اگر برای فعال نشدن کانال SPV  نیست که بسیار 

محدودتر از قراردادهای قبلی است، پس چیست؟

علــی ربیعــی، وزیر ســابق تعــاون، کار و 
رفاه اجتماعی، نه به عنوان عضو ســابق 
دولت، بلکه به عنوان یک تحلیلگر حوزه 
سیاسی و امنیت ملی، تحلیلی از حوادث 
دی مــاه 96 ارائــه داد. او عامل اولیه بروز 
اعتراضات را زمینه های سیاسی و تاش 
برای تمسخر دولت از سوی رقبا دانست، 
امــا گفــت کــه باوجود ایــن، نمی تــوان از 
ریشــه های ایــن نارضایتی هــا کــه همان 
احســاس نارضایتی و بی عدالتی است، 
دولــت  رویکــرد  ربیعــی،  کــرد.  غفلــت 
نسبت به اعتراضات را »مدارای بزرگ« 
توصیــف و تأکید کرد کــه زمینه های بروز 
اعتراضات در آینده همچنان وجود دارد.
عضو سابق دولت در گفت وگو با »ایسنا« 
بــا بیان اینکــه اتفــاق دی مــاه 9۶ از نظر 
حجم، اندازه، وسعت و جمعیت درگیر 
در ناآرامــی و همچنین خصوصیت این 
افراد با ناآرامی های قبل سابقه نداشت، 
اظهار کرد: در ماه های منتهی به دی ماه 
9۶ با حصــول برجام گرچه یک فرصت 
اقتصادی خوب در کشــور ایجاد شــد، اما 
ماننــد آنچه که از ۶۰ ســال قبل در توزیع 
نابرابر ثــروت شــاهد آن بوده ایم، توزیع 
از گشــایش برجــام  درآمــدی کــه بعــد 
صــورت گرفت، ایــن نابرابــری را کاهش 

نداد.
وی با بیان اینکه بخشی از دایل اتفاقات 
دی مــاه 9۶ با نابرابری و بخشــی دیگر با 
فقر قابل بررســی اســت، تأثیــر نابرابری 
و بــی عدالتی را بیشــتر دانســت و درباره 
بیــکاری  بیــکاری هــم گفــت:  موضــوع 
اعتــراض  شــهرهای  در  کــه  جوانانــی 
کننــده حضور داشــتند و فقــر موجود در 

آن شــهرها، شــاید چیزی شــبیه بیکاری 
جوانان در سایر شهرها بود، با این تفاوت 
کــه ایــن شــهرها نابرابــری ادراک شــده 

بیشتری داشتند.
ربیعی درباره مفهوم »ادراک نابرابری« 
شــهرهای  فرهنگــی  ویژگی هــای  بــه 
فعال در اعتراضات اشــاره کــرد و افزود: 
شــهرهایی کــه در آنها اعتراضات شــکل 
گرفــت، اغلــب از لحــاظ فرهنگــی فاقد 
تئاتــر، ســینما، مجموعه هــای فرهنگــی 
و بــه نوعــی مجموعه هایی بــرای تخلیه 
انرژی و گذران اوقات فراغت هستند و از 
ســاعت ۵ بعد از ظهر بــه بعد تبدیل به 
شــهری مرده می شــوند و افراد ساکن در 
آنهــا زندگی اجتماعی و فرهنگی شــبانه 
در شــهر ندارند، بلکــه در خانه های خود 
حضور دارند و با تلفن های هوشــمند در 
دست شان در دنیایی زندگی می کنند که 

با واقعیت آنها مطابق نیست.
بــه گفته این تحلیلگر مســائل سیاســی، 
اســتفاده از ابزارهــای ارتباطــی و فضای 
مجازی در ســاکنان این شهرها به نوعی 
دگرخویــش  و  شــده  ادراک  نابرابــری 
پنــداری در آنهــا ایجــاد و پایه های نوعی 
را فراهــم می کنــد،  و شــورش  مقایســه 
همچنــان کــه بــر اســاس پژوهش هــای 
رأی  و  سیاســی  مشــارکت  شــده  انجــام 
بــه دولــت وقــت در اغلــب شــهرهایی 
کــه در ســال 9۶ شــلوغ شــدند، کمتــر از 
ســایر شــهرها بوده اســت.ربیعی درباره 
نقــش مخالفــان دولــت در شــکل گیری 
اعتراضات اولیه در مشــهد نیز به تئوری 
»مارپیــچ ســکوت« اشــاره کــرد و گفــت: 
را  ســکوت  مارپیــچ  مشــهد،  اتفاقــات 

شکســت و ســکوت جمعیت خاموشــی 
که به نوعی زمینه اعتراض در آنها وجود 
داشت با ماجراهایی که در مشهد اتقاق 
افتــاد، شکســته شــد. مطالعــات انجــام 
شــده، نشــان می دهــد کــه اعتراضــات و 
ناآرامی های اول مشــهد کــه یک جریان 
در  دولــت  مخالــف  و  رقیــب  سیاســی 
آن مشــارکت و حضــور داشــت، آغازگــر 
بــود. شهرســتان ها  ســایر  ناآرامی هــای 
وی دربــاره نقــش حوزه سیاســت در این 
وقایــع، تأکید کــرد: یک جریان سیاســی 
که می خواســت به نوعی دولت را تحقیر 
کنــد و علیــه او یــک ماجــرای خیابانــی 
راه بینــدازد، منجــر بــه شکســته شــدن 
مارپیچ ســکوت شــد، اما مشــارکت بقیه 
شهرستان ها به هیچ عنوان از این عامل 

تبعیت نکرد.
ربیعــی بــا اشــاره بــه اینکــه دلخــواه این 
جریان سیاســی نیز این نبود که اتفاقات 
شهر مشهد به سایر شهرها گسترش پیدا 
کنــد، ادامــه داد: امــا در همان جمعیت 
شــهر مشــهد بافاصلــه بعــد از اینکــه 
شعارها تغییر یافت بازی ای آغاز شد که 
خاتمه آن دســت آغــاز کنندگانش نبود. 
در ایــن زمینه یکی از افراد شــاخص این 
جریــان در جایی ســخنی جالــب و مهم 
مبنــی بر عــدم توصیه بــه حضــور افراد 
در خیابان هــا مطرح کــرده و گفته بود که 
»دیگر خیابان ها یک طرفه نیســت بلکه 

دو طرفه شده«.
این عضو ســابق دولــت در ادامه تحلیل 
خــود، بــا بیــان اینکــه جامعــه  ۶۰ ســال 
است که در حال تجربه کردن نارضایتی 
از وضع اقتصادی اســت و تنهــا در اوایل 

انقــاب و در دوره بیــن ســال های ۷۶ تــا 
۸۴ از این نارضایتی ها کاسته شده است، 
گفــت: آنچه کــه امروز به ایــن نارضایتی 
اضافــه شــده، ایــن اســت کــه احســاس 
می شود دیگر آینده خوشبینانه ای پیش 
رو نیســت و امیــد برای حل مســائل کم 

شده است.
وی، کاهش امید به حل مســائل را ناشی 
نیــز  و  از دو مســأله دعواهــای سیاســی 
ایجاد بحران دستاورد دانست و تصریح 
کرد: در چند ســال اخیــر برخی جریانات 
سیاســی به صورت مداوم با اعمال فشار 
بســیار زیــاد رســانه ای به نوعــی موجب 
شــکل گیری نوعــی یــأس اجتماعــی در 
کشــور شــده اند. با توجــه به این شــرایط 
امــروز امکان بــروز نا آرامی هــای موجود 
در افــراد افزایــش یافتــه اســت و هــم از 
خارج و هم جریانات سیاسی داخلی هر 
دو در حال حرکت به ســمتی هســتند که 
در آن مســیر مردم احساس می کنند که 

چشم انداز خوبی برای کشور وجود ندارد.
ربیعی در پاســخ به اینکه آیا اعتراضات 
قابــل تکــرار هســتند و می تواننــد نقــش 
یــک آژیر خطــر را ایفا کننــد؟ اظهار کرد: 
اتفاقــات محتمــل و تکرار پذیر هســتند؛ 
چراکه همچنان علت بروز آنها باقیست 
و با هر اثر پروانه ای امکان بروز آنها وجود 
دارد؛ اما این که آیا این اعتراضات شــبیه 
اعتراضــات دوران انقــاب اســت، بایــد 
بگویــم خیــر.وی، اتفاقات دی مــاه 9۶ را 
از جنس شــورش های محدود دانست و 
درباره ســر دادن شــعارهای ارتجاعی به 
نفع رژیم سابق نیز گفت: بیان این شعار 
ناشــی از این است که نوعی تفکر عمیق 
نسبت به آینده در ایرانیان شکل نگرفته 
اســت؛ گرچه جریاناتی مانند شبکه های 
تلویزیونــی من و تــو و ایران اینترنشــنال 
تمایات بســیاری برای پرداختن به این 
شعار داشتند، اما عمده تحلیلگران دنیا 
ســهم این شــعار را بســیار ناچیــز عنوان 

کردند.ربیعــی شــعار »نــه اطاح طلــب 
و نــه اصولگــرا« را هم ناشــی از ناامیدی 
از ایــن دو جریان و بــه نوعی بیان تمایل 
بــرای گــذر از ایــن جریانات دانســت، اما 
تأکیــد کــرد که توده هــای ناراضی اساســاً 
شعارشان در حوزه معیشت و بر اساس 
ادراک شخصی شــان از مســائل اســت. 
بــه نظر من باید شــعارهای نخبگان را از 

شعارهای توده ها جدا کرد.
عضــو ســابق دولــت درعیــن حــال، بــا 
اشــاره به اینکه در مواجهه با اعتراضات، 
مدارایــی بــزرگ صورت گرفت و بیشــتر 
نیروی انتظامی وارد شد، این امر را ناشی 
از اســتراتژی دولــت دانســت و تصریــح 
کــرد: بــه طــور اساســی هیــچ دســتوری 
بــرای ســرکوب بیشــتر وجــود نداشــت و 
بنــا بــر مــدارا بــود. نکتــه  جالبی هــم که 
وجــود داشــت ایــن بــود کــه در آن زمان 
بســیاری از خطبه هــای نمازهای جمعه 
در حمایــت از معترضان بود و بســیاری 
از افراد شاخص شــهرهای معترض نیز 
از معترضــان حمایــت می کردند؛ علت 
ایــن حمایت هــا نیــز ممکــن اســت این 
باشــد که به نوعی مخاطــب اعتراضات 
را دولــت می دانســتند.وی با بیــان اینکه 
در ناآرامی هایــی کــه علــت معیشــتی و 
اقتصــادی دارد، بــه جــز شــنیدن صدا و 
همراهی کردن به نحــوی که معترضان 
احســاس کننــد کــه تصمیــم گیــران بــه 
نحوی با آنها مشــارکت می کنند،  مســیر 
دیگــری را توصیــه نمی کنم، ادامــه داد: 
جامعــه تا حــدودی دچار ناامنــی روانی 
شــده اســت؛ چراکــه آنچــه را کــه انتظار 

داشت، نتوانسته به دست بیاورد.

www.iran-newspaper.com

editorial@iran-newspaper.com

 سال بیست وچهارم  شماره 6974
 دوشنبه  24 دی 1397

ران
/ ای

ری 
صف

جاد 
: س

س 
عک

خبـــــــر

بنا بر مدارا بود نه سرکوب
تحلیل علی ربیعی از زیر پوست اعتراضات دی ماه

دوشــنبه  امــروز  جمهــوری  رئیــس 
بــرای دیــدار با مردم اســتان گلســتان 
و بررســی نیازمندی هــا و رونــد اجرای 
طرح هــا و پروژه هــا در مســیر تحقــق 
توســعه همــه جانبــه و پایــدار، عــازم 
این اســتان می شــود. به گزارش پایگاه 
جمهــوری،  ریاســت  اطاع رســانی 
حســن  والمســلمین  حجت ااســام 
روزه،  دو  ســفر  ایــن  در  را  روحانــی 
تعدادی از معاونین رئیس جمهوری 

و وزیران کابینه همراهی می کنند.
در جریــان ســفر رئیــس جمهوری 
به اســتان گلستان مهم ترین برنامه ها 
و طرح هــای مرتبط با توســعه اســتان 
حوزه هــای  در  جملــه  از  گلســتان 
بهداشــت و درمان، کشــاورزی، حمل 
و نقــل، مدیریــت منابــع آب، انــرژی، 
گردشــگری، محیــط زیســت، عمــران 
شــهری و روســتایی، ورزش، آمــوزش 
عالــی، آمــوزش و پــرورش، صنایــع و 

همچنین سرمایه گذاری بخش دولتی 
و خصوصــی تشــریح می شــود.رئیس 
جمهوری در نخســتین مرحله از سفر 
خود به اســتان گلســتان، وارد فرودگاه 
کالــه خواهــد شــد و پــس از دیــدار و 
ســخنرانی در جمع مردم شریف گنبد 

کاووس، عازم گرگان می شود.
رئیــس  ســفر  از  پیــش  روز  یــک   
جمهــوری، محمــود واعظــی، رئیــس 
اســتان  وارد  رئیس جمهــوری  دفتــر 

گلســتان شــد و با آیت اه نورمفیدی، 
نماینــده ولی فقیــه در اســتان دیدار و 

گفت و گو کرد.
 بــه گــزارش پایــگاه اطاع رســانی 
همچنیــن  وی  جمهــوری،  ریاســت 
خبرنــگاران  بــه  گــرگان  فــرودگاه  در 
گفــت کــه در جریــان ســفر اســتانی به 
استان گلســتان ضمن بررسی و ایجاد 
رونــد  در  ضــروری  هماهنگی هــای 
تکمیــل پروژه های ســفر قبلــی کاروان 

نیازمندی هــا  بــرای  امیــد،  و  تدبیــر 
نیــز  اســتان  جدیــد  مطالبــات  و 

تصمیم گیری خواهد شد. 
ایــن  جریــان  در  کــرد:  اضافــه  وی 
ســفر پروژه هــای اساســی و مهمــی در 
راســتای افزایــش اشــتغال در ســطح 
اســتان گلستان و تقویت زنجیره تولید 
در اســتان بــه تصویب خواهد رســید و 
برای ایــن منظور اعتبــار قابل توجهی 

نیز اختصاص خواهد یافت.

روحانی امروز به گلستان می رود

درنـــگ

مدت هــا بــود که ســخنرانی های یک ســید 
روحانــی در شــبکه های اجتماعی و به طور 
ویــژه در تلگــرام و اینســتاگرام با اســتقبال 
مخاطبــان و به طور ویژه قشــر جوان مواجه شــده بــود. به همین 
دلیل وقتی او  روز شــنبه با انتشــار تصویر غیر معمم خود در کنار 
فرزندانش اعام کرد که با شکایت دادستان ویژه تهران و به حکم 
قاضی شــعبه دوم کیفری دادگاه ویژه روحانیت به ۲ سال حبس 
تعلیقی و خلع لباس دائم محکوم شده است، این خبر بازتاب به 

نسبت گسترده ای یافت.
مخالفان سید حسن آقامیری  از او با عنوان »روحانی تلگرامی« 
یاد می کنند و به انحراف متهمش می کنند، این در حالی است که 
طرفدارانــش او را روحانــی روشــنفکر و روزآمــد معرفی می کردند 
و پای ســخنرانی هایی می نشســتند که او به صــورت زنده یا ضبط 
شــده در فضــای مجازی با بیش از یک میلیــون و 3۰۰ هزار  دنبال 
کننده اش به اشــتراک می گذاشــت. گفته شده است که طی دو روز 
گذشــته دست کم بیش از ۲۰۰ هزار نفر به تعداد دنبال کنندگان او 
افزوده شده است.گزارش ایسنا در معرفی او نوشته است: »درآمد 
سیدحســن آقامیری وابســته به روحانیت نیســت. او کار و کاســبی 
شــخصی خــودش را دارد. بــه گفته خودش، مشــاور یک شــرکت 
خصوصی است و کار آزاد هم دارد. او به مجله »همشهری جوان« 
گفته از حوزه علمیه شــهریه نمی گیرد و تحت پوشش بیمه حوزه 
هم نیست. او همچنین گفته است که نه به منبر وابستگی دارد و نه 
بــه درآمد حاصل از آن.«این گزارش افزوده: »از آنجا که محوریت 
سخنرانی هایی آقامیری همیشه تکیه بر صفت رحمانیت خداوند 
دارد و کمتــر از عــذاب الهی و جهنم ســخن می گوید، باعث شــده 
اســت که افــراد زیــادی مخالــف او باشــند. مخالفانــش می گویند 
کــه او یک آخوند ولنگار اســت و برای اکچری هــا و بی قید و بندها 

ســخنرانی می کند. حال آنکه به باور طرفداران او، نگاهشــان را به 
مقولــه دیــن و رحمانیت خداوند تغییر داده اســت.« کشمکشــی 
میان دو جریان که در نهایت با پیروزی مخالفان آقامیری و محکوم 
شدن او به خلع لباس پایان یافته و البته با واکنش هایی در فضای 
مجازی مواجه شــده است.جز سید احمد خمینی، نواده امام)ره( 
که واکنشــش به محکومیت آقامیری را با شــعر »تن آدمی شریف 
اســت به جان آدمیت، نه همین لباس زیباســت نشــان آدمیت« 
آغــاز کرد؛ معصومه ابتــکار، معاون امــور زنان و خانواده ریاســت 
جمهــوری در حمایــت از آقامیــری توئیت کرد که »امیــدوارم این 
رأی در مرحله تجدید نظر بشکند. آقای سیدحسن آقامیری زبان 
جوانــان را خــوب می داند. جلب اعتمــاد جوانان دهــه هفتادی و 
هشــتادی و گفت وگو با آنها هنر کمی نیســت. خدانگهدارت باشد 
ســید.« .بــه گــزارش فــارس، روابــط عمومــی دادســتانی کل ویژه 
روحانیت در پی انتشــار غیرقانونی مفــاد دادنامه طی اطاعیه ای 
اتهامــات منتســب بــه آقامیری را که مســتند بــه دایــل و مدارک 

موجود در پرونده می باشد، این گونه احصا کرد: 
الف- توهین به مقدســات از طریق تمســخر و ایجاد شبهه در 
احکام ضروری اســام از قبیل: قصــاص و تردید در اصالت قرآن 
کریم و اعتقاد به تحریف آن و تفاسیر خاف صریح آیات شریفه 
قرآن درباره بهشــت و جهنم و نیز نســبت دادن حکایات واهی و 

اهانت آمیز به برخی از ائمه معصومین )ع(.
ب- نشــر اکاذیب و تشــویش اذهان عمومی که موجب تزلزل 
در اعتقــادات مــردم و مخصوصاً جوانان مخاطب وی نســبت به 

معارف و اصول مسلم اسام می شود.
ج- ارتــکاب اعمال و رفتار خاف شــئون روحانیت و در نتیجه 
هتــک حیثیــت روحانیــت کــه از بیــان مصادیــق آن خــودداری 

می شود.

وزارت خارجــه ایــران صبــح دیــروز 
کاردار لهســتان در تهــران را در اعتراض 
به طرح برگزاری اجاسی بین المللی با 

موضوع ایران احضار کرد.
بــه گــزارش ایرنــا، رئیــس اداره اول 
شــرق اروپــای وزارت خارجــه ایــران در 
گفتــه  کاردار  بــه  احضــار  ایــن  جریــان 
اســت: »ایــن یک حرکــت خصمانــه از 
ســوی امریکا علیــه جمهوری اســامی 
ایــران اســت و انتظــار می رود لهســتان 
از همراهــی بــا امریــکا در برگــزاری این 

کنفرانس خودداری نماید«.
»ویچــخ اونلــت« کاردار لهســتان با 

ارائــه توضیحاتی درخصوص کنفرانس 
مذکــور،  بر ضد ایرانــی نبودن آن و بیان 
این که مواضع لهستان با اظهارات اخیر 
مقامات امریکایی متفاوت است، تأکید 
کــرد. وزارت امــور خارجــه کشــورمان با 
ناکافی دانســتن این توضیحات و تأکید 
بر ضرورت اقــدام جبرانی فوری دولت 
لهستان تأکید کرد که در غیر این صورت 
اتخــاذ  بــه  ناچــار  اســامی  جمهــوری 

اقدامات متقابل است.
آن  از  پــس  ورشــو  تهــران-  روابــط 
دســتخوش تنش شــد که مایــک پمپئو 
وزیــر خارجــه امریــکا روز جمعــه اعام 

کــرد کــه کشــورش مــاه آینده اجاســی 
بین المللی درباره خاورمیانه و با تمرکز 
روی موضــوع ایــران برگــزار می کند. بنا 
بــه اعــام وزیــر خارجــه ایــاات متحده 
ایــن اجــاس بــا حضــور نمایندگانی از 
کشــورهای مختلف طــی روزهــای ۱3 و 
۱۴ فوریــه )۲۴ و ۲۵ بهمــن( در ورشــو، 

پایتخت لهستان برگزار می شود.
محمد جــواد ظریــف، وزیــر خارجه 
ایران در واکنش به برگزاری این اجاس 
در صفحــه توئیتــر خــود نوشــت: »ایــن 
ننگ برای دولت لهســتان پاک شــدنی 
نیســت در حالــی که ایران، لهســتانی ها 

داد  نجــات  دوم  جهانــی  جنــگ  در  را 
اکنون لهستان میزبان سیرک مذبوحانه 

ضدایرانی است.«
لهستان به عنوان کشوری که روزگاری 
زیــر بیــرق اتحــاد جماهیر شــوروی و در 
زمــره کشــورهای بلوک شــرق به شــمار 
می رفــت، پس از فروپاشــی شــوروی در 
ســال ۱999 بــه عضویــت ناتــو درآمــد و 
بــه یکــی از وفادارترین متحــدان امریکا 
در اروپای مرکزی و شــرقی تبدیل شــد؛ 
وفاداری و نزدیکی که برخی تحلیلگران 
آن را به ترس نهادینه شــده از روســیه و 
احســاس نیاز به حمایت امریکا نسبت 

می دهند.
با این پیشــینه بی بی ســی در پاســخ 
به این پرســش که چرا امریکا، لهســتان 
را بــرای ایــن کنفرانــس انتخــاب کــرده 
اســت بــه مــواردی همچون »پیشــنهاد 
لهســتان به دولت امریکا برای ســاخت 
یک پایــگاه دائم نظامی با بودجه بیش 
از دو میلیــارد دار در خــاک ایــن کشــور 
بــر آن«،  ترامــپ  نــام دژ  قــرار دادن  و 
»نیــاز لهســتان بــه امریــکا برای بــه روز 
کــردن تجهیــزات نظامــی متعلــق بــه 
دوران جنــگ ســرد«، »تمایل لهســتان 
بــه  کاهش اتکا به واردات گاز از روســیه« 

و اختافات لهســتان بــا اتحادیه اروپا بر 
ســر موضوعاتــی ماننــد اصاحــات قوه 
قضائیه، عدم پذیرش پناهجو و مسائل 

زیست محیطی اشاره کرده است.
روزنامــه رأی الیوم نیز در یادداشــتی 
بــه قلــم عبدالبــاری عطــوان نشســت 
»دوســتان  کنفرانــس  بــا  را  لهســتان 
سوریه« که با مشارکت بیش از 65 کشور 
بــه رهبری امریــکا و در چندین پایتخت 
عربی و غربی برگزار شــد مقایســه کرد و 
نوشــت همان طــور کــه آن کنفرانس به 
تغییــر نظام ســوریه نینجامید نشســت 

لهستان هم نتیجه ای نخواهد گرفت.  

کاردار لهستان در اعتراض به نشست ضد ایرانی احضار شد

حاشیه های حکم بدوی خلع لباس یک روحانی سی اف تی هم به مجمع تشخیص می رود
از  جنیــدی  لعیــا  دیــروز 
پایان جلســات ســه جانبه 
خود با ظریف و کدخدایی 
خبــر داد و گفــت:  در نهایــت ایحــه CFT به 
مجمــع می رود. همزمان ســخنگوی شــورای 
نگهبــان نیــز گفتــه اســت: از ۲۲ مــورد ایــراد 
شــورای نگهبــان 3 مورد رفع و بقیــه ایرادات 
بــر قــوت خــود باقــی اســت. ایحــه CFT از 
ســوی شــورای نگهبــان بــا ۲۲ ایــراد مختلف 
مواجــه شــده اســت و تاکنون این شــورا دو بار 
بــر ایــرادات خــود تأکید کــرده. ایــن در حالی 
اســت که مجلس هم در سوی دیگر ماجرا بر 

موضع خود تأکید دارد. 
دیــروز لعیــا جنیــدی معــاون حقوقــی رئیس 
 جمهوری در گفت و گو با خبرگزاری تســنیم،  از 
پایان جلســات ســه جانبه خود بــا محمدجواد 
ظریف وزیر امور خارجه و عباسعلی کدخدایی 
ســخنگوی شــورای نگهبــان خبــر داد و گفت: 
ایــن جلســات در راســتای حفظ منافــع ملی و 
رفــع دغدغه های موجــود در زمینــه CFT بود 
که به هرحــال به پایان رســید. وی افزود: ما در 
این جلســات ســعی کردیم با شــورای نگهبان 
تعاملی برای ســؤال های صورت گرفته داشته 
باشــیم امــا در نهایــت آنهــا دو، ســه مــورد را 
پذیرفتنــد و بقیه را رد کردنــد و حاا اگر به روی 
آن اصــرار شــود ایــن ایحه به مجمــع خواهد 
رئیس  جمهــوری  حقوقــی  معــاون  رفــت. 

خاطرنشــان کــرد: فعًا در جلســه آتی مجمع 
تشــخیص مصلحــت نظــام موضــوع پالرمــو 
می کنــم  فکــر  و  بــود  خواهــد  کار  دســتور  در 
مجمــع  کار  دســتور  در  پالرمــو  از  پــس   CFT
قــرار بگیــرد. همزمــان عباســعلی کدخدایی، 
ســخنگوی شــورای نگهبان نیز در گفت و گو با 
»خبرانایــن« دربــاره ایــن جلســه با اشــاره به 
اینکــه هفته گذشــته بنا بــه دعوت کمیســیون 
امنیت ملی و سیاســت خارجی در جلسه این 
کمیســیون حضور یافتم، توضیــح داد: در این 
جلســه صحبت هایی درباره ایرادات رفع شده 
و ایرادت باقی مانده  مطرح شــد که در نهایت 
اعضای کمیسیون بر نظر خود اصرار کردند.در 
حالی ارجاع ایحه CFT به مجمع تشــخیص 
مصلحــت نظــام قطعی بــه نظر می رســد که 
ایــن نهاد در روزهای آینــده باید ایحه پالرمو، 
 FATF یکی دیگــر از لوایح چهارگانه مرتبط با
را نیز بررســی و درباره آن اعــام نظر کند. این 
در شرایطی است که مهلت داده شده به ایران 
از ســوی FATF برای تعیین تکلیف این لوایح 
و تثبیت خروج از لیست کشورهای غیر همکار 
این کارگروه تا ۲۷ بهمن ماه است. حشمت اه 
فاحت پیشه، رئیس کمیسیون امنیت ملی و 
سیاست خارجی مجلس هفته قبل پیش بینی 
کرده بود که تکلیف این لوایح تا یک ماه دیگر، 
یعنی پیش از زمان اتمام مهلت ایران روشــن 

خواهد شد.

بازتاب خـــــبر

رهبر معظم انقاب درگذشت والده فرمانده 
کل ارتش را تسلیت گفتند

حضرت آیت اه خامنه ای رهبر معظم انقاب اســامی 
و فرماندهــی کل قوا در پیامی درگذشــت والده سرلشــکر 
ســید عبدالرحیم موســوی فرمانــده کل ارتش جمهوری 
اســامی ایران را تســلیت گفتند. به گزارش پایگاه اطاع رســانی دفتر رهبر 

معظم انقاب متن این پیام به این شرح است:
امیر سرلشکر موسوی/ فرمانده محترم کل ارتش جمهوری اسامی ایران

درگذشــت والــده مکرمــه را به جناب عالــی و دیگر بازماندگان تســلیت 
مــی گویم و رحمــت و غفران الهی را بــرای آن مرحومــه از خداوند متعال 

مسئلت می نمایم.



یمــن  بحــران  حــل  بــرای  ایــران  آیــا 
تاش های سیاسی داشته است، در این 

باره توضیح می دهید؟
یمــن فاجعــه ای اســت مثــل فاجعــه 
ســوریه، وقتی کــه بحران یمن شــروع 
شد و اان تقریباً چهار سال است که از 
شروع جنگ می گذرد، ما پیشنهاد یک 
طرح چهار ماده ای دادیم  برای یمن: 
آتش بــس فــوری، ارســال کمک هــای 
انســان دوســتانه، گفت وگــوی یمنی-

یمنــی و ایجــاد یــک حکومــت فراگیــر 
در یمن که با همســایگانش نیز رابطه 
خوبی داشــته باشد، گفتند که ما ظرف 
ســه هفتــه می توانیم یمن را شکســت 
نظامــی بدهیــم و ایــن پیشــنهاد ما را 
نپذیرفتنــد، اان چهــار ســال گذشــته 
اســت میلیاردهــا دار در یمــن هزینه 
کردنــد، چــه شــد غیــر از ایجــاد نفرت 
ایجــاد بزرگ تریــن فاجعــه انســانی و 
متأســفانه دنیا نســبت به ایــن فاجعه 
یــا بــی توجه و بــی تفاوت بــود یا حتی 
قربانیان را مورد هدف قرار می داد و از 

متجاوز حمایت می کرد.
و  اخیــر  وقــت  چنــد  ایــن  تحــوات 
ســاخی کــه در کنســولگری عربســتان 
باعــث  گرفــت  صــورت  اســتانبول  در 
شــد که افکار عمومی در اروپا و امریکا 
فشــار ایجاد کننــد، آنچه که بــرای من 
ســؤال اســت، این اســت که ایــن افکار 
عمومی وقتی که مردم یمن ســاخی 
می شــدند کجــا بودند، حتماً ســاخی 
یــک خبرنگار در ترکیــه کامًا غیرقابل 
قبــول اســت و باید محکوم بشــود، اما 
اان یــک میلیون نفــر در یمن دارند از 
وبــا می میرند چرا ایــن برای دنیا مهم 
نبــود کــه بایــد سرنوشــت آن خبرنگار 
یمــن  وضعیــت  متوجــه  را  مــردم 
کنــد، این بــرای دســتگاه های خبری و 
رســانه ها یک ســؤال بــزرگ اســت که 
کجا بودند در چهار ســال گذشته؟ چرا 
ســکوت کردند؟ چرا جنایتــکاران را به 
عنــوان اصاح طلبــان منطقه معرفی 
کردنــد و از آنهــا حمایــت کردنــد؟ اگر 
یادشــان رفته که چه ســرمقاله هایی را 
به نفــع بعضی ها نوشــتند، می توانیم 
ســرمقاله های خودشــان را نشان شان 

دهیم، یکدفعه چه شد؟
ایــران از روز اول واقعیات را دید گفت 
جنــگ یمــن ،جنــگ ســوریه پیــروزی 
نظامــی ندارد بایــد از طریق گفت و گو 
حل شــود، خیــال کردند با فضاســازی 
علیه ایران می توانند واقعیات منطقه 
ما را عوض کنند ولی دیدند که اشــتباه 

می کنند.
از  یکــی  یمــن  مــردم  از  حمایــت 
محورهــای عمــده در برنامه هــای مــا 
بوده است، آقای دکتر روحانی چند روز 
پس از فاجعه شــروع حمات به یمن 
در ســفر آقــای رجــب طیــب اردوغان 
به ایران پیشــنهاد طــرح چهار ماده ای 
را مطــرح کردنــد و از همــان زمــان ما 
موضــوع  ماقات هایمــان  همــه  در 
ضــرورت  و  یمــن  مــردم  وضعیــت 
پایــان  ضــرورت  و  آنهــا  از  حمایــت 
دادن بــه جنــگ را مطــرح کرده ایــم، 
ما نخواســتیم کســی وارد جنــگ علیه 
عربســتان بشــود بلکه خواســته ایم که 
پایــان  بــرای  سیاسی شــان  توانایــی  از 
جنــگ اســتفاده کننــد و از اینکــه ادعــا 
می کنیــد اگر یک هفتــه حمایت تان را 
از عربســتان برداریــد فارســی صحبت 
می کننــد ما کــه قبول نداریــم چون که 
ما تاش نداریم که کسی را وادار کنیم 

فارسی صحبت کند.
اما اگر ایــن اعتقاد را واقعاً دارید، پس 
بدانیــد که چهار ســال مســئول کشــتار 
در یمــن شــما هســتید چون اگر شــما 
حمایــت خودتــان را برداشــته بودیــد 

و فشــار آورده بودیــد، اکنــون در یمــن 
جنگ نبود.

گفته می شــود در روابط مــا با ترکیه یک 
پارادوکس وجود دارد، چرا که در برخی 
از مســائل  بیــن مــا و ترکیــه اختافاتی 
اســت ولی با این حال روابط سیاسی- 
اقتصــادی مــا آســیب ندیــده اســت، 
برخی آن را هوشــمندی ایران می دانند 
و برخی دیگر مســائل پشت پرده، دلیل 

آن چیست؟
مسائل پشــت پرده ای نیست، کشورها 
علی القاعده در همه مســائل اشتراک 
نظــر ندارنــد، ایــن حکمت مســئولین 
اختــاف  بتواننــد  کــه  اســت  کشــورها 
نظرهایشــان را مدیریــت بکنند، حتماً 
مــا در این منطقــه نقاط اشــتراک مان 
اختاف مــان  نقــاط  از  بیشــتر  خیلــی 

است.
ما مشــکلی کــه بــا برخی همســایگان 
فــارس  خلیــج  جنــوب  در  عرب مــان 
داریــم، ایــن اســت کــه بر اســاس یک 
فکــر  دنیــا  واقعیــات  از  غلــط  تصــور 
می کننــد اوًا کــه امریــکا و غــرب همه 
دنیــا اســت و اگــر بتواننــد دل امریکا و 
غــرب را به دســت بیاورنــد، می توانند 
به هر جایی که بخواهند، برســند و فکر 
می کنند که مســیر به دست آوردن دل 
امریــکا و غــرب این اســت که بــا ایران 
مخالفــت کنند، برای همین اســت که 
نمی تواننــد به نتیجه برســند، آنها نیز 
تا جایــی کــه بتواننــد از اینها اســتفاده 
می کننــد و وقتــی کــه نیازشــان تمــام 
شــد می گذارندشــان کنــار، کمــا اینکه 
بارها ایــن واقعیت را دیده اند و عبرت 

نمی گیرند.
برخــی می گویند کــه ائتــاف همکاری 
ایــران و روســیه و ترکیــه بعــد از پایــان 
بحــران ســوریه در موضــوع بازســازی 
این کشور و در مســائل بعدی مرتبط به 
چالش کشــیده می شــود، نظر شــما در 
این باره چیســت و چقدر بعــد از پایان 
بحــران ایــن همــکاری پا برجــا خواهد 

ماند؟
بااخــره کشــورها ممکن اســت با هم 
الزامــاً  امــا  باشــند،  داشــته  اختــاف 
موضــع یکســان نداریــم و منافع مــان 
صد درصــد یکســان نیســت، امــا ایــن 
روش متمدنانــه را یــاد گرفته ایــم کــه 
حتــی  گفت وگــو  طریــق  از  را  مســائل 
اگــر قابل حــل نباشــد، مدیریت کنیم. 
را  روش  همیــن  می کنــم  فکــر  مــن 
ســایر کشــورهای منطقــه نیــز انتخاب 
کننــد یعنــی اول بپذیرنــد راه حــل در 
بیــرون منطقه نیســت، بیاینــد همین 
جا مشکل شــان را حل بکننــد و خیلی 
سریع به نتیجه می رسند، یعنی مانند 
همیــن مدلی که مــا با روســیه و ترکیه 
انجــام داده ایــم با کشــورهای حاشــیه 
جنوبــی خلیج فارس هــم قابل انجام 

است.
حضــور  ســوریه  بازســازی  مرحلــه  در 
پروژه های  در  ایــران  خصوصــی  بخش 

مرتبط چگونه خواهد بود؟
اگر قرار باشــد ســوریه بازســازی بشــود 
خــود  طریــق  از  ایــن  شــد،  خواهــد  و 
بــود و بخــش  مــردم ســوریه خواهــد 
خصوصــی ایــران و ســایر کشــورها نیز 
مشــارکت خواهنــد کــرد؛ اگــر منتظــر 
غــرب بنشــینند و اینکه غــرب بخواهد 
ســوریه را بازســازی کند، ضمــن اینکه 
غــرب تعهــد دارد بــه ایــن کار یعنــی 
ایــن وظیفه آنها اســت چــون غربی ها 
ســوریه را خراب کردند، آن کشورهایی 
که پول دادند به تروریســت ها و از آنها 
حمایــت کردنــد باید خســارت بدهند 
و جــواب دهنــد، مــن به تجربــه دیدم 
که منتظر غرب شــدن برای بازســازی 
به جایی نمی رســد، شــما همه شرایط 
اطــراف مــا را ببینید، کجا غــرب آمده 
برای کسی بازسازی کرده است، حرف 
زیــاد می زننــد امــا عملــی مــا ندیدیم 
خودشــان،  بــر  باشــند  متکــی  بایــد  و 
آینــده  کــه در  اعتقــاد داریــم  لــذا مــا 
برای بازســازی ســوریه و عــراق بخش 
خصوصی جمهوری اسامی می تواند 
بهترین همکار و شریک مردم و دولت 

سوریه و عراق باشد.
هزینه های بااســری بخش خصوصی 
مــا کمتــر اســت و هــم تــوان رقابتــش 
بیشــتر اســت و هــم تعهــدش بیشــتر 
اســت، خیلی از این غربی ها که آمدند 
برای بازســازی در مناطــق همجوار ما 
هزینــه ای کــه بــرای امنیت خودشــان 
کردنــد ده هــا برابر هزینه ای بــود برای 
بازســازی که اگر هزینه ای کرده باشند. 
دوستی داشــتیم که می گفت این مثل 
ایــن اســت که شــما در یک رســتورانی 
گارســون بیاوریــد و این گارســون ها نیز 
خودشــان مشغول بشــوند به سرو غذا 
برای یکدیگر به جای اینکه به مشتری 
غذا بدهند، اینها بیشــتر مشــغول غذا 
دادن بــه خودشــان هســتند و از اینهــا 
تاکنــون خیــری بــه منطقه ما نرســیده 

است.
ایران چه راهبردی در قبال همسایگان و 
گســترش روابط با آنان دارد؟ به عنوان 
مثال ایران روابط خوبی با کشــورهایی 

مثل عمان و عراق و کویت و قطر دارد.
اولویت مــان  کــه  کرده ایــم  اعــام  مــا 
همسایگان مان هستند، یک راهبردی 
را پیشــنهاد کرده ایــم بــه نام سیاســت 
همســایگی کــه اعتقــاد داریم مــا باید 
یــک همســایگی قوی داشــته باشــیم، 
یعنــی امنیــت در ایــن منطقــه بــدون 
دســت  بــه  منطقــه  کل  در  امنیــت 
کشــورها  تــک  تــک  یعنــی  نمی آیــد، 
نمی تواننــد امن باشــند وقتــی منطقه 
نمی تواننــد  کشــورها  اســت،  ناامــن 

پیشرفت اقتصادی داشته باشند وقتی 
منطقه دچار بحران است.

یــک نکته دیگــری هم که در سیاســت 
همســایگی مهــم اســت، آن اســت که 
اگر ما می خواهیم واقعاً یک سیاســت 
همســایگی داشــته باشــیم، بایــد یک 
عامل را در نظر بگیریم و آن این است 
که رابطه ما و رفتار ما با همسایگان مان 
باید بیشتر از دیگران باشد، نمی گوییم 
مــا بــا  دیگــران نبایــد رابطــه داشــته 
باشــیم، امــا میــزان ارتباطاتــی کــه هر 
کــدام از ما با کشــورهای همســایه اش 
دارد باید بیشــتر از دیگر کشورها باشد. 
البتــه هر رابطه دو طــرف دارد، ولی ما 
دست مان را دراز می کنیم برای رابطه 
بــا همــه همســایگان، بــرای مــا هیــچ 
اســتثنائی وجــود نــدارد بــرای ما همه 

همسایگان مهم هستند.
اان مــا بهتریــن روابط را بــا بعضی از 
همســایگان داریــم، بــا عمــان روابــط 
بســیار خوبــی داریــم، این بــدان معنا 
نیســت کــه مــا بــا همــه سیاســت های 
عمان موافقیم، سفر نتانیاهو به عمان 
را مــا قبــول نداشــتیم و بــه دوســتان 
عمانی مــان هم گفتیم، ولی این دلیل 
نمی شود که روابط مان با عمان خوب 
نباشــد.  روابط ما با قطــر خیلی خوب 
اســت، اما سیاست های قطر در سوریه 
می توانیــم  ولــی  نداشــتیم،  قبــول  را 
رابطه خوبی داشــته باشیم، ما اعتقاد 
نداریم یک کشــوری بتوانــد در منطقه 
ما زورگویی کند و بیاید کشورهای دیگر 
را محاصــره بکند، و ما در این موضوع 

با قطر همکاری کردیم.
بــا کویت به همین ترتیب، با عراق نیز 
مــا همین طــور، ما بــا عــراق تبادات 
روابــط  و  داریــم  باایــی  اقتصــادی 
سیاســی در ســطح باایــی داریــم، بــا 
افغانســتان نیز ما روابط بســیار خوبی 
و  کــه مــردم  اعتقــاد داریــم  و  داریــم 
دولــت افغانســتان بایــد مبنــای همه 
روابــط باشــند و بــه همیــن شــکل هم 
عمــل می کنیــم، حتــی  در مذاکــرات 
مــا با طالبــان قبل و بعــد از مذاکرات، 
دولــت افغانســتان را در جریــان قــرار 
دولــت  داریــم  اعتقــاد  چــون  دادیــم 
افغانســتان بایــد مبنــای پــروژه صلح 
باشــد، ایــن سیاســت مــا اســت، حــاا 
موضــوع  ایــن  در  کشــورها  از  برخــی 
عقب مانده اند. ما امروز رابطه ای که با 
روسیه داریم، با ترکیه داریم، رابطه ای 
کــه با پاکســتان داریــم شــاید در تاریخ 
چنــد دهه گذشــته مــا روابطی بــه این 
خوبی با این همسایگان مان نداشتیم.

امریکایی هــا مدعی شــده اند که فروش 
نفــت ایران را بــه صفر خواهند رســاند 
اما گویا در عمل این پروژه جواب نداده 

است؛ علت چیست؟
این نشــانه این اســت کــه امریکایی ها 

مــا  را  ایــن  کننــد،  کاری  نمی تواننــد 
می دانســتیم، برخــی همســایگان مــا 
بایــد ایــن را بفهمنــد کــه اراده امریــکا 
واقــع  در  ایــن  نمی شــود،  محقــق 
واقعیات دنیا اســت، دنیا عوض شده، 
ما باید ســرمان را از یک اک 50 ساله 
گذشــته بیرون بیاوریم و شرایط امروز 
را ببینیــم، بــرای ما کامًا روشــن بود و 
آقای رئیــس جمهوری هــم به همین 
دلیــل گفــت کــه امریــکا هیــچ وقــت 
نخواهــد توانســت فروش نفــت ایران 
را بــه صفــر برســاند، به خاطــر این که 
مــا واقعیات دنیای امــروز را می بینیم 
و خوب اســت کــه همه ایــن واقعیات 

را ببینند.
اروپایی هــا در عمل به وعده هایشــان تا 

چقدر جدی هستند؟
اروپایی هــا دوســت دارنــد اقداماتی را 
انجــام دهنــد بــدون اینکــه هزینــه ای 
را پرداخــت کننــد، اروپا بایــد تصمیم 
بگیــرد که آیــا می خواهد بــرای امنیت 
خودش هزینه ای بکند؟ و مهمتر از آن 

آیــا می خواهد بــرای آینده و اســتقال 
خــودش هزینه ای کنــد؟ آیــا اروپا این 
آمادگــی را دارد کــه فــردا امریکایی ها 
بیاینــد و به آنها بگوینــد که چرا گازتان 
را از روسیه تأمین می کنید؟ چرا روابط 
تجاری تــان با چین این مقدار اســت؟ 
اگــر ایــن آمادگــی را ندارنــد، بایــد این 
آمادگــی را داشــته باشــند کــه هزینــه 

بدهند.
ما دیده ایم که اروپایی ها موضعگیری 
امــا  اتخــاذ می کننــد،  سیاســی خــوب 
وقتــی می رســد بــه پــای اینکــه بــرای 
ایــن موضعگیری سیاسی شــان هزینه 
بدهنــد خیلی ماحظــه می کنند، آنها 
باید بدانند که همه هزینه برای امنیت 
آنها را دیگران نخواهند داد، اروپایی ها 
ممکــن اســت بــه سیاســت بزرگوارانه 
توجهــی  از حوزه هــا  ایــران در خیلــی 
نکــرده باشــند امــا آنهــا نمی تواننــد و 
نبایــد تصــور کنند که تمــام هزینه ها را 
ایــران می دهــد، برجــام فقــط یکــی از 
آن حوزه هــا اســت، بســیار حوزه هــای 
دیگــری هم وجــود دارد کــه اروپایی ها 

باید به این واقعیت برسند.
اختــاف ترامپ با کنگــره چقدر جدی 

است؟
جــدی  امریــکا  داخــل  در  اختافــات 
اســت، اختافــات بین آقــای ترامپ و 
کنگــره امریــکا جــدی اســت بــه خاطر 
اینکــه آقــای ترامپ یک نــوع جدیدی 
از زمامــداری را دارد در امریــکا تجربه 
می کند، اما اینکــه ما به این اختافات 
امیــد ببندیــم کــه از طریــق اختافات 
داخلــی امریــکا مشــکات مان را حــل 
بکنیــم ایــن هــم از ایــن تفکــر ناشــی 
می شــود که مــا همه چیــز را در امریکا 
حــل  بــرای  حتــی  یعنــی  ببینیــم، 
مشکل مان امیدوار شویم که در امریکا 
با یکدیگر اختاف پیدا بکنند تا مشکل 
ما حل بشــود. ما واقعاً باید نگاه مان را 
عــوض کنیــم، من بارهــا گفتــه ام نگاه 
غرب ســتیز و غرب شیفته در یک چیز 
مشــترکند و آن این اســت کــه غرب یا 

امریکا را همه دنیا می دانند.

مدعیان دروغین در قم
 خبر اول اینکه،عضو هیأت رئیســه جامعه مدرســین 
حــوزه علمیــه قــم گفــت: جایــگاه روحانیــت اقتضا 
می کنــد کــه شــخصیت پروری کنــد، زمانــی کــه امام 
صــادق)ع( می فرمایــد: اگــر زراره و مشــابه او در بیــن ما نبودنــد اثری از 
احادیــث پدرم نبود، بی تعارف باید بگوییم بحث کام و امامت جایگاه 

بایسته را در حوزه نداشته است. 
به گزارش رســا، آیت اه سیدهاشــم حسینی بوشــهری با اشاره به اینکه 
شــرایط جامعــه امــروزی از جهاتی حســاس تر از عصر امام صــادق)ع( 
اســت، گفت: امروز موج شــبهات علیه امامت دیده می شود و در همین 
قم مدعیان دروغینی دیده شــده کــه حتی طلبه های غیرآگاه را به جرگه 
خود کشــانده است؛ چنین شــرایطی اقتضا می کند که استوارتر و پایدارتر 

ایستادگی کنیم. 

وزیر اسبق محاکمه می شود
خبر دیگر اینکه،علی بخشــایش، مدیرعامل ســابق بانک سرمایه، پرویز 
کاظمــی رئیس ســابق هیأت مدیــره بانک ســرمایه و وزیــر دولت نهم و 
محمدرضا توسلی عضو سابق حقوقی بانک سرمایه محاکمه می شوند. 

به گزارش مهر، در جلســه رسیدگی به اتهامات این متهمان که سه شنبه 
این هفته در شــعبه ســوم دادگاه ویژه جرایم اقتصادی به ریاست قاضی 
مســعودی مقام برگزار می شود، علی بخشــایش فرزند روح اه به اتهام 
مشــارکت در اخــال عمده در نظام اقتصادی کشــور از طریــق اخال در 
نظام پولی و بانکی و مشارکت در ۴۶ فقره خیانت در امانت، پرویز کاظمی 
فرزند درویش به اتهام مشارکت در اخال عمده در نظام اقتصادی کشور 
از طریق اخال در نظام پولی و بانکی و مشــارکت در ۴۱ فقره خیانت در 
امانت و محمدرضا توسلی فرزند غامرضا به اتهام مشارکت در اخال 
عمده در نظام اقتصادی کشــور از طریق اخــال در نظام پولی و بانکی و 

مشارکت در ۴0 فقره خیانت در امانت پای میز محاکمه قرار می گیرند. 

نتانیاهو: دست از تسویه حساب با ایران برنمی داریم
پذیــرش  بــا  صهیونیســتی  رژیــم  وزیــر  نخســت  اینکــه،  آخــر  دســت 
انبــار  کــه  شــد  مدعــی  ســوریه،  بــه  صبــح  شــنبه  حملــه  مســئولیت 
تســلیحات ایــران و حــزب اه را در ایــن حملــه هــدف قــرار داده اســت. 
بنیامیــن  جروزالــم  پســت،  روزنامــه  نوشــته  بــه  و  ایســنا  گــزارش  بــه 
نتانیاهــو همچنیــن گفــت: ایــن حمــات نشــان می دهــد کــه مــا بــرای 
 اقــدام علیــه ایــران و ســوریه تــا چــه حــد مصمــم هســتیم. مــا تنهــا در 
36 ســاعت گذشــته این حمات هوایی علیه اهدافی در ســوریه را انجام 
دادیــم و ثابــت کردیــم کــه دســت از تسویه حســاب بــا ایــران در ســوریه 
برنمی داریم. وی در ادامه مدعی شــد که رژیم صهیونیستی در حمات 
اخیر خود انبار تسلیحاتی متعلق به ایران در نزدیکی فرودگاه بین المللی 
دمشــق را هــدف قرار داده اســت.  ایــن ادعاها در حالی مطرح می شــود 
کــه ایران همواره تأکید کرده اســت حضورش در ســوریه تنهــا به صورت 
مستشــاری بــوده و ایــن حضور کامــًا قانونی و بنــا به درخواســت دولت 

دمشق، تنها برای مقابله با تروریسم و افراط گرایی بوده است.

 دیـــگه 
چه خبر

www.iran-newspaper.com
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 ادامـــــه از
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ظریف: به اختافات داخلی امریکا  امید نبندیم

بـــــرش
وزیــر امــور خارجه ایــران که روز 
هیــأت  یــک  رأس  در  گذشــته 
سیاســی و اقتصــادی بــه عراق 
ســفر کــرده بــود، در بــدو ورود به بغــداد با اشــاره به 
تاش هــای ضد ایرانی امریکا خطاب به کشــورهای 
منطقــه ایــن پیــام را فرســتاد: »روی اســب بازنــده 

شرط بندی نکنید.« 
محمدجواد ظریف در توصیه به کشــورهای منطقه 
و مزاحمت هایــی کــه امریکایی هــا ایجــاد می کنند، 
گفت: »این حرکت ها نتیجه شکســت سیاست های 
امریکاســت و این شکســت ها 40 ســال اســت ادامه 
یافتــه و پیشــنهاد من به کشــورها این اســت که روی 

اسب بازنده هیچ وقت شرط  بندی نکنند.« 
ظریــف همچنیــن با اســتقبال از مواضــع مقام های 
عراق علیه تحریم های امریکایی، یکی از مهم ترین 
اهدف از ســفر خــود را تقویت مــراودات اقتصادی و 

برداشتن موانع مسیر فعالیت های بخش خصوصی 
تهــران و بغــداد دانســت و ابــراز امیدواری کــرد این 
ســفر زمینه ای را برای ســفر رئیس جمهــوری ایران 

به عراق فراهم کند. وزیر خارجه ایران در نخســتین 
برنامــه خود در این ســفر با »محمدعلــی الحکیم« 

همتای عراقی خود دیدار و گفت وگو کرد.

پیام ظریف به کشورهای منطقه در بدو ورود به بغداد:

روی اسب بازنده شرط   بندی نکنید

رنا
ای

آفــات  شناســایی  و 
طبیعــی  منابــع  و 
برایش اهمیت دارد 
حتماً به دستاوردها و پایش های فضایی 
مســئوانش  و  مدیــران  هدایــت  بــرای 
نیاز اســت. پس نمی توان بــا یک حکم 
کلــی گفــت کاش دوچرخــه داشــتیم و 
داده هــای ماهواره ای نــه! بلکه  ای کاش 
هــم دوچرخه هــای خــوب می داشــتیم 
وهــم این دســتاوردها را، چــه آنکه یکی 

نقیض دیگری نیست.
امــا دربــاره مــورد دوم کــه دربــاا به آن 
اشاره شد می توان به بحث فیلترینگ و 

فضای مجازی اشاره کرد.
مدتی اســت که بحث استفاده از فضای 
مجــازی، کانال ها و فیلترینــگ به صدر 
اخبــار برگشــته اســت و برخــی از ائمــه 

دلسوز نیز به این جمع پیوسته و نظراتی 
را ابراز داشــته اند.این روزهــا دیگر کمتر 
کســی اســت کــه ندانــد فضــای مجازی 
مســدود شــدنی نیســت و جلوگیــری از 
آن نتیجــه ای چــون تجربــه جلوگیــری 
استفاده از ویدئو و دیش های ماهواره ای 
به همــراه خواهد داشــت. چه بســا این 
یکی سرکش تر و پر نفوذتر از موارد قبلی 
اســت و نه آن را از منازل می توان جمع 
کرد و نه ازپشــت بام ها به زیــر انداخت؛ 
بــا ایــن یکــی بایــد مــدارا کرد، ســاخت 
عرصــه  در  بایــد  داد.  جهــت  آن  بــه  و 
فضای مجازی حضور داشــت و نگاهی 
متفــاوت بــه آن تزریق کــرد، از آن بهره 
بهینــه بــرد و اجازه داد مــردم نیز در آن 
تمرین »بودن« و »خواســتن« و مدیران 

و مسئوان تمرین »پاسخگویی«کنند.

 و اما مورد ســومی که به آن در باا اشاره 
شــد بحث شــبکه ملی اطاعات است. 
وقتی صحبت از شــبکه ملــی اطاعات 
ایــن  می کننــد  تصــور  برخــی  می شــود 
همــان اینترنــت ملــی اســت و بعضــی 
آن را متــرادف پیام رســان های داخلــی 
ملــی  شــبکه  کــه  حالــی  می داننــد.در 
اطاعــات نه این اســت و نــه آن. برخی 
از مخالفــان اینترنــت ملــی و برخــی از 
از  بی ضابطــه  حمایت هــای  منتقــدان 
پیام رســان های داخلی بعضاً با اشــتباه 
گرفتــن شــبکه ملــی اطاعــات بــه آن 
انتقــاد می کننــد. برخی نیز دانســته و با 
آگاهــی از اینکــه شــبکه ملــی اطاعات 
چیست و برای اجرای آن چه نهادهایی 
مســئولیت دارنــد و بــه جهــت رهایی از 
وظایــف بر زمیــن مانده خود بــه انتقاد 

کور و بی حاصل از آن می پردازند.
بنابرایــن، باید بــا دســتاوردهای نوین و 
تکنولوژی هــای روز همچــون خودشــان 
تــازه و نــو مواجه شــد. نــه می تــوان آنها 
را بالــکل نهــی کــرد، نــه حذفشــان کرد 
و نــه بی محابــا آنهــا را پذیرفــت و بــه 
استقبالشان رفت و در آغوششان کشید. 
بــی تردیــد از آنجایی کــه در زندگی مان 
تأثیرگذارنــد باید بــا آنها مواجه شــویم 
و بــا احتیــاط آنهــا را بــه زندگــی روزمره 
خود دعــوت کنیم هرچند قــدرت نفوذ 
برخی شــان به اندازه ای ســت که ما را با 
خــود خواهد بــرد، امــا افزایــش دانش، 
سواد رســانه ای و آگاهی بیشتر، بهترین 
راه در رویارویــی بــا چنیــن پدیده هــای 
نوینی اســت که به صرف وقت، انرژی و 

سرمایه گذاری نیاز دارند.

از دانش دوچرخه تا دانش فضایی!

 ادامـــــه از
صفحه اول



 گــروه اقتصــادی/ عربســتان بزرگتریــن 

تولیدکننده نفت خام عضو در ســازمان 
کشــورهای صادرکننــده نفــت )اوپــک( 
درحالی که این روزها از قیمت های باای 
نفــت خــام و در عین حال ثبــات بازارها 
حمایت می کند، از پیوستن تولیدکنندگان 
دیگر نیز به این سازمان استقبال می کند. 
به طــوری کــه خالــد الفالــح، وزیــر نفت 
عربســتان ســعودی اعــام کرده اســت: 
»عربســتان مایل اســت با همه طرفین 
ذی نفــع برای برای متعــادل کردن بازار 

نفت همکاری کند.«
شــبکه امریکایــی »ســی ان بی ســی« 
در ایــن مصاحبــه از خالد الفالح ســؤال 
کرده کــه آیا با ترامــپ کار خواهد کرد؟ و 
او پاســخ داده اســت: »اوپک پاس و هر 
کس دیگری که مایل باشــد با ما کار کند.
این می تواند شامل دونالد ترامپ، رئیس 

جمهور امریکا نیز باشد.«
این موضوع درحالی طرح می شــود 
که برخی تحرکات در کنگره و کاخ  سفید 
امریــکا بــرای تصویــب ایحه ای بــه نام 
نوپــک)NOPEC( بــه راه افتــاده اســت 
تا اوپــک را ســازمانی انحصارگر معرفی 
کنند. در صــورت تصویب چنین قانونی 
اعضــای اوپــک میلیاردهــا دار جریمــه 
خواهند شد و دارایی های این کشورها در 
امریکا به خطر خواهد افتاد. از آنجایی که 
بیشترین دارایی نیز مربوط به عربستان و 
کشورهای متحد آن است، ادعای ریاض 
را می تــوان یــک دعــوت غیــر رســمی از 

امریکا برای همکاری با اوپک دانست.
ماننــد همــکاری اوپک با کشــورهای 
غیرعضو دیگر که مهم ترین آنها روسیه 
اســت. اوپک با روسیه و چند تولیدکننده 
دیگر غیراوپک برای کاهش تولیدشان به 
میزان ۱.۲ میلیون بشکه در روز طی نیمه 
اول ســال ۲۰۱۹ بــه منظــور مهــار ریزش 
قیمت نفت و متعــادل کردن عرضه در 

بازار، توافق کرده است.
ë کم کاری روسیه

در همیــن حال وزیر نفت عربســتان 
ســعودی برای افزایش قیمت نفت نیز 
در تاش اســت تا ضمــن تأمین بودجه 
خود که برای سال جاری میادی با نفت 
8۰ داری تنظیــم شــده، ثبــات بــازار در 
قیمت های باای نفت خام نیز تضمین 
شود. این درحالی است که رئیس جمهور 
امریکا ماه ها از اوپک انتقاد کرده و از این 
گروه خواسته بود تولیدش را برای پایین 
نگه داشــتن قیمت نفت، افزایش دهد. 

اما کارشناسان بازار این ادعا را یک بلوف 
کــه بــرای پیــروزی جمهوریخواهــان در 
انتخابات برگزار شده کنگره مطرح شده، 
می دانند. چراکه نفت خام غیرمتعارف 
امریــکا نفتــی بــا هزینــه تولید بااســت 
بــه  بــرای داشــتن صرفــه اقتصــادی  و 
قیمت های باای نفت در محدوده 4۰ تا 

6۰ دار برای هر بشکه نیاز دارد.
خالــد الفالــح در حاشــیه کنفرانــس 
نفتــی ابوظبــی اعــام کــرده کــه نیــازی 
نمی بیند اوپک پیش از آوریل، نشســت 
فوق العــاده برگــزار کند. آوریــل اجاس 
بعدی اوپــک خواهد بود. امــا در همین 
حــال او می گویــد: »البته میــزان کاهش 
تولیــد نفت خام روســیه کمتــر از انتظار 
بــوده اســت.« روســیه در یک ســال اخیر 
نزدیک به 5۰۰ هزار بشکه افزایش تولید 
داشته است. این کشور با تولید ۱۱ میلیون 
و 6۰۰ هزار بشــکه در روز ســال ۲۰۱8 را به 

پایان رساند.

ë اوپک دشمن امریکا نیست

وزیــر  صحبت هــای  بــا  همراســتا 
نفــت عربســتان، ســهیل المزروعــی 
وزیر انرژی امــارات متحده عربی نیز 
با اشاره به ارتباط بین اوپک و امریکا، 
یک کشور بزرگ مصرف کننده نفت، 
گفت: »ما یکدیگر را تکمیل می کنیم. 
ما اینجا دشمن نیستیم.« رویترز این 
خبــر را به نقــل از وزیر انــرژی امارات 
متحــده عربی رســانه ای کرده اســت 
و در ادامــه نوشــته اســت:» بــه گفتــه 
مزروعی کاهش ۱.۲ میلیون بشکه ای 
نفت باید بــرای متعادل کــردن بازار 
کافــی باشــد.« بــه اعتقــاد مزروعــی 
ونزوئــا،  کــه  داشــت  انتظــار  نبایــد 
لیبی یــا ایران که عضو اوپک هســتند 
و از کاهــش تولیــد معــاف شــده اند، 
تولیدشــان را در ۲۰۱۹ افزایش دهند، 
در عوض بیشتر احتمال کاهش تولید 

آنها وجود داشت.
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درصد
خرید سیب مورد نیاز عید 

حسین شیرزاد، معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: 
طبق دستورالعمل اجرایی تنظیم بازار باید سازمان 
مرکزی تعاون روستایی 3۰ هزار تن سیب مورد نیاز 
شب عید و نوروز را تأمین کند که تاکنون ۲4.7۰۰ تن 

آن معادل 8۰ درصد خریداری شده است. 

 80
میلیون وام 

بدون سپرده بافت فرسوده 
هوشنگ عشایری، مدیرعامل شرکت 

بازآفرینی شهری با اشاره به پرداخت تسهیات 
۱۱۰ میلیونی به سازندگان بافت فرسوده 

گفت:ظرفیت ساخت 7۰هزار واحد مسکونی در 
بافت فرسوده تعیین تکلیف شده است.

110
واحد

افت شاخص بورس 
در جریان دادوستدهای روز گذشته بازار سرمایه 

447میلیارد تومان سهم و حق تقدم مورد 
دادوستد قرار گرفت و شاخص بورس با افت 

436واحدی در ارتفاع ۱64هزار و 4۹3واحد قرار 
گرفت. 

 436
 میلیون بشکه 

پیش بینی صادرات روزانه نفت  
 مرکز پژوهش های مجلس اعام کرد: میزان 

صادرات نفت  خام در ایحه بودجه ۱3۹8 
روزانه یک میلیون و 54۰ هزار بشکه با قیمت 

 هر بشکه 54 دار و ۱۰ سنت پیش بینی 
شده است.
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یرنا
س: ا

عک

بــا امضــای برجــام، فرصت هــای زیــادی 
بــرای بخش هــای مختلف اقتصاد کشــور 
ایجــاد شــد. حاا کــه بــا بدعهــدی امریکا 
تحریم ها مجــدداً برگشــته اند، یک انتقاد 
از  کــه  جــدی کارشناســان همیــن اســت 
فرصت برجام بــرای جذب ســرمایه گذار 
و نوســازی اقتصــادی بــه خوبی اســتفاده 
نشــده است. اما با وجود این، حمل و نقل 
دریایی یکی از بخش هایی بود که بیشترین 
استفاده را از گشایش های دو سه ساله کرد 
و حــاا در شــرایط تحریم، یکــی از عوامل 
نجات بخش صادرات و واردات اســت. بر 
اساس آخرین آمارها، ناوگان تجاری ایران 
با ۱7۰ کشــتی بزرگ ترین نــاوگان منطقه 
اســت. در فرصــت برجام در قــراردادی با 
کــره 4 کشــتی کانتینــری و 6 کشــتی حمل 
مشــتقات نفتی به نــاوگان اضافه شــد که 
عاوه بر مدرن ســازی ظرفیت کانتینری و 
3۰۰ هزار تن از نظر تنــاژی را افزایش داد. 
بعد از تحریم ها از ۱7 خط بزرگ کشتیرانی 
که به بنادر ایران تردد می کردند، یک خط 
باقی ماند اما کشــتیرانی به عنوان پشتوانه 
صنعتــی و اقتصــادی نقــش اســتراتژیک 
خــود را در حمــل بموقع کااهای اساســی 

ایفــا کرده اســت تــا اقتصاد از آســیب های 
احتمالی مصون بماند. محمد سعیدی، 
ایــن  در  کشــتیرانی  شــرکت  مدیرعامــل 
باره می گوید:»اجــازه ندادیم تحریم های 
امریــکا آثار خــود را در صــادرات و واردات 
نشــان دهــد، کشــتیرانی هــدف نخســت 
حاضــر 8۰  حــال  در  امــا  تحریم هاســت 
درصــد تجارت مــا را نــاوگان ملــی انجام 

می هــد و مشــکلی در صــادرات و واردات 
نداریم. با وجود تاش امریکا برای تحمیل 
محدودیت های تجاری بر ایران ما با تکیه 
بــر توانمندی هــای داخلــی و خودکفایی، 
شــاهد هســتیم که امروزه هیــچ خللی در 
حمل و نقل دریایی نداریم و وارد کنندگان 
و صادرکنندگان با خیال راحت به واردات و 

صادرات مشغول هستند.« 

ë  مدرن ســازی ناوگان و تجهیز برای دوران

تحریم

»ایــران، کشــوری ۲۰۰ ســاله نیســت 
و تاریــخ هــزاران ســاله مــا نشــان داده 
کــه هیــچ گاه طوفان هــا ایــران را از پــای 
تحریم هــای  در  بنابرایــن  درنیــاورده 
جدیــد نیــز آنهــا شکســت می خورنــد. 
هدف نخست تحریم های امریکا زمین 
زدن کشــتیرانی اســت. اگر آنهــا بتوانند 
کشــتیرانی را زمیــن بزنند قطعــاً پیروز 

شــده اند امــا شکســت آنها با شکســت 
اهــداف آنهــا از تحریم کشــتیرانی رقم 
می خورد.« سعیدی وضعیت تحریم ها 
را چنیــن توصیف و نقــش حمل و نقل 
دریایــی را تبییــن می کند. صحبت های 
سعیدی نشــان می دهد که حاا حمل 
و نقــل دریایــی ایــران در شــرایطی قرار 
دارد کــه برای جنگ اقتصــادی در دوره 

تحریم هــا، مجهز اســت. او روز گذشــته 
در مراسم فارغ التحصیلی دانشجویان 
دور ســوم بورســیه کشــتیرانی با حضور 
مقامات کشوری و لشــکری در دانشگاه 
نیروی دریایــی ارتش صحبت می کرد. 
به گزارش »ایران«، مدیرعامل شــرکت 
ایــن مراســم گفت:»بــا  در  کشــتیرانی 
توسعه ناوگان سن ناوگان به زیر ۱۰ سال 
رســیده و شــناورهای ما وارد شناورهای 
مــدرن دنیــا شــده اند و در همین مدت 
6۰ درصــد افزایش ظرفیت کانتینری و 
3۰۰ هزار تن افزایش ظرفیت در بخش 
مشــتقات نفتــی در نــاوگان داده شــده 
اســت. در سال ۹4 رنکینگ بین المللی 
ایران در دنیا ۲3 بود اما با توسعه انجام 
شــده این عدد اکنون ۱3 اســت. با اینکه 
بعد از تحریم ها بسیاری خطوط بزرگ 
ایــران را تــرک کردند امــا امــروز ناوگان 
ملــی 8۰ درصــد واردات و صــادرات را 

انجام می دهد.«
او همــکاری متقابــل نیــروی راهبــری 
دریایی ارتش و کشــتیرانی را عامل امنیت 
ملی و اقتصادی بویــژه در زمان تحریم ها 
نــام بــرد و گفــت: »کشــتیرانی صنعتــی 
ملی اســت چــون اآن 8۰ درصــد واردات 
و صــادرات ما از طریق کشــتیرانی اســت، 
پس اگر نیروهای انسانی خدمات درستی 
در کشــتیرانی ارائــه ندهنــد کشــور دچــار 

اختال می شود.«  ســعیدی با بیان اینکه 
کشتیرانی عرصه بنگاهداری و سود و زیان 
نیست، گفت:»چاره ای جز مجهزشدن به 
فناوری نوین نداریم. داشتن شناور سرمایه 
کشتیرانی نیست، سرمایه کشتیرانی نیروی 

انسانی مجهز به دانش نوین است.«
عرصــه  در  ایــران  ســعیدی،  به گفتــه 
فنــاوری و تکنولــوژی نوین رتبــه ۹ دنیا، در 
تکنولوژی نانو رتبه 8، در فناوری هسته ای 
رتبه ۹ در دنیا و در موشــک های بالستیک 
و سیســتم ماهــواره ای رتبــه 7 را دارد و در 
کســب این رتبه هــا از هیچ کشــور خارجی 
کمک گرفته نشده اســت. سعیدی درباره 
نیــروی انســانی فعــال در کشــتیرانی هم 
گفت:»جایگزیــن کردن نیروهای انســانی 
ایرانــی با خارجــی هدف مهم کشــتیرانی 
اســت. با اینکه در 4 ســال گذشــته بیش از 
4۰۰ نفر از نیروهای فعال در ناوگان دریایی 
خارجــی بودنــد اما در حــال حاضر تعداد 
آنها بــه کمتر از ۹۰ نفر رســیده و برنامه ما 
تا دو سال آینده به صفر رساندن نیروهای 
خارجی اســت. در 3 ســال گذشته بیش از 
3۲۰ نفر نیروی انســانی ایرانی در عرشه و 

مهندسی وارد ناوگان شده اند.«
انتهــای  در  کشــتیرانی  مدیرعامــل 
وجــود  کرد:»بــا  تأکیــد  صحبت هایــش 
تحریم هــا، واردات و صادرات مــا در حال 

انجام است.«

مدیرعامل شرکت کشتیرانی:

صادراتووارداتبدونهیچمشکلیانجاممیشود

صادرات و واردات
از طریق حمل و 

نقل دریایی انجام 
می شود. 

80
درصد

در رتبه بندی 
بین المللی 

کشتیرانی است. 

13
رتبهایران

ظرفیت ناوگان
ایران به عنوان 

بزرگترین ناوگان منطقه 
است.

 170
کشتی

افزایش ظرفیت 
کانتینری، طی سه سال 
با مدرن سازی ناوگان 

بوده است. 

60
درصد

تراکنش هــای موبایلــی بایــد بــه نحــوی انجــام شــود که نــام صاحب 
سیم کارت و کارت بانکی یکی باشد 

پیش از این امکان ظهرنویسی و انتقال چک های تضمین شده بانک ها 
در چرخه معاماتی کشورحذف شد 

صاحب هر کد ملی هرتعداد هم کارت بانکی دراختیار داشته باشد در 
هر روز می تواند تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان انتقال دهد

هرگزاوپکدیگرینمیتواندوجودداشتهباشد
محمد سانوسی بارکیندو، دبیرکل اوپک: اعتقاد راسخ دارم که بهترین روزهای 

اوپک همچنان پیش رو اســت. زمانی که با هم همکاری کنیم و دیدگاه های 
همگرایانه داریم، قوی و در بهترین شرایط خود هستیم. با وجود این ممکن 
اســت ما همیشــه با نظرات یکدیگــر موافق نباشــیم، اما تاریخ نشــان داده 
هنگامی که برای رسیدن به توازن و ثبات در بازار نفت تاش می کنیم، منافع 
مشترک همه حفظ می شود. در اینجا می خواهم همچنین تأکید کنم هرگز 
نمی تواند اوپک دیگری وجود داشته باشد؛ این سازمان بی همتاست. من 
همچنین قویاً معتقدم که ایران در صف اول آینده اوپک باقی می ماند، 
همان طــور که در تاریخ طوانی آن در کانون اصلی بوده اســت. داشــتن 
نگاهــی فراتر از نــگاه کوتاه مدت به بازار برای ســازمان ما حیاتی اســت. 
این به ســود همه ماســت. ما باید با همکاری اطمینان یابیم که نفت در 
آینــده قابل پیش بینی کماکان ســوخت مطلوب باقــی می ماند. برخی 
بر این باورند بویژه با توجه به مســأله تغییر آب و هوا، نفت و گاز باید به 
تاریــخ بپیونــدد. با این همه، ایــن در هیچ یک از چشــم اندازهای معتبر 
انرژی گنجانده نشده است. در چشم انداز انرژی جهان ۲۰۱8 اوپک، نفت 
و گاز کماکان ۵۰ درصد از ترکیب انرژی جهان در ســال ۲۰۴۰ را تشــکیل 
می دهند. این مقوله نشانگر آن است که ما باید به طور مستمر تأکید کنیم 

که همه انرژی ها در آینده مورد نیاز هستند. /شانا

در ادامــه شفاف ســازی تراکنش های پولی 
هفته گذشته بانک مرکزی دربخشنامه ای 
اعــام کــرد تراکنش هــای موبایلــی بایــد 
بــه نحــوی انجــام شــود کــه نــام صاحــب 
سیم کارت و کارت بانکی یکی باشد. بانک 
مرکــزی هفتــه گذشــته بخشــنامه ای را به 
شــاپرک و شــرکت های PSP ابــاغ کرد که 
بر اســاس آن، شــاپرک از شــرکت هایی که 
آمادگــی اجرایی کردن فرآیند احراز هویت 
در تراکنش هــای موبایلــی بر اســاس یکی 
بودن نام صاحب ســیم کارت گوشی تلفن 
همراه با کارت بانکی را دارند، خواسته بود 
برای انجام تســت به این شرکت مراجعه 
کننــد. البتــه این بخشــنامه هنوز در شــبکه 
پرداخــت الزام آور نشــده اســت.  مقابله با 
پولشویی، ســوداگری و سفته بازی و کنترل 
و رصــد تراکنش ها مهمترین اهــداف این 
از  یکــی  راســتا  درهمیــن  برنامه هاســت. 
مدارک برای خرید ارز از صرافی ها نیز سیم 
کارتی اســت که به نام فرد ثبت شده باشد 
تــا امکان رهگیــری هرنوع تراکنــش و نقل 
و انتقاات مالی وجود داشــته باشد. بدین 
ترتیب شماره موبایل درفرآیند جدید حکم 
یک مدرک هویتی خواهد داشت. هم اکنون 
برای شارژ کیف پول و تله پرداز این موضوع 
عملیاتــی شــده و در آینــده نزدیــک برای 
تمام تراکنش هــای کارتــی اجرایی خواهد 
شــد.  دولت و بانک مرکزی طی ســال های 
اخیــر گام هــای بلنــدی برداشــته اســت تا 
عدم شــفافیتی که بــه صورت مســتقیم و 
غیرمستقیم برروی شــاخص های نهادی 
کشــور از جملــه ســنجش فســاد، فضــای 
کسب و کار و همچنین شاخص هایی مانند 

نقدینگی و تورم می گذارد روشن شود.
ë دو گام دیگر برای شفافیت

بــه  مرکــزی  بانــک  ورود  از  پیــش 
تراکنش هــای موبایلــی ایــن بانــک در دو 
گام دیگر که یکی ممنوعیت ظهرنویســی 
چک های تضمینی بــود و دیگری محدود 
کــردن تراکنش هــای بانکــی برنامــه خــود 
را بــرای شــفاف شــدن مبــادات مالــی در 
کشــور آغاز کرده بود. در گام نخست امکان 
ظهرنویســی و انتقــال چک هــای تضمین 
معاماتــی  چرخــه  در  بانک هــا  شــده 
کشــورحذف شــد.  تا پیش از این چک های 
تضمینی به دلیل پشت نویسی و دست به 
دست شــدن هیچ گونه شفافیتی نداشت. 
برهمین اساس این ابزار معامله به عنوان 

یکــی از مطلوب تریــن ابزارهای معاماتی 
بــرای ســوداگران و ســفته بازان بازارهــای 
غیرمولد بویژه ارز و سکه محسوب می شد. 
حذف ایــن نــوع ابزارهــای معاماتی غیر 
شــفاف، نقــل و انتقــال در معامــات را به 
ســمت اســتفاده از تراکنــش بانکی ســوق 
می دهد که امکان رصد جریان پول توسط 

بانک مرکزی را ایجاد می کند.
ë محدود و شفاف کردن تراکنش های بانکی

درگام بعــدی بانک مرکزی به ســمت 
حرکــت  بانکــی  تراکنش هــای  شــفافیت 
مختلــف  مرحلــه  درســه  بنابرایــن  کــرد. 
تراکنش هــای بانکــی از ســال ۹4 تاکنــون 
محــدود و نظــام منــد شــد. درایــن زمینــه 
محمــد مهــدی طوبایی معاون توســعه و 
نظارت شرکت شاپرک )شبکه الکترونیکی 
پرداخت های کارتی( درگفت و گو با »ایران« 
درباره اعمال این محدودیت توضیح داد: 
اولین بار در ســال ۹4 بانک مرکزی ســقف 
هر تراکنش بانکــی را به 5۰ میلیون تومان 
کاهش داد. به معنــای دیگر به ازای هر بار 
کارت کشــیدن فرد می توانســت تا ســقف 
5۰ میلیــون تومــان پــول انتقال دهــد. وی 
ادامــه داد: اما در آبان ماه امســال در محله 
دوم بانک مرکزی ایــن محدودیت را از هر 
تراکنــش به هر کارت محدود کــرد تا در هر 
روز هــرکارت بتوانــد تــا ســقف 5۰ میلیون 
تومان انتقال دهد. طوبایی درباره سومین 
مرحلــه گفــت: در ســومین مرحلــه بانک 
مرکزی تراکنش مالی را به ازای هر کدملی 
که دقیق تر و شــفاف تر است محدود کرد و 
ســقف آن را به ۱۰۰ میلیون تومان رســاند. 
صاحــب هر کد ملــی هرتعداد هــم کارت 

بانکــی دراختیــار داشــته باشــد در هــر روز 
می تواند تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان انتقال 

دهد.
ë دستگاه های کارتخوان رصد می شود

یکی از ابزارهایی که در سالیان گذشته گاه 
مورد سوء استفاده سوداگران قرار می گرفت 
دســتگاه های پوز یا کارتخوان اســت. دراین 
سال ها با اســتقبال مردم به پرداخت های 
کارتی عاوه بر فروشندگان رسمی بسیاری 
دوره  حتــی  و  غیررســمی  فروشــندگان  از 
گرد نیز از دســتگاه های کارتخوان اســتفاده 
می کننــد. درهمین زمینه معاون توســعه 
و نظــارت شــاپرک بــه »ایــران« می گویــد: 
به طــور معمــول دســتگاه های کارتخــوان 
توسط بانک ها دراختیار متقاضیان گذاشته 
می شود. برای واگذارکردن آن هم مقررات 
خاصــی وجــود دارد کــه بایــد صاحیــت 
متقاضی مورد بررســی قــرار گیرد. طوبایی 
درخصــوص واگذاری به غیردســتگاه های 
کارتخــوان گفــت: ایــن کــه دیــده می شــود 
دستگاه های کارتخوان توسط دستفروشان 
و افراد متفرقه مورد اســتفاده قرار می گیرد 
تخلف است درواقع دریافت کننده دستگاه 
باید کسب و کار مشخص و صاحیت ازم 
را برای دریافت داشــته باشــد.  به گفته وی 
برهمیــن اســاس در بازدیدهــای دوره ای 
که توســط شــرکت های خدمات پرداخت 
و به طــور معمــول هــر دو ماه یکبــار انجام 
می شــود، محل قرار گرفتن، نحوه استفاده 
و فردی که دســتگاه را تحویل گرفته اســت 
کنترل می شــود و در صورتی که دستگاه در 
محل مــورد نظر قرار نداشــته باشــد طبق 

قوانین برخورد و دستگاه گرفته می شود.

شماره موبایل درحکم مدرک هویت

تراکنش های موبایلی شفاف می شود
 منظور وزیر نفت عربستان از متعادل کردن بازار چیست؟

دعوت به همکاری  اوپک از امریکا  
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سیاوش رضایی
خبرنگار

جهانگیری:نبایدمردمرا
نسبتبهآیندهکشورناامیدکنیم

معــاون اول رئیس جمهوری که دیروز برای افتتاح چند طرح و 
پروژه صنعتی و زیربنایی به شهرستان کاشان رفته بود، ضمن 
انتقاد از برخی ســیاه نمایی ها در کشــور، مأیوس و ناامید کردن 
مــردم نســبت به آینــده را یکی از اصلی ترین اهــداف و برنامه های امریکا برشــمرد 
و گفت: گاهی برخی از افراد در زمینی بازی می کنند که خواســت دشــمن است و به 
دنبال بزرگ کردن نقاط منفی و مشکات در شرایط سختی و فشار دشمنان هستند. 
به گزارش پایگاه اطاع رســانی معاون اول رئیس جمهوری، اســحاق جهانگیری با 
بیان اینکه مســیر توسعه کشور با سرعت خوبی پیش می رود، اظهار کرد: انجام این 
طرح ها و پروژه ها به معنای آن نیست که در کشور مشکلی وجود ندارد؛ دولت بخوبی 
شرایط را می داند و بر مشکات کشور واقف است و معتقد است که این شرایط دشوار 
می تواند با لطف خداوند و همت مدیران و مسئوان و تدبیر امور به سرانجام خوبی 
برسد.  وی با انتقاد از برخی سیاه نمایی ها در کشور افزود: مطمئناً یکی از اصلی ترین 
اهداف و برنامه های امریکا در شــرایط فعلی این اســت که مردم را نســبت به آینده 

کشور و نظام مأیوس کنند. 
وقتی مردم یک کشور بویژه نسل جوان نسبت به آینده خود مأیوس باشند ممکن 
است دست به اقدامات و حرکاتی بزنند که نتیجه آن ناخوشایند است. معاون اول 
رئیس جمهوری ادامه داد: گاهی برخی از افراد در زمینی بازی می کنند که خواست 
دشمن است و به دنبال بزرگ کردن نقاط منفی و مشکات در شرایط سختی و فشار 
دشمنان هستند. البته اگر بیان این نقاط منفی درباره مشکات حقیقی کشور باشد 
باز جای امیدواری است که مشکات واقعی کشور در حال بیان شدن است، اما زمانی 
دردآور است که می بینیم مجموعه ای از مطالب دروغ و خاف واقع از سوی افراد و 
مسئوان در مجموعه ای از نظام بیان می شود و رسانه ها از جمله رسانه ملی هم آن 
مطلب را منتشر می کند. وی اضافه کرد: هنگامی که مردم این سخنان را می شنوند، 
تصور می کنند که در تمام ســطوح فســاد وجود داشته و امور کشــور پیش نمی رود و 
دشمنان هم دست از دشمنی خود برنمی دارند نسبت به آینده ناامید می شوند در 

حالی که نباید با دشمن همراهی کنیم.  
جهانگیــری با اشــاره بــه توانمندی متخصصــان کشــور در اجرا و احداث ســکوهای 
بزرگ نفتی، گفت: هنگامی که پس از برجام شرکت توتال فرانسه می خواست یک 
فــاز از پــارس جنوبی را انجام دهد برای احداث ســکوی ۲۰ هزار تنی پس از بازدید از 
شرکت های ایرانی ساخت این سکو را به مهندسان و شرکت های ایرانی واگذار کرد. 
دراین سفر طرح های »مدول دوم تصفیه خانه فاضاب کاشان« »اولین خط تولید 
پایه های چدن نشــکن توزیع برق و روشــنایی« و »واحد بخار نیروگاه ســیکل ترکیبی 

کاشان« به بهره برداری رسید.

عرضهیکمیلیونبشکهنفتدربورسانرژی
 مدیــر امور بین الملل شــرکت ملی نفــت ایران اعــام کرد: در ســومین نوبت، یک 
میلیون بشکه نفت خام سبک ایران در بورس انرژی عرضه خواهد شد.  به گزارش 
»ایران«، ســعید خوشــرو گفت: دوشــنبه اول بهمن ۱3۹7 یک میلیون بشکه نفت 
خام ســبک در حجم های 35 هزار بشــکه ای با قیمــت پایه 5۲.4۲ دار بــه ازای هر 
بشــکه عرضه خواهد شــد. وی با بیان اینکه عاوه بر امکان تسویه حساب با ارزهای 
بین المللی، امکان تسویه کامل با ارز ریال ایران با نرخ سنا از تفاوت های عرضه این 
دوره با دوره های قبل اســت، اظهار کرد: دوره تســویه حســاب معامات نیز از 6۰ به 
۹۰ روز افزایش یافته است.خوشــرو تأکید کرد:  مجوزهای ازم از ســران سه قوه برای 

عرضه سه میلیون بشکه نفت خام در بورس انرژی اخذ شده است.

اخبــــار
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سهیا یادگاری
خبرنگار
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مرجان اسامی فر
خبرنگار

ازمه خروج مسکن از رکود، دوری از 
سیاست های انقباضی است

محمد اســامی، وزیر راه و شهرســازی به اجرای سیاســت های 
انبســاطی در حوزه مســکن اشــاره کرد و گفت: بــرای خروج از 
رکود در بخش مسکن، دوری از سیاست های انقباضی ضروری 
اســت. بــه گــزارش مهــر، او روز گذشــته در حاشــیه گشــایش 
نمایشــگاه مســکن، شهرســازی و بازآفرینــی در محل مصلی 
تهران در جمع خبرنگاران افزود: خبر خوش برای متقاصیان 
مســکن مهر این اســت که روند اجرای این طــرح به جز موارد 
حقوقی و قضایی از توقف خارج شده و در تاشیم تا سریعتر به 
اتمام برسد.وی با یادآوری روند تکمیل و تحویل 500 هزار واحد مسکن مهر در کشور 
ادامه داد: از این تعداد 260 هزار واحد تکمیل شــده اســت و در صورت وصل شــدن 
انشــعابات تحویل متقاضیان می شــود؛ همچنین 240 هزار واحد در دست اجرا قرار 
دارد.اسامی با بیان اینکه سقف مسکن مهر هنوز بسته نشده است، گفت: افرادی که 
در موعد مقرر سهم آورده خود را واریز کرده باشند واحد مورد نظر را دریافت می کنند.

تاش امریکا برای تأثیرگذاری بر بازار ارز خنثی می شود
عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی به بهانه تاش امریکا 
برای برگزاری کنفرانسی ضد ایرانی با میزبانی دولت لهستان در 
اینستاگرام خود نوشت: دولت امریکا دور جدیدی از جنگ روانی 
علیــه ملت ایــران را آغاز کرده اســت. اعام اجماع بین المللی 
علیــه ایــران آن هــم در ضعیف تریــن کشــور اروپایــی، ادعــای 
عدم تمدید معافیت های نفتی آن هم بعد از ســابقه قبلی عقب نشــینی از اینکه قبًا 
می خواست صادرات نفت ایران را به صفر برساند و اظهاراتی نظیر آن، حاکی از ناامیدی 
امریکایی ها از مؤثر شدن اقدامات آنها علیه ایران است. شروع و شتاب گرفتن تأمین ارز 
از طریق هند، کره جنوبی، چین و تصمیم به توسعه مبادات و تجارت با ترکیه، عراق و 
سایر همسایگان در کنار ذخایر مطلوب و حضور مؤثر بانک مرکزی در بازار ارز، یکبار دیگر 
تاش دولت امریکا برای تأثیر گذاری بر بازار ارز را خنثی خواهد ساخت. طرح شایعات 

علیه سیستم بانکی نیز در این راستا است و هوشیاری مردم را می طلبد.

سیاست
گذاران

و قیمت هــا  مــردم خدمــت  بــه  آنکــه 
ارز  می دهــد  ترجیــح  کنــد،  کنتــرل  را 
کااهــای  واردات  بــرای  ارزانقیمــت 

اساسی اختصاص دهد.
وی دربــاره کااهایی کــه از ایران در حال 
قاچــاق اســت، گفــت: مصــرف ســاانه 
چای در کشور 120 هزار تن است اما این 
عدد دو برابر شــده اســت. وقتی قیمت 
چــای در ایــران کیلویــی 16 تــا 20 هــزار 
تومان اســت در کشورهای همسایه بین 
120 تا 160 هزار تومان اســت. متأسفانه 
طی ماه های اخیر در حجم و کارتن های 
زیــاد چای ایران به کشــورهای همســایه 
و از جملــه ترکیــه مــی رود. وی اظهــار 
داشت: قند ایرانی کیلویی 5 هزار تومان 
اســت اما این کاا در کشورهای همسایه 
کیلویــی 35 هــزار تومــان اســت. وقتــی 
ســود 7 برابری در این بخش وجود دارد 
احتمال قاچــاق افزایــش قابل توجهی 
پیــدا می کنــد. قنــد ایــران بــه جمهوری 

آذربایجان و سایر کشورها می رود.
دبیــرکل بنکــداران مــواد غذایــی گفت: 
کشــورهای  بــه  داخلــی  تولیــد  ســیگار 
ترکیه، ارمنستان، گرجستان و جمهوری 
آذربایجــان قاچاق می شــود. هــر پاکت 
ســیگار در کشــور 7 هــزار تومان اســت و 
در کشــورهای یاد شــده بیــش از 21 هزار 
تومــان اســت. قیمــت کااهای اساســی 
درکشــورهای همســایه ســه برابــر ایران 
اســت، از ایــن رو قاچاق کااهــای ایرانی 

برای کشورها سود باایی دارد.
وی خاطرنشــان کرد: کااهــای ایرانی به 
ترتیب به کشــورهای افغانستان، عراق، 
ترکیه، جمهوری آذربایجان، ارمنستان، 
گرجســتان و پاکســتان بیشــترین حجم 
فراخــور  کشــوری  هــر  دارد.  را  قاچــاق 
شــرایط خــود کااهای اساســی ایــران را 
بنکــداران  می کند.دبیــرکل  خریــداری 

به دلیل قاچاق برای 130 میلیون نفر کاا وارد می کنیم

72 میلیونپژو 206 صندوقدار
GLX 405 55 میلیونپژو

116 میلیوندنا پاس توربو
37 میلیون و 500 هزارسایپا 111

47 میلیون و 500 هزارسا ینا

480 میلیونهیوندای سوناتا هیبرید
840 میلیونکیا سورنتو

450 میلیونتیپ ادونس CH-R تویوتا
550 میلیوننیسان ایکس-تریل
550 میلیونمیتسوبیشی اوتلندر

خودروهای خارجیخودروهای داخلی

شکل گیری قاچاق معکوس
یک منبع مطلع در ســتاد مبارزه بــا قاچــاق کاا و ارز: روزانه عراقی ها 
بین 50 تا 60 کیلو برنج را از آبادان و خرمشهر خارج می کنند. ماهی 
و مرغ هم بشدت در حال قاچاق به کشور عراق است. این امر باعث 
شــده قیمــت این کااهــا افزایش پیــدا کند و مــردم هم بــرای خرید 
کااهــای اساســی انگیزه بیشــتری پیــدا کنند. لــذا این امــر در نهایت 
منجــر به کمبــود کاا در کشــور می شــود. قاچاق معکــوس معضلی 
اســت که این روزها اقتصاد کشــور با آن درگیر شــده اســت. دولت در 
ســخت ترین شــرایط مایحتــاج مــردم را تأمیــن می کند و بــه راحتی 
این کااها در حال خروج اســت. عراق، افغانســتان، پاکستان و ترکیه 
مقصد قاچاق کااهای ایرانی شــدند. در این میان سوخت بیشترین 
میزان قاچاق را دارد و بعد از آن دارو هایی اســت که برای بیمارهای 
خاص وارد می شــود. رب گوجه فرنگی هم به صورت تریلی در حال 

خروج از کشورمان است.

اصناف  قاچاق می کنند
یــک منبــع مطلــع در اتــاق اصنــاف: 4 مــاه اســت کــه شــاهد قاچاق 
معکــوس هســتیم. به جــای آنکه دولــت مرزهــا را کنترل کنــد بهتر 
اســت کــه دیگر ارز 4200 تومانی پرداخت نکنــد و در نهایت این پول 
را به دهک های پایین جامعه در قالب یارانه مستقیم پرداخت کند. 
روش فعلی بشــدت قاچاق از ایران را تقویت بخشیده است. روغن، 
برنج، حبوبات و حتی تایر در حال خروج از کشور است. مهم نیست 
ایــن امر از چه شــبکه ای صــورت می گیرد، مهم این اســت که جلوی 
آن بــا حذف ارز 4200 تومانی گرفته شــود. می گویند از طریق شــبکه 
اصنــاف کااها خارج می شــود امــا قطعاً این امر ســاماندهی نشــده 
اســت و وقتی اصناف با خریدهای مردمی و تقاضا مواجه می شــوند 
ســعی می کنند نیازها را پاســخ دهند.از هر شــبکه ای قاچاق صورت 
گیــرد برای ما قابل قبول نیســت. تا زمانی که قیمت ها واقعی نشــود 

نمی توان جلوی قاچاق معکوس را گرفت.

مهاجرت کاا به خارج 

قیمت خودرو ثابت ماند
روز گذشــته با خبر پیش فروش خودروســازان، 
قیمــت خودروهــا ثابــت ماند و نوســان قیمت 
ســراغ بــازار خودرو نیامــد. فعاان بــازار خودرو 
معتقدنــد کــه بــا پیش فــروش خــودرو قیمت هــا ثابــت می ماند و 
افزایش قیمت شب عید سراغ بازار خودرو نمی آید. آنها خاطرنشان 
کردند که خودروســازان باید تمام تاش خود را برای عرضه خودرو 

انجام دهند تا بازار از التهاب خارج شود.

بـــازارنامه

قنــد، رب، برنــج، ماهــی، تخــم مــرغ و 
خیلــی از کااهایــی کــه ارز 4200 تومانی 
خــاک  از  ســر  روزهــا  ایــن  می گیرنــد 
کشورهای همسایه درآوردند. کشورهایی 
که زمانی مبد أ قاچاق کاا به ایران بودند 
ایــن روزهــا مقصــد کااهــای وارداتــی و 
حتــی تولید داخــل ایران شــدند.حجم 
عظیمی از کااهای ایرانی به کشــورهای 
همسایه می رود و قاچاق معکوس برای 

اولین بار در کشورمان اتفاق افتاد.
یکی از کشــورهایی که متقاضی کااهای 
در  آن  اتبــاع  حضــور  و  اســت  ایرانــی 
بــرای  خرمشــهر  و  آبــادان  شــهرهای 
خیلی هــا عامــت ســؤال ایجــاد کــرده، 
عــراق اســت. عراقی هــا با خریــد گونی 
گونی برنــج از مغازه ها، ماهی و مرغ به 
درآمد باایی دســت یافتند و این کااها 
در شــهرهای یاد شــده روز بــه روز کمتر 
می شــود. کااهایی که تجار برای واردات 
روبــه رو  متعــددی  چالش هــای  بــا  آن 
می شوند این روزها با کمترین زحمت به 
کشورهای همسایه می رود. این امر سبب 
شــده در برخی کااهای اساســی کشور با 
کمبودهایی روبه رو شــود و نمونه بارز آن 
دارو اســت. داروهایــی کــه دولت مجبور 
به واردات آن اســت ایــن روزها با قیمت 
بســیار کم در حــال خروج به کشــورهای 

همسایه است.
کااهای ایرانی در کشورهای همسایه

قاســم علی حســنی؛ دبیــرکل بنکداران 
مــواد غذایی می گویــد: ارز 4200 تومانی 
بــرای اقتصــاد کشــور ســم اســت. بارها 
از  و  را مطــرح کرده ایــم  ایــن موضــوع 
سیاســتگذاران خواســتیم کــه ارز 4200 
تومانــی را قطــع کننــد. اما دولــت برای 

مــواد غذایی گفت: بــا حجم قاچاقی که 
صورت می گیرد بودجــه مواد غذایی که 
دولت تصویب کرده است باید 2/5 برابر 
شــود. با حجــم قاچاقی که صــورت می 
گیــرد بودجه کااهای اساســی که دولت 

تصویب کرده باید حدود 2 برابر بیشــتر 
شــود. یعنی عدد 13/5 میلیــارد دار به 
25 میلیــارد دار برســد. یعنــی عدد 25 
میلیون دار به 50 میلیون دار برسد. اگر 
کااهای اساسی از کشــور خارج نمی شد 

اکنــون در ایــن حــوزه با مشــکلی روبه رو 
نبودیم. وی دربــاره اینکه با چه فرمولی 
کااهای اساســی از کشور خارج می شود، 
تصریــح کرد: بیشــترین حجــم کااها از 
طریــق مســافری، پیلــه وری و باربــری 

انسانی قاچاق می شود. وی خاطرنشان 
کرد: به دلیل قاچاق به جای آنکه دولت 
بــرای 80 میلیون نفــر کاا وارد کند برای 
130 میلیون نفر واردات کااهای اساسی 

را انجام می دهد.
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اختاف قیمت 3 تا 7 برابری کااهای ایرانی با خارجی 

قاچاق کاا از ایران را افزایش داد



کلیــات ایحــه بودجــه ســال 1398 کل 
کشــور در جلسه دیروز کمیسیون تلفیق 
مجلــس تصویــب شــد. علــی اصغــر 
یوســف نژاد نماینده ســاری در مجلس 
در گفت و گــو با ایرنا، اعــام کرد: کلیات 
ایحــه بودجه 98 بــا 22 رأی موافق، 16 
رأی مخالف و دو رأی ممتنع از مجموع 
آرای 40 نماینده عضو کمیسیون تلفیق 

به تصویب رسیده است.
محمود نگهبان سامی، قاسم احمدی 
هــادی  ســلیمانی،  حســن  اشــکی، 
قوامی، همایون یوسفی، محمدحسین 
فرهنگــی، عبدالرضا مصــری و فاطمه 
کلیــات  موافــق  ســخنرانان  ذوالقــدر 
ایحــه بودجه ســال آتی در این جلســه 
امیرآبــادی  احمــد  همچنیــن  بودنــد. 
فراهانی، جهانبخش محبی نیا، محمد 
حسن نژاد، سمیه محمودی، سیدعلی 
ادیانــی و احمــد همتــی نیــز به عنــوان 
مخالف کلیات ایحه بودجه 98 در این 
جلسه صحبت کردند. کمیسیون تلفیق 
بــا تصویب کلیــات ایحه بودجه ســال 
آتــی وارد بررســی جزئیــات ایــن ایحه 

کان اقتصادی می شود.
ë  پیش بینــی ۹۵ هــزار میلیــارد تومان

برای حقوق و دستمزد سال ۹۸
دیــروز همچنین ســخنگوی کمیســیون 

تلفیق ایحه بودجه کل کشــور ســال 98 
بــا بیان اینکــه »خالص بدهــی دولت تا 
پایــان ســال گذشــته 1۴3 هــزار میلیارد 
تومــان اســت«، گفــت کــه اعداد نشــان 
می دهــد این بدهــی در محــدوده قابل 
قبولــی اســت. محمدمهــدی مفتــح در 
نشست خبری خود در جمع خبرنگاران 
کمیســیون  مصوبــات  تشــریح  در  و 
تلفیــق بودجــه اظهــار کــرد: ســقف اول 
درآمدهای دولت در سال 98، ۴0۷ هزار 
میلیاردتومان پیش بینی شــده است که 
در ســقف دوم ۴0 هزارمیلیاردتومان به 
درآمدها اضافه خواهد شد. همچنین از 
درآمدهای اصلی بودجه منابع عمومی، 
اختصاصــی و شــرکت ها در کمیســیون 
تلفیــق بررســی می شــود. وی افــزود: در 
بحث مصارف تصویر کلی ایحه بودجه 
کــه دولت تقدیــم مجلس کرده اســت، 
هزینه هــای جــاری رقمی معــادل 320 
هزار میلیاردتومان پیش بینی شده است 
که نسبت به سال قبل 9 درصد افزایش 
یافته است و تنها رقمی که در این بخش 
رشد کرده است حقوق و دستمزد است 
کــه 20 درصــد رشــد داشــته اســت. این 
نماینده مجلــس یادآور شــد: در بخش 
عمرانــی ایحــه بودجــه 98، ۶2 هــزار 
میلیاردتومان پیش بینی شــده است که 

معادل رقم ســال 9۷ اســت و در بخش 
تملــک مالــی 2۵ هــزار میلیاردتومــان 
پیش بینــی شــده اســت کــه نســبت بــه 
ســال قبل 19 درصد کاهش را شاهدیم. 
همچنیــن 9۵ هــزار میلیاردتومان برای 
حقوق و دستمزد پیش بینی شده است 
و در بخــش رفــاه اجتماعــی 122 هــزار 
میلیاردتومــان و در بخــش بازپرداخت 
میلیاردتومــان  هــزار   19.2 مالــی  اوراق 
پیش بینــی شــده اســت کــه بتوانیــم از 
بودجه امســال برای ســال 98 پرداخت 
داشته باشــیم. مفتح خاطرنشــان کرد: 
از نظر میزان کســب درآمدهــای دولت 
هــزار   12۶ مالیاتــی  درآمــد  حــوزه  در 
میلیاردتومــان پیش بینی شــده اســت و 
در خصوص درآمــد حاصل از صادرات 
نفــت بــا وجــود موانــع صــادرات نفــت 
میانگیــن 1.۵ میلیــون بشــکه نفــت در 
روز پیش بینــی شــده اســت و قیمت هر 
بشــکه نفت ۵۴ دار در نظر گرفته شده 
اســت. همچنین تسعیر قیمت ارز برای 
کااهــای اساســی ۴200 تومــان و بــرای 
بقیه کااها 8 هزارتومان پیش بینی شده 
اســت که متوســط ۵۵00 تومــان در نظر 

گرفته شده است.
ســخنگوی کمیســیون تلفیق ادامه داد: 
قوانیــن  براســاس  ارزی  درآمدهــای  از 
باادستی و قانون برنامه باید مقداری به 
صندوق توسعه واریز شود که برای سال 
98، 20 درصــد بــرای صندوق توســعه 
ملــی، 1۴.۵ درصد برای شــرکت نفت و 
مابقی برای کل بودجه پیش بینی شده 
اســت. براین اساس ۶.۶ میلیارد دار به 
صندوق توسعه ملی، ۴.8 میلیارد دار 
برای شــرکت نفت و گاز و ســهم دولت 
رقمی حدود 21.۷ میلیــارد دار خواهد 
بود. وی با بیان اینکه »سعی شده ایحه 
دولت به نحــوی واقع بینانه پیش بینی 
شود تا در سال آینده تصمیمات درستی 
گرفته شود«، گفت: کمیسیون تلفیق در 
بررســی های خود تاش می کند به این 
اطمینــان برســد که ایــن اعــداد تحقق 
پذیر اســت. بــه همین دلیــل در فرآیند 

رســیدگی به ایحه بودجــه وقت زیادی 
را برای بررسی کلیات بودجه قرار دادیم 
که دیــروز وارد بررســی ایــن موضوع در 
نماینــده  و  شــدیم  تلفیــق  کمیســیون 
دولــت بــه طــور کامــل ایحــه، اعــداد، 
ارقــام و اهــداف و درآمدهــا و هزینه هــا 
پشــتیبان  اســتدال های  همچنیــن  و 
را تشــریح کــرد. نماینــدگان هــم موارد 
مدنظــر خود را بیان کردنــد و بعد از آن 
دیــوان محاســبات و مرکــز پژوهش هــا 
نظــرات خــود را ارائه می کننــد و بعد از 
گذشــت این مراحــل کلیــات بودجه به 
رأی کمیســیون گذاشته می شــود و وارد 

بررسی جزئیات می شویم.
مفتح تأکید کرد: ما به دنبال این هستیم 
جهت گیری بودجه و مشکات احتمالی 
ســال آینــده، چگونگی افزایــش حقوق 
کارمنــدان و چگونگــی حمایــت از افراد 
تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی را 
به صورت دقیق بررسی کنیم، همچنین 
دیگــر هدفگــذاری در اســناد باادســتی 
در کمیســیون تلفیــق بررســی می شــود 
و بــه رأی می گذاریــم و بعــد از آن وارد 
مباحث جزئیات می شــویم. امیدواریم 
با بررســی جامــع و کامل گزارشــی را به 
صحــن علنی تقدیم کنیم که در تصویر 

را در  اقتصــادی کشــور  کاملــی، وضــع 
ســال آینده مدیریت کنــد. این نماینده 
مجلس یادآور شــد: یکی از نکات مهم 
در بودجــه بدهی هایــی اســت کــه برای 
دولــت ایجاد شــده اســت. مــا در قانون 
رفع موانع تولید دولت را مکلف کردیم 
کــه گزارش ســاانه بدهی ها و مطالبات 
دولت را بعد از تأیید سازمان حسابرسی 
به مجلــس ارائه کنند برهمین اســاس 
ایــن گــزارش ارائــه شــد و براســاس آن 
بدهــی دولت در 29 اســفند 9۶، 282.8 
هــزار میلیاردتومــان اســت و مطالبات 
هــزار   139 تاریــخ  ایــن  در  دولــت  در 
میلیاردتومان اســت کــه خالص بدهی 
دولت 1۴3 هزار میلیاردتومان می شود 

که این رقم بزرگی نیست.
وی ادامه داد: این بدهی در ســه ســطح 
بــه  بدهــی  اســت.  شــده  طبقه بنــدی 
اشــخاص حقوقی خصوصی و تعاونی 
و  مؤسســات  میلیاردتومــان،  هــزار   ۶0
نهادهای عمومی و غیردولتی ۶9.۴ هزار 
میلیاردتومــان و بانک هــا و مؤسســات 
مالی و اعتباری 8۶.1 هزار میلیاردتومان 
اســت. طبق ایــن گزارش بدهــی دولت 
 ۶9.3 اجتماعــی  تأمیــن  ســازمان  بــه 
هزار میلیاردتومان، بدهی به اشــخاص 

دارنــده اوراق بدهی )سررســید نشــده( 
۵۵.8 هــزار میلیاردتومــان، بدهــی بــه 
و  میلیاردتومــان  هــزار   ۴9.۷ بانک هــا 
هــزار  مرکــزی ۴2.۴  بانــک  بــه  بدهــی 
میلیاردتومــان اســت. تصویــری کــه در 
ذهن وجــود داشــت این بود کــه دولت 
بدهی فراوانی دارد اما این طور نیســت 
و اعــداد نشــان می دهــد که ایــن بدهی 
در محــدوده قابــل قبولی اســت. مفتح 
با بیان اینکه »دولت برای تســویه اوراق 
در ســال 98 اعداد و ارقامی را در بودجه 
پیش بینــی کرده اســت تا بدهــی دولت 
افزایــش پیدا نکنــد«، گفت: از ســال 92 
تــا 9۷،  13۶ هــزار میلیاردتومــان اوراق 
بهادار منتشــر شــده اســت که در ایحه 
بودجه سال 98 هم میزان اوراق بهادار 
۷۷ هزار میلیاردتومان پیش بینی شده 
است این در حالی است که طبق برنامه 
ششــم میزان اوراق بهــادار باید حداکثر 
۴۴.۵ هزارمیلیاردتومان باشــد. به گفته 
وی، طبــق آیین نامــه دو هفته فرصت 
بررســی در کمیســیون تلفیق اســت که 
تا دوهفتــه دیگر قابل تمدید اســت اما 
براســاس روال گذشــته احتمــااً ظــرف 
ســه هفته کار کمیسیون تلفیق به اتمام 

می رسد.

رئیس دفتر دادســتان کل کشور گفت: 
دادستان کل کشور نتیجه اعزام هیأت 
ویــژه کارشناســی بــه خوزســتان بــرای 
بررســی ادعــای اســماعیل بخشــی را 

اعام می کند.
علــی اکبــر بختیــاری در گفت وگــو بــا 
کــه  ایــن ســؤال  بــه  پاســخ  ایســنا، در 
بررســی های هیأت اعزامی دادســتانی 
کل کشــور بــه خوزســتان برای بررســی 

کجــا  بــه  بخشــی  اســماعیل  ادعــای 
رسید؟ اظهار کرد: دادستان کل بموقع 
نتیجه کارشناســی این هیــأت را اعام 
خواهد کــرد. به گــزارش ایســنا، پس از 
آنکــه اســماعیل بخشــی از نمایندگان 
کارگران معترض شرکت هفت تپه در 
اینســتاگرام مدعــی شــکنجه در دوران 
بازداشت خود شد، رئیس قوه قضائیه 
به دادســتان کل کشــور دستور داد که با 

اعزام تیمی مســتقل به منطقه، ابعاد 
مختلف ایــن موضوع را مورد بررســی 
قرار دهد و گزارش آن را هر چه سریع تر 
بــه اطــاع مــردم برســاند. بختیــاری 
رئیس دفتر دادســتان کل کشور نیز 18 
دی ماه از حضور هیأت ویژه کارشناسی 
دادستانی کل کشور در خوزستان برای 
بررســی ادعای اســماعیل بخشی خبر 

داد.

فاطمه سعیدی ســخنگوی فراکسیون 
امیــد مجلــس هــم در توضیــح نتایج 
بررسی این فراکسیون درباره ادعاهای 
اســماعیل بخشــی گفت: آقای بخشی 
مدعی ضرب و شتم در محل نگهداری 
اولیــه در شهرســتان شــوش و هنــگام 
انتقال به اهواز بود. وی  به حضور سریع 
مقامــات وزارت اطاعــات در مجلس 
اشــاره و اظهــار کــرد: یــک روز پــس از 

جلســه با آقای بخشــی، وزیر اطاعات 
کل  اداره  مســئوان  و  معاونانــش   و 
اطاعات اســتان خوزستان به مجلس 
آمدند و بــه تمام ســؤاات نمایندگان 
حاضــر در جلســه پاســخ دادنــد. آنها 
وقوع درگیــری در هنگام انتقال متهم 
به اهواز را تأیید کردند اما معتقد بودند 
این درگیــری طرفینی بوده و به شــکل 
ضــرب و شــتم متهم توســط مأموران 

نبوده است.
سعیدی همچنین گفت: ادعای آقای 
بخشــی پیرامــون شــکنجه بــه شــکل 
ضرب و شــتم در ایام بازداشت توسط 
خود ایشــان رد شده اســت. همان طور 
کــه آقــای مطهــری نیــز اعــام کردند 
شــکوه اصلی ایشــان از ایام بازداشــت 
زندانیــان  از  تعــدادی  بــا  همســایگی 

مرتبط با داعش بود.

www.iran-newspaper.com

editorial@iran-newspaper.com

 سال بیست وچهارم  شماره 6974
 دوشنبه  24 دی 1397

دادستانکلکشورنتیجهبررسیهادربارهاسماعیلبخشیرااعاممیکند

مهر تأیید کمیسیون تلفیق به کلیات ایحه بودجه
 ۹۵ هزار میلیاردتومان برای حقوق و دستمزد های سال آینده پیش بینی شده است

لت
ه م

خان

آغازطراحیسوختمدرن۲۰درصد
رئیــس ســازمان انرژی اتمی اعــام کرد: ایران برای نخســتین بار 
موفق شــد طراحی ســوخت مــدرن 20 درصــد برای اســتفاده در 
راکتور تهران را آغاز کند. به گزارش خبرگزاری صداو سیما، علی اکبر 
صالحی ادامه داد: اقدامات اولیه برای طراحی سوخت مدرن 20 درصد آغاز شده 
اســت و در آســتانه آن قرار داریم، محصولی که با سوخت 20 درصد قبلی متفاوت 
اســت و شکل آن عوض می شــود و راندمانش باا می رود. هر راکتوری مانند راکتور 
تهران ســاخته شــود قادر به تأمین ســوخت آن از این طریق هستیم.وی همچنین 
گفت که تأمین سوخت و ساخت اتاق کنترل از گلوگاه های اصلی در ساخت راکتور 
اســت و اکنون طراحی راکتور برای متخصصان کشــورمان، کاری بسیار ممکن شده 
است.صالحی اضافه کرد: راکتور هسته ای تهران تاکنون با سوخت قدیم کار می کرد 
اما سوخت مدرن، بهره وری راکتور را افزایش می دهد. رئیس سازمان انرژی اتمی با 
بیان اینکه دانش هسته ای را مهار کرده ایم، افزود: در دانش و صنعت هسته ای آن 
قدر پیشرفت کرده ایم که به جای مهندسی معکوس و استفاده از طراحی دیگران، 
خودمــان می توانیم ســوخت جدید طراحی کنیم که این دســتاوردی بــزرگ برای 
کشور است. رئیس سازمان انرژی اتمی همچنین از توانمندی دانشمندان هسته ای 
کشورمان در تولید ماده اولیه FDG یعنی داروی مورد استفاده در تجهیزات پت خبر 
داد و افزود: ماده اولیه FDG، اکسیژن 18 است که توانستیم این اکسیژن را با خلوص 

95 درصد در اراک تولید کنیم.

روایتخوشوقتازدلیلکنارهگیریدردولت
احمدینژاد

محمدحســین خوشــوقت مدیــرکل رســانه های خارجــی وزارت ارشــاد در دولــت 
اصاحات چگونگی کناره گیری از این ســمت در دولت احمدی نژاد را روایت کرده 
اســت. وی در بخشــی از گفت و گــوی خود بــا ایرنا توضیــح داده از خانم کریســتین 
امانپور گزارشــی منفی و جهت دار در سی  ان  ان علیه جمهوری اسامی ایران روی 
آنتن رفته بود. پس از پخش این گزارش، علیرضا مختار پور قهرودی معاون وقت 
مطبوعاتــی وزارت ارشــاد بــا من تماس گرفت و خواســت مرا ببیند. ایشــان گفت: 
شــما یک اطاعیــه ای از طرف اداره کل تان صــادر و در آن اعام کنید خانم امانپور 
به خاطر تهیه این گزارش، برای همیشه از سفر و فعالیت رسانه ای در ایران محروم 
خواهد بود. من علت این درخواســت ایشــان را پرســیدم. او پاســخ داد: از »باا« به 
مــا دســتور داده اند! وی ادامه داد: من گفتــم این کار را نخواهم کرد. فقط می توانم 
متن اطاعیه را بنویسم تا شما امضا کنید؛ من امضا نمی کنم. ایشان پذیرفت. این 
اطاعیه منتشــر شــد و صدا و ســیما هم آن را در خبر ساعت 21 منتشــر کرد. اما 24 
ساعت بعد دفتر رئیس جمهوری بیانیه ای صادر کرد. در آن بیانیه اعام شده بود 
که آقای احمدی نژاد با این بیانیه وزارت ارشاد مخالفت کرده و اجازه ورود و فعالیت 
خانم امانپور را صادر کرده اســت.اینجا متوجه شــدم که آن مقام باا که به معاون 
مطبوعاتی دستور داده، پیام خود آقای احمدی نژاد را اباغ کرده است! خوشوقت 
افزود: این یک بازی بود. ســناریویی تنظیم کرده بودند که وزارت ارشــاد این بیانیه 
را صادر کند و دفتر رئیس جمهوری اطاعیه ای در رد دســتور وزارت ارشــاد منتشــر 
کند. با این ترفند می خواســتند آقای احمدی نژاد در دنیا به عنوان فردی دوســتدار 
آزادی بیان و عاقه مند به رسانه های امریکایی و بویژه دوستدار یک چهره رسانه ای 
امریکایی مطرح شود تا گام های دیگر سناریو را بردارند! این اتفاق که افتاد دیدم اگر 
بخواهم بمانم، با توجه به مشی اصولی و مستقلی که دارم، یا باید از آن مجموعه 
تمکین کنم یا با آنها درگیر شوم که اهل هیچ کدام از این دو گزینه هم نبودم؛ بااخره 

تصمیم گرفتم از وزارت ارشاد خداحافظی کنم.

خبـــــر

برداشــت اشــتباه از واژه »فتنــه 98« از 
همان معدود مواردی است که توانسته 
اصاح طلبــان و برخــی اصولگرایــان را 
بــه یک نقطه نظر مشــترک برســاند. تا 
آنجــا که بســیاری از شــخصیت های هر 
دو جریان سیاسی کشور نسبت به تعبیر 
اشتباه این واژه از سخنان رهبری انقاب 
نگرانــی  عامــل  را  آن  و  داده  هشــدار 

جامعه می خوانند.
ســال 9۷  گفتنــد  امریکایی هــا  »اینکــه 
چنین و چنــان می کنیم، ممکن اســت 
فریــب باشــد؛ ممکــن اســت ســال 9۷ 
جنجــال کنند و نقشــه را برای ســال 98 
کشــیده باشــند. همــه، حواس شــان را 
جمــع کننــد«. ایــن اظهــارات رهبــری 
انقاب در دیدار جمعی از خانواده های 
شهیدان دفاع مقدس و مدافع حرم که 
در 21 آذرمــاه امســال انجام شــد، کافی 
بود تا برخی با نســبت دادن این هشدار 
به انتخابات ســال آینده، از هم اکنون از 
تحرکاتــی بگویند که پرداخته ذهن آنها 
بوده و قرار است که در آستانه انتخابات 
یازدهمین دوره مجلس شورای اسامی 
رخ دهــد. امــا قبل از شــکل گیری چنین 
غائلــه ای، زودتــر از همــه، چهره هــای 
و  شــدند  میــدان  وارد  اصاح طلــب 
اســتفاده از واژه فتنــه 98 را بهره گیــری 
نابجا از بیانات رهبری دانســتند و حتی 
خواهــان ورود نیروهــای امنیتــی بــرای 
شناســایی افــرادی کــه چنیــن مــواردی 
را مطــرح می کننــد، شــدند. بــا حضــور 
فعال تــر اصاح طلبــان بــرای مقابله با 
افــرادی کــه همچنــان به تعبیر اشــتباه 
خود از بیانات رهبــری ادامه می دادند، 
اصولگرایان هم سکوت را جایز ندانسته 

و برداشت  های اشتباه از واژه فتنه 98 را 
عامل نگرانی جامعه دانستند.

سیاســی  فعــال  غفوری فــرد  حســن 
اصولگــرا، درباره ادعاهای مطرح شــده 
در زمینه وقوع فتنــه 98، به خبرآناین 
گفت: این موضوع امری طبیعی است 
که رهبر معظم انقاب به عنوان مسئول 
اصلــی کشــور همــواره همــه احتماات 
را در نظــر بگیرنــد و بــرای آگاه ســازی 
جامعه تفســیرها و راه حل هایی را ارائه 
بدهنــد. وی تأکیــد کــرد: حتــی زمانــی 
کــه احمدی نژاد خیلــی اصــرار می کرد 
امریــکا نمی توانــد حمله کنــد، رهبری 
می گفتنــد ممکن اســت حمله صورت 
گیرد بنابراین تأکید داشتند که مملکت 
برای هر نوع توطئه خارجی آماده باشد.
او بــا تأکید بر اینکه هشــدار رهبری باید 
زمینه ســاز وحدت و آگاهی بیشتر مردم 
و مسئوان شود، تصریح کرد: متأسفانه 
فرمایشــات  از  اشــتباه  برداشــت های 
رهبری به گونــه ای بود که نوعی نگرانی 
در جامعــه و بین مردم به وجــود آورد. 
وی با بیان اینکه همواره احتمال توطئه 

امریــکا وجــود دارد، ادامــه داد: طبیعی 
اســت که رهبری برای آگاه سازی مردم 
از  امــا متاســفانه  هشــدارهایی بدهنــد 
فرمایشات ایشــان برداشت های زیادی 
شــد که به نظر من اگر ما تأکید اصلی را 
بر همان فرمایشــات شفاف و مشخص 
رهبــری قــرار دهیــم بهتریــن نتیجــه را 
ایشــان  تأکیــد  گرفــت چــون  خواهیــم 
بــر آمادگــی مــردم و مســئوان، حفــظ 
وحدت، ایجاد امید، افزایش اعتماد به 
کارایــی و قــدرت نظام  بــرای برخورد با 

توطئه های داخلی یا خارجی بود.
 غفــوری فرد یادآور شــد: رهبری متذکر 
شدند که مردم و مسئوان آماده باشند 
نــه اینکه جامعه دچار یــأس و ناامیدی 
شــود. فرمایشــات رهبری به طور کامل 
گویــا اســت تــا مــردم متوجه باشــند که 
احتمــال توطئه وجود دارد بــا این حال 
عامــل قدرت مــا وحدت اســت که باید 

حفظ شود.
ë مدعیان فتنه ۹۸ قرائن ارائه دهند 

عباس ســلیمی نمین تحلیلگر مسائل 
ادعاهــای  بــه  پاســخ  سیاســی هــم در 
مطرح شده درباره وقوع فتنه 98 گفت: 
برخــی حدس و گمان هــا را نباید از یک 
حــدی فراتــر ببریــم، اگرچــه آمادگــی 
داشــتن برای مقابله با هر نوع تحرکات 
دشــمن طبیعــی اســت و بایــد وجــود 
داشــته باشــد اما اینکه بگوییــم به طور 
قطع فتنه ای در سال 98 صورت خواهد 
گرفت، قابل قبول نیست. این تحلیلگر 
مســائل سیاســی با بیان اینکــه به هیچ 
وجه امــکان پیش بینی وقوع فتنه ای در 
ســال 98 وجود نــدارد، ادامــه داد: برای 
وقوع فتنــه باید مجموعــه ای از عوامل 

داخلی، خارجی و... در هم تنیده باشــد 
تا در نهایت تبدیل به فتنه شود اما اینکه 
شــرایط بــرای وقــوع فتنــه در ســال 98 
فراهم اســت در حد یک احتمال است 
و قطعیــت نــدارد بنابراین کســی نباید 

سخن از قطعیت به میان آورد.
وی بــا تأکید بــر اینکه دایــل متعددی 
در توانمندی ایران برای ناکام گذاشــتن 
امریکایی ها در رســیدن به اهداف شــان 
علیه ایــران وجــود دارد، گفت: کســانی 
کــه بحث فتنــه 98 را به صورت قطعی 
مطرح می کنند باید قرائنی ارائه بدهند 
تــا قطعیــت آن را ثابت کند کــه به طور 
مثــال کســانی در داخــل اقداماتــی در 
دســتور کار دارند یا اینکه اعام شــود ما 
توانایی مقابله در برابر تحرکات دشمن 
را نداریــم بنابرایــن آنهــا قادرنــد نظم 

جامعه را بر هم بزنند.
ë  »۹۸ »فتنــه  طــرح  بیــان  از  هــدف   

پیش دستی برای حذف رقیب است
آذر منصــوری، عضــو شــورای مرکــزی 
حــزب اتحــاد ملــت ایران اســامی هم 
در ارزیابــی خــود از هشــدار اخیر برخی 
چهره هــای سیاســی درباره وقــوع آنچه 
فتنــه جدید می  نامند گفــت: این روش 
بخشی از اصو لگرایان است که با نزدیک 
شــدن به هر انتخاباتی با عنوانی جدید 
ســعی در اتهام زنــی قبــل از انتخابــات 
بــه اصاح طلبــان می  کنند. ایــن فعال 
سیاســی اصاح طلب تأکید کرد: به طور 
قطــع این یــک نــوع پیش دســتی برای 
حذف رقیب سیاسی در انتخابات است. 
همه تحلیل های این طیف به انتخابات 
 و رسیدن به راه هایی برای حذف رقیب 

سیاسی ختم می شود.

اصولگرایان هم به تعبیر غلط از فتنه ۹۸ معترض شدند

غفوریفرد:برداشتاشتباهازسخنانرهبرانقابعاملنگرانیجامعهشد
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بــر اســاس دســتور رهبــر معظــم انقاب 
ســاخت و ســاز در کوه هــای شــمال تهران 
ممنــوع اســت. ایــن مطلــب را »علیرضا 
اســتعدادیابی  اداره  رئیــس  عندلیبــی« 
بــا  گفت و گــو  در  تهــران  طبیعــی  منابــع 
هــم  قانــون  می کنــد.  یــادآوری  »ایــران« 
ســاخت وســاز های بااتــر از 1800 متــر را 
ممنوع کرده اما هر روز شــهروندان زیادی 
کــوه و دره هــای مرادآبادکوه  را پشــت ســر 
می گذارنــد تــا آن طــور کــه ســندهای دم 
دستشان می گوید، خود را به زمین هایشان 
برســانند؛ زمین هایــی بااتــر از 1800 متر، 
درست پشــت دانشگاه علوم و تحقیقات! 
دانشــگاهی کــه پیچ هــای ناکارآمــدی اش 
همین ماه گذشته 10 دانشجو و دو پدر را از 
زندگــی گرفت و به پایین کوه خورده شــده 
پرتاب کرد تا »اسماعیل کهرم« کارشناس 
نامدار محیط زیســت درگفت وگو با ایران  
بگوید:»کــدام عقــل ســلیم یــک اتوبوس 
10، 12متــری را می انــدازد تــوی پیچ هایی 
خطرناک تــر از چالــوس؟!« امــا آن مرگ 
تلخ هم راه را بر ســاخت و ســازهای باای 
1800متر نمی بندد. شــهروندانی هســتند 
که کوه های شمال تهران باای مرادآبادکوه 
پشــت دانشــگاه را گز می کنند، سند نشان 
می دهد کــه این زمین ها متعلــق به  800 
نفر اســت! البته این عدد، همه جمعیتی 
نیســت کــه چشــم دوخته انــد بــه بــاای 
یال هــای جنوبــی البــرز در شــمال تهران. 
یکی از کارشناســان مسکن و شهرسازی به 
»ایــران« می گوید:»در قالــب تعاونی های 
مختلف، زمین هــای باای کــوه را به افراد 
مختلف واگذار کرده اند.« فقط یکی از این 
تعاونی هــا 22 هزار عضــو دارد که هر کدام 

تکه ای از آن باا به اسمشان است!
ë  تخــم لقــی کــه جهادکشــاورزی روی کوه

کاشت!

روابط عمومی جهاد کشــاورزی تهران 
دربــاره زمین های مرادآباد کــوه خودش را 

به نشنیدن می زند و حاضر نمی شود باب 
گفت و گوی کارشناسان این اداره را با روزنامه 
ایــران باز کند اما بــرای منابع طبیعی های 
پایتخــت این منطقه و ماجراهایش اســم 
آشنایی ســت؛ »پاک مرادآباد کوه«.البته 
»پرویــز بیات« سرپرســت معاونت منابع 
طبیعی تهران هم در گفت و گو با خبرنگار 
ما مســئول این زمین ها را سازمان مسکن 
و شهرســازی می دانــد. دلیــل هــم دارد. 
می گوید:»ایــن زمین هــا در حریــم قانونی 
شــهر قــرار دارند امــا جلوگیری از ســاخت 
و ســازها کار شــهرداری اســت!« بخشی از 
زمین هــا به کارکنان و بازنشســتگان منابع 
طبیعــی و جهادکشــاورزی واگذار شــده تا 
جدال سه دهه بین قانون و کارکنان دولتی 
پیــش بیاید. کارمندانی که البته خودشــان 
می گویند تشــنه تا پــای چشــمه رفته اند و 
برگشــته اند. همین مرادآبادکــوه هم تنها 
جهادکشــاورزی  بازنشســته های  دســت 
نیست.  74 هکتار آن هم به دانشگاه تهران 
رسیده! سهم جهاد هم 68 هکتار می شود. 
تعاونــی جهادمجد یکی از همین تعاونی 
هاست که سایتی هم برای فروش زمین ها 
دارد بــا وجــود ایــن روابط عمومــی جهاد 
اســتان تهران ترجیح می دهد بگوید هیچ 
شناختی از این تعاونی ندارد. قوه قضائیه 
هــم ســهم دارد. ارتشــی ها هــم هســتند. 
»وحیــد انصاری«رئیــس منابــع طبیعــی 
شهرســتان تهران هم هیچ عاقه ای برای 
ورود بــه موضوع ندارد. انصاری در پاســخ 
بــه اصــرار خبرنــگار مــا می گوید:»معلوم 
و دنبــال  زنــگ می زنیــد  از کجــا  نیســت 
چــه اطاعاتــی هســتید.« در نهایــت هم 
می گوید:»مــا مجبــور بــه پاســخ دهــی به 
وزارت اطاعــات می شــویم.« و تلفــن را 
قطــع می کنــد! بیــات معــاون سرپرســت 
منابع تهران مســئول واگــذاری زمین ها را 
جهاد کشــاورزی اســتان تهــران می داند و 
می گوید:»مــن ســوابق واگــذاری در دهــه 
70 را نــدارم.« او قطعه بنــدی زمین هــا را 
هــم کار مســکن و شهرســازی می داند. به 
گفتــه بیات، محــدوده حریم شــهر تهران 

تعریفــی دارد و بــا تعاریف منابع طبیعی 
فــرق دارد. بیــات منابع طبیعــی را مرتع، 
ســاحل، بیشــه و کوه می داند اما این سؤال 
را کــه کوه هــای شــمال تهران کوه نیســتند 
این گونه پاسخ می دهد:»بر اساس قانون، 
شهرســازی  برعهــده  آنهــا  از  حفاظــت 
اســت.« البتــه او کتمــان نمــی  کنــد .ایــن 
اراضــی پیش از واگــذاری جزو اراضی ملی 
بوده.  با وجود آنکه سندهای مشاعی برای 
طرح های عمومی رفاهی صادر می شــود 
نــه مســکونی، امــا زیــر مجموعــه تعاونی 
اعتبار، تعاونی های مسکن بسیاری تشکیل 
می شــود!به گفتــه عندلیبــی ایــن تعاونی 
وابســته به زیرمجموعه های وزارت جهاد 
کشــاورزی بودند. به گفته کارمندان منابع 
طبیعی خیلی از کارمندان جهاد کشاورزی 
که در دهه 70 این زمین ها به نامشان سند 
می خــورد، امــروز در قیــد حیات نیســتند. 
برخــی از آنها زمین هــا را به افــراد دیگری 
واگذار می کنند. عندلیبی می گوید:»زمین 

را بــه افراد)بازنشســته و کارکنــان دولــت(
با ســند مشــاعی می دهنــد.« وزیــر آن روز 
به دنبال یک طرح عمومی رفاهی  در باای 
کوه های شــمال پایتخت بود امــا در گذر از 
ســه دهه کارمندان به دنبال تفکیک زمین 
افتادند تا طرح رفاهی جای خود را به طرح 
مســکن بدهــد! دعواهــای حقوقی شــکل 
گرفــت. ســند ها فروختــه شــد و صاحبان 
جدیــدی پیــدا کــرد. صاحبانی کــه رد آنها 
را می شــود در میــان اماکی هــای بــاای 
شــهر یافــت. عندلیبــی می گوید:»منابــع 
طبیعی هیچ وقت به دنبال ایجاد مسکن 
در اراضی بــاای کوه نبود.« در نهایت پای 
تبصره های قانونی وسط می آید. عندلیبی 
می گوید:»تبصره هایــی کــه اجــازه می داد 
کســانی که از قدیــم زمین داشــتند، بهای 
روز را بپردازنــد و تغییــر کاربــری)از رفاهی 
به مســکونی( بدهند.«! به گفتــه او:»البته 
ایــن اتفــاق نمی افتــد.« عندلیبــی درباره 
از  مرادآبادکــوه  زمین هــای  قطعه بنــدی 

وجــود کســانی ســخن بــه میــان مــی آورد 
از صاحبــان اســناد مشــاعی وکالــت  کــه 
گرفته اند و زمین ها را قطعه بندی کرده اند 
امــا او می گوید:»ایــن قطعه بنــدی وجــه 
قانونــی ندارنــد.« بــه گفتــه عندلیبــی آن 
زمان به دنبــال صحبت های رهبر معظم 
انقــاب تصمیم گرفته می شــود تا اراضی 
بــاای کــوه از مردم پــس گرفته شــود و به 
جــای آن اراضــی ای در داخــل شــهر کــه 
قابلیت ســاخت و ســاز دارد به آنــان داده 
شود. دعوای جدیدی راه می افتد. هرچند 
تاش هــای خبرنگار مــا بــرای گفت و گو با 
مدیرکل حوزه شهرسازی سازمان مسکن 
و شهرســازی به نتیجه نمی رســد اما یکی 
می گویــد:  ســازمان  ایــن  کارشناســان  از 
»واگــذاری اراضی ملی اشــتباهی بود که از 
30 سال پیش شروع شده و همچنان ادامه 
دارد، هیچ کس هم به آن توجهی ندارد.« 
همچنــان  کشــاورزی  می گوید:»جهــاد  او 
بــه بازنشســته هایش زمیــن می دهد. یک 

روزی بــاای کــوه و حــاا در بیابــان. وقتــی 
اراضــی ملــی واگــذار شــده، جهاد خــود را 
کنار می کشــد و دردســرش می مانــد برای 
ســازمان مسکن و شهرســازی!« در همین 
نقطــه اســت کــه مســکن و شهرســازی و 
کارکنان سند به دست، شدید ترین برخورد 
را با همان دارند. به گفته ســازمان مسکن 
و شهرســازی ها، آنهــا زمیــن معــاوض را 
از میــدان ونــک بــه بــاا می خواهنــد. این 
کارشــناس می گوید:»زمین هــای روی کوه 
بااتــر از نیــاوران اســت و انتظــار دارنــد در 
نیاوران زمین بگیرند اما قیمت کارشناسی 
زمین های باای کوه با قیمت زمین در این 
منطقه اصاً قابل مقایسه نیست.« مسکن 
زمین هــای  آنکــه  از  پیــش  شهرســازی  و 
مسکن مهر »پردیس« به فروش برسد به 
آنها پیشنهاد می دهد تا زمین معاوض را 
در این نقطه بگیرند. خیلی ها از واحدهای 
مســکن مهــر را صاحبــان بی پــول آنها به 
اماکی هــا پیش فروش کردنــد، چون پول 
کافی برای تکمیل آنها نداشتند اما کارکنان 
جهادکشــاورزی قبول نمی کنند. مسکن و 
شهرســازی پرند را هم پیشنهاد می دهند. 
این پیشنهاد هم توجه منابع طبیعی ها را 
جلب نمی کند تا اراضی کوه های شــمالی 
تهــران یا آن طــور کــه کارشناســان محیط 
زیســت می گویند »ریه زیســتی« پایتخت 
همچنان محل درگیری شهروندان سند به 
دست باشــد. شهروندانی که بعد ازحادثه 
دانشگاه علوم و تحقیقات از شروع ساخت 
و سازها خبر می دهند و می گویند:»بزودی 
سنگ بنای خانه هایشان را باای یال های 
البرز  بنیان می نهند.« ســاخت وسازهایی 
کــه احتمااً بــا لودر تخریب خواهد شــد تا 
همچنان این سؤال بی پاسخ بماند که چرا 
تک ویاهایی در آن باا ساخته شده و کسی 
کاری به آنها ندارد! در این میان دستگاه ها، 
وزارتخانه هــا و نهادهــا هــم همچنــان به 
ساخت و ساز خود ادامه می دهند تا دوباره 
حادثــه تلخــی چــون علــوم و تحقیقــات 
ســر زخم های کهنه را بازکنــد! بدون اینکه 

مرهمی برای آنها باشد!

زهرا کشوری
خبرنگار

ساخت وساز در ارتفاع ممنوعه!
وضعیت پولی »درمان« در ایحه بودجه ۹۸گزارش »ایران« از شهروندان سند به دستی که می خواهند پشت دانشگاه علوم و تحقیقات خانه بسازند!

معاون درمان وزارت بهداشت درباره وضعیت اعتبارات »تحول 
در درمــان« در بودجــه ســال 13۹8، گفــت: در زمینــه ارائه منابع 
تحولــی حوزه درمان ماننــد 10 درصد هدفمنــدی یارانه ها و یک 
درصد ارزش افزوده در ایحه بودجه سال آینده مشکلی وجود ندارد.به گزارش ایسنا، 
دکتر قاسم جان بابایی با اشاره به بودجه درمان وزارت بهداشت در ایحه بودجه سال 
13۹8، گفت: در حال حاضر ایحه بودجه در مجلس شورای اسامی در حال بررسی 
اســت. از طرفی باید بدانیم که بااخره در این شــرایط کشور، دولت در بودجه نویسی 
بــرای همه حوزه هــا با محدودیت هایی مواجه خواهــد بود. وی افــزود: به هر حال ما 
هــم وزارتخانه ای هســتیم کــه منابع مان به ســازمان برنامه و بودجه وابســته اســت. 
مانند پول هایی که به بیمه ها ارائه می شــود. بر اســاس شرایط مملکت تصمیماتی 
برای بودجه گرفته شــده اســت و دولت هم بر اساس شــرایط و میزان فروش نفت و 
محل مالیات کشور تصمیم گیری می کند. جان بابایی ادامه داد: البته وزارت بهداشت 
منابعی را هم در حوزه درمان از محل طرح تحول نظام سامت دارد، مانند 10 درصد 
هدفمندی یارانه ها و یک درصد ارزش افزوده که تقریباً در زمینه ارائه این منابع برای 

وزارت بهداشت در ایحه بودجه سال آینده مشکل جدی وجود ندارد.

۳۵۰۰ دانش آموز به دلیل مشکات مالی امکان تحصیل ندارند
وزیــر کار، تعــاون و رفاه اجتماعی با بیان اینکــه 3۵00 دانش آموز به دلیل منابع 
مالی امکان تحصیل نداشــتند، گفــت: باید تاش کنیم با همکاری دســتگاه ها این 
مشکل را حل کنیم و امکان بازگشت کودکان بازمانده را فراهم کنیم. به گزارش ایلنا، 
محمد شریعتمداری گفت: امیدواریم بتوانیم با مسائل موجود به  صورت ریشه ای 
برخــورد کنیــم و بازماندگان از تحصیل را از نظام آموزشــی حذف نکنیم و آنها را به 
چرخه آموزش بازگردانیم. امروزه در جهان برای فقر مفاهیم گســترده تری تعریف 
می شــود و دیگر فقر مالی به تنهایی مانع نیســت و چند قابلیتی شــده است. وی به 
موانع مهمی که بر ســر راه توســعه یافتگی وجود دارد و مهم ترین آنها فقر آموزشی 
است اشاره کرد و افزود: باید در رفع این موانع پیشتاز باشیم و بسیاری از کشورهایی 
که دارای شاخص های آموزشی برابر در دوره ابتدایی هستند، در کاهش نابرابری های 
اقتصادی از شرایط مطلوب تری برخوردار هستند.  او گفت در حال حاضر با حدود 
120 تا 130 هزار کودک بازمانده از تحصیل مواجه هستیم که باید برای بازگشت این 
افراد به مدرســه برنامه ریزی های جدی انجام شــود. شــریعتمداری گفــت در حال 
حاضر 1۴ میلیون دانش آموز در کشور تحصیل می کنند. 7 میلیون در مدارس ابتدایی 
هســتند و این شــورا بــرای ارتقای شــاخص های آموزشــی در مناطق محــروم برگزار 
می شود که سعی می کنیم با همکاری دستگاه ها این مشکل را حل  و امکان بازگشت 

کودکان بازمانده را فراهم کنیم.

توزیع داروهای بیماران خاص به صورت سهمیه ماهانه
مدیــرکل امــور دارو و مواد تحت کنترل ســازمان غــذا و دارو با اشــاره به بهبود 
شرایط دارویی کشور در ماه های اخیر، گفت: تمام داروهای بیماران خاص تأمین 
و ذخیره شده است و تا پایان سال مشکلی در تأمین این داروها نخواهیم داشت. 
به گزارش ایسنا، دکتر محمد عبده زاده با اشاره به اینکه در تأمین داروهای بیماران 
خاص هیچ مشکلی وجود ندارد، اظهار کرد: داروهای بیماران خاص تا پایان سال 
تأمین شــده اســت که براساس لیســت تهیه شــده از بیماران خاص هر استان، به 
صورت ماهانه توزیع می شود. وی با اشاره به اینکه در حال حاضر وضعیت تأمین 
داروی بیماران خاص به پایداری رسیده است، گفت: خوشبختانه از دو ماه گذشته 
مشــکلی در تأمین داروی بیماران خاص نداشــته ایم و تا پایان سال نیز نگرانی از 

این بابت وجود ندارد.

اخبـــار

ران
/ ای

یی 
نسا

ضل 
والف
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ســنگ بنــای واگذاری هــا را بــه گفته عندلیبــی رئیــس اداره اســتعدادیابی منابع طبیعــی وزیروقت 
بنــا می نهــد. طرحــی که وزیر روی یال های البرز در شــمال تهــران می ریزد ایجــاد امکانات رفاهی و 
تفریحی است. تعاونی اعتبار را هم جهادکشاورزی با عنوان امور رفاهی کارمندان تشکیل می دهد. 
تعاونی اعتبار اولین خشــتی اســت که جهادکشــاورزی کج نهاد و طرح تا سه دهه بعد بســیاری را مشغول بلندی های 

البرز در شمال پایتخت می کند.

بـــــرش
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 معرفی نماینده ژاپن در اسکار 

به عنوان برگزیده»پالم اسپرینگز«

هیــأت داوران فیپرشــی )انجمــن بین المللــی منتقدان 
فیلم( فیلم »دزدان فروشگاه« به کارگردانی »هیروکازو 
کورئیــدا« را به عنــوان برتریــن فیلــم خارجی ســی امین 
جشــنواره فیلــم پالم اســپرینگز انتخــاب کــرد. ایــن فیلــم کــه در جشــنواره 
کــن ۲۰۱۸ موفــق به کســب جایزه نخــل طای بهتریــن فیلم جشــنواره کن 
شــد، دربــاره خانــواده ای اســت که به اعمــال بزهکارانــه ُخــرد می پردازند و 
بــه موضــوع فقر در ژاپن اشــاره دارد. ایــن فیلم همچنین توانســته به عنوان 
نماینده سینمای ژاپن به فهرست کوتاه ۹ فیلم شاخه بهترین فیلم خارجی 

جوایز سینمایی اسکار راه یابد.

آن سوی 
مرز

نکوداشت یک عمر تحقیق
استاد مهدی محقق نیازی به معرفی 
نــدارد. نامــش را همــه می شناســند. 
فقیــه،  ادیــب،  نویســنده،  محقــق، 
مجتهــد و نســخه پژوه و شــارح کتــب 
ادبــی فلســفی و فقهــی؛ کســی کــه در 
دوره ریاستش در انجمن آثار و مفاخر 
فرهنگی، عاوه بر پژوهش، سال های 
فرهنگــی  مفاخــر  وقــف  را  بســیاری 
کشــور کــرد. او کــه بنیانگــذار مؤسســه 
مطالعات اســامی دانشگاه مک گیل 

کاناداست، روز شنبه مورد تجلیل قرار 
گرفت. 

ســازمان  در  کــه  نکوداشــت  ایــن  در 
اســناد و کتابخانــه ملــی ایــران برگزار 
شــد، چهره هایــی چــون نوش آفریــن 
انصــاری، توفیــق ســبحانی، منوچهــر 
صدوقــی ســها و علــی ســلطانی گــرد 

فرامرزی به سخنرانی پرداختند.
در ایــن مراســم توفیــق ســبحانی 
دربــاره مهــدی محقــق اظهــار کــرد: 

»اولین بــار کــه بــا نــام مهــدی محقق 
آشــنا شــدم، دانشــجو بــودم. افتخــار 
می کنــم کــه به مــدت ۱۱ ســال در کنار 
کــرده ام.  فعالیــت  محقــق  مهــدی 
تنهــا تأســف مــن ایــن بــوده کــه چــرا 
در طــول مــدت حضــورم در کنــار او، 
یادداشــت هایی را ننوشــته ام، کــه اگر 
ایــن امــر را انجــام داده بــودم یکی از 
بزرگتریــن لغت نامه هــای عربی را به 

نگارش درآورده بودم.«

سپس علی سلطانی گرد فرامرزی 
در ســخنانی گفت: یکی از مواردی که 
مــن در زندگــی ام بارهــا خــدا را شــکر 
کــرده ام ایــن بــوده اســت کــه بــه من 
توفیق شــاگردی اســتاد محقق را عطا 

کرده است. 
اســتاد محقق واقعاً همیشه مانند 
پــدر روحانــی مــن بــوده اســت، آنچه 
او در مســیر مــن قرار داد و مــرا در آن 
دادن  توجــه  کــرد  راهنمایــی  زمینــه 

مــن به قرآن بــود. مــن کتاب هایی در 
نوشــته ام  ادبیــات  و  مــورد شــاهنامه 
دانشــگاه  و  مــدارس  در  ســال ها  کــه 
تدریس شــده اند اما دو کتــاب اخیرم 
حاصــل راهنمایی های اســتاد محقق 

و مقداری هم مرحوم دکتر شهیدی 
بزرگــواران  ایــن  اســت.  بــوده 

را  قــرآن  تأویــل  مــن  بــه 
تفســیر  مقابــل  در 

آموختند.

۲ پیام تسلیت برای درگذشت نیساری
غامعلــی حداد عــادل، رئیس فرهنگســتان زبــان و ادب 
فارســی و کاووس حســن لی رئیــس مرکز حافظ  شناســی 
هر کدام در پیام هایی جداگانه، درگذشــت سلیم نیساری، 
عضو پیوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی و حافظ  شناس را تسلیت گفتند.

بررسی آثار جدی عبید
ســومین نشســت از مجموعــه درس گفتارهایــی دربــاره  عبید زاکانــی در روز 
چهارشــنبه ۲۶ دی، ساعت ۱۶:۳۰ به »بررســی آثار جدی عبید« اختصاص 
دارد که با سخنرانی بهرام پروین گنابادی در مرکز فرهنگی شهرکتاب برگزار 
می شود. در این درس گفتار تاش می شود که از شعرهای جدی عبید راهی 
بــه زندگــی، تفکــر و اندیشــه  او یافت و رابطه  شــعرهای جــدی و طنزهای او 

بررسی شود.

معرفی برگزیدگان جشنواره هنر مقاومت
آثــار برگزیــده پنجمیــن جشــنواره هنــر مقاومــت انتخــاب شــدند. پنجمین 
جشــنواره هنر مقاومت با دبیری مســعود نجابتی و بــه همت گروه هنرهای 
تجســمی بنیــاد فرهنگــی روایــت فتــح در ۱۰ بخــش »پوســتر«، »تبلیغــات 
شــهری«، »کارتــون و کاریکاتــور«، »تصویــر ســازی«، »طراحــی صنعتــی«، 
»پرچم و کتیبــه«، »تایپوگرافی«، »گرافیک متحرک«، »نقاشــی دیجیتال«، 
»عکس« و بخش ویژه »علمیـ  پژوهشی« بهمن سال جاری برگزار می شود.

کنسرت حیدر کاکی
حیدر کاکی نوازنده شــناخته شده تنبور همراه با فرزندش همایون کاکی روز 
چهارم بهمن ماه در تاار رودکی تهران کنســرت دو نوازی برگزار می کند.در 
این کنســرت آثاری از ســاخته های حیدر کاکی و برخی از مقام های موسیقی 
تنبور اجرا می شــود.این کنسرت شامل دو بخش است که در بخش نخست، 
قطعاتــی در مقام »شاخوشــینی« و دســتگاه چهارگاه اجــرا و در بخش دوم 
قطعاتی در مقام های »ســاروخانی«، »ســحری«، »غریبی«، دســتگاه شور و 

ماهور اجرا می شود.

رونمایی از »پناه« در موزه سینما
مراســم رونمایی و آیین دیدار با عوامل فیلم »پناه« ســاخته احمد بهرامی 
شــامگاه شــنبه ۲۲ دی ماه در موزه ســینما برگزار شــد. این مراسم با حضور 
محمــد صالــح عا، تــورج اصانی، ســهراب نوربخــش، احســان عبدی پور، 
فرهاد گاوزن، پدرام زرگر، باران صالح اعا، مهدی اصانی، ســعید بشــیری 

و بابک انصاری برگزار شد.

اختتامیه نخستین جشنواره تئاتر رادی
اختتامیه نخســتین جشــنواره تئاتر اکبر رادی شامگاه شنبه - ۲۲ دی ماه - در 
ســالن ناظرزاده کرمانی تماشاخانه ایرانشهر با حضور محمود دولت آبادی 
به عنوان دبیر افتخاری این جشــنواره درحالی برگزار شــد که تعداد بســیاری 
از حضــار به دلیــل کمبــود جــا در ســالن ایســتاده بودنــد و همچنیــن برخی 
بخش های این مراسم با مشکات فنی برگزار شد. این اتفاق با انتقاد اهالی 

تئاتر از جمله محمدرحمانیان از مدیران فرهنگی تئاتر همراه بود.

اعام اسامی سینماهای مردمی
آزادی )شــهر فرنگ، شــهر قصه، شــهر هنر و شهرهفتم(، آســتارا، استقال، 
ایــران مــال، تماشــا، جــوان، راگا، زندگــی، شــکوفه، فرهنگ، کــورش، کیان، 
ماندانا و مگامال به عنوان ســینماهای مردمی سی وهفتمین دوره جشنواره 

فیلم فجر معرفی شدند.

میزبانی قم از طنزپردازان شعر فجر
سی و نهمین »محفل طنز ُقمپز« میزبان طنزپردازان سیزدهمین جشنواره 
شــعر فجــر خواهد بود.در ایــن برنامه که عصــر چهارشــنبه )۲6 دی ماه( در 
آستانه چهلمین روز درگذشت »ابوالفضل زرویی نصرآباد« برگزار می شود، 
عباس احمدی، اســماعیل امینی، همایون حسینیان، نادر ختایی، سیدامیر 
سادات موسوی، ناصر فیض، صابر قدیمی، علیرضا لبش، امید مهدی نژاد 

و شاعران طنزپرداز استان قم به شعرخوانی خواهند پرداخت.

انتشار »ملودیکافه« پیش از آغاز سال 98
ســامان احتشــامی، نوازنــده و آهنگســاز شــناخته شــده کشــورمان از انتشــار 
تازه  ترین اثر خود با عنوان »ملودیکافه« با حال و هوایی متفاوت پیش از آغاز 
ســال ۹۸ خبر داد، این آلبوم مشــتمل بر تولید چند اثر موســیقایی بر مبنای 
ســاز ملودیکا اســت.به گفتــه احتشــامی آلبوم مذکــور از مجموعــه قطعاتی 
تشــکیل شــده که هم حالتی نوســتالژیک برای مخاطب داشــته باشــد و هم 

حس در کافه بودن و طعم قهوه و نسکافه را زیر زبان شنونده تداعی کند.

معرفی نامزدهای جشنواره نقد کتاب در گروه دین
مقاله هــای راه یافته به مرحله دوم پانزدهمین جشــنواره نقد کتاب در گروه 

دین شاخه قرآن و حدیث و فقه و حقوق معرفی شدند.

کار مجید مجیدی برای چینی ها
»مجیــد مجیــدی« کارگــردان ایرانــی کــه دو مــاه پیــش عنــوان پروفســوری 
افتخــاری »آکادمی فیلم پکن« را دریافت کرد و اســتاد افتخاری بزرگ ترین 
آکادمی فیلم آســیا شــد قرار اســت برای چینی ها فیلم بســازد.قرار شــده او 
در ســال های ۲۰۱۹ تــا ۲۰۲۰ یــک فیلــم با محوریــت کودک در چین بســازد. 
تفاهمنامــه ســاخت این فیلم روز گذشــته بــا حضور مجیدی، عــادل خانی 
سرپرســت رایزنــی فرهنگــی ســفارت جمهــوری اســامی ایــران در چیــن و 
همچنیــن مقامــات اســتودیو فیلم کودک چیــن و گــروه همکاری های فیلم 

چین در پکن امضا شد.

روی خـط 
خـــــــبر

چراغ این خانه را روشن نگه داریم
سی و هفتمین جشنواره تئاتر فجر؛ امیدواری ها و تنگناها

پنــج مــاه پیــش، وقتــی نــادر برهانی 
مرنــد در مقــام دبیــر ســی وهفتمین 
در  یادداشــتی  فجــر  تئاتــر  جشــنواره 
وب ســایت این جشــنواره منتشر کرد، 
پیش از هر چیز بر بلوغ این جشــنواره 
بــه ســبب برگــزاری ادوار مختلف آن 
در تمــام ایــن ســال ها تأکید کــرد و در 
همان سطور نخستین یادداشت خود 
نوشت: »جشـــنواره  بین المللـی تئاتـر 
فجـــر حــاا دیگـــر سـی  وهفـــت ســاله 
شــده. سـی  وهفـــت سالگی ســن بلوغ 
اندیشـــه ا ســت؛ ســـه قـــدم مانـــده به 
چهل سالگی است ؛ ســـن کمـال، سـن 

شایسـتگی انسـان بـرای بعثـت!«
بلوغــی که البتــه بایــد در واقعیت 
دید تا چه اندازه مبنای تجدیدنظر در 
فرم و محتوای جشــنواره سی و هفتم 

نسبت به ادوار گذشته شده است.
تئاتر در کشور ما به جهات مختلفی 
وضعیت بغرنج و نابسامانی دارد. این 
نکته روشن را از هر منظری که به قضیه 
نگاه کنیم، می بینیم. تکثر رســانه های 
دیجیتــال که اقبال عمومی نســبت به 
هنر و ادبیات را در دنیا تحت تأثیر خود 
کاهــش داده از یــک ســو و چالش های 
داخلــی هنــر نمایش از جملــه بحران 
معیشــت هنرمنــدان تئاتر، وابســتگی 
بی واســطه ایــن هنــر بــه نهــاد دولــت 
و عــدم تطابــق بودجــه دولتــی بــا نیاز 
واقعی این هنر از سوی دیگر، وضعیت 
تئاتر ایران را تقریباً بغرنج تر از بسیاری 

از هنرها کرده است.
وضعیــت  بخواهیــم  اگــر  حــال 
آســتانه  در  را  فجــر  تئاتــر  جشــنواره 
رصــد  برگــزاری  دوره  ســی وهفتمین 
کنیم، بــه ناگزیر باید نگاهی به پشــت 
از  را  و کاســتی های آن  بیندازیــم  ســر 
منظر کســانی که چه در مقام هنرمند 
و چه از جایگاه شاهد و ناظر، سال ها با 
این جشنواره محشور بوده اند، ببینیم.

ë  در تئاتــر  جشــنواره های  همــه  کاش 
فجر ادغام می شدند

از هادی مرزبان، بازیگر و کارگردان 
پیشکســوت تئاتــر نظــرش را در مورد 
تأثیــر جشــنواره تئاتــر فجر بــر ارتقای 

هنــر  ایــن  مخاطبــان  ســلیقه  ســطح 
در ایــران پرســیدم. او می گویــد: مــن 
معتقدم که ای کاش همه جشنواره ها 
در جشنواره تئاتر فجر خاصه می شد 
و مــا این قــدر جشــنواره زده نبودیــم. 
ای کاش بــرای جشــنواره فجر حرمت 
بیشــتری قائل بودیــم و آن را جدی تر 
می گرفتیم و نگاه های ســلیقه ای را در 

آن دخیل نمی کردیم.
تئاتــر  ســاله   74 کارگــردان  ایــن 
معتقد اســت که اگر دولت می خواهد 
در بخــش جشــنواره ها کمکــی به هنر 
تئاتر بکند، بهتر است که این کمک را 
به جشنواره فجر بکند و جشنواره فجر 

را در اولویت خود قرار بدهد.
او می گویــد: جشــنواره فجــر -چــه 
بخواهیم و چــه نخواهیم- به هر حال 
رشــته های  در  اســت  عطفــی  نقطــه 
مختلــف هنــری مــا و بخصــوص هنر 
تئاتــر. بنابراین در چنین جشــنواره ای 
مهم تریــن  بایــد  هنــری  کیفیــت 
مؤلفــه باشــد. در حالــی کــه می بینیم 
نیســت.  این طــور  خیلی وقت هــا 
خیلی وقت هــا در دوره هــای مختلــف 
شــاهد بوده ایــم کــه کارهایــی خیلــی 
از نمایش هــای بچه هــای  ضعیف تــر 
دانشــجوی ســال اول دانشــکده مــا به 
جشنواره راه پیدا می کرد، صرفاً به این 
دلیل که بــا معیارها و خطوط قرمز ما 
همخوانــی داشــت. ایــن بدتریــن نوع 
نــگاه اســت. امیــدوارم امســال بــا این 
مــاک بــا نمایش هــا برخــورد نکــرده 
باشــند. اگــر کاری بــا فرهنــگ، دیــن و 
آیین مــا همخوانــی نــدارد، انتخابش 
نکنند؛ دلیلی ندارد که در ازای انتخاب 
نکــردن آن کارها بروند هر کار ضعیف 
کــه  کننــد  انتخــاب  را  بی مایــه ای  و 
بگویند بلــه، ما تئاتر داریم. جشــنواره 
بین المللــی داریــم و از ایــن حرف ها. 
اگــر اثری انتخاب می شــود، حتماً باید 
واجد ارزش های هنری باشــد. باید کار 

سطح باایی باشد.
وی بــا بیــان این که مــن در جریان 
امســال  جشــنواره  اجــرای  جزئیــات 
نیســتم یــادآوری می کند کــه دورادور 
شــنیده اســت کــه اتفاقــات خوبــی در 
آقــای  انتخــاب  اســت:  وقــوع  حــال 
برهانی مرند به عنوان دبیر جشــنواره 

انتخاب درســتی بوده اســت. کســانی 
هــم کــه شــنیدم بــرای بازبینــی آثــار 
قابلــی  نیروهــای  رفتنــد،  اســتان ها 
در  جشــنواره  ایــن  امیــدوارم  بودنــد. 
بخش نمایشنامه نویسی هم اتفاقات 
خوبــی را رقم بزند. چون مــا در ایران 
درام  حــوزه  در  خوبــی  نویســندگان 
داریم. کافی اســت به آنها بها بدهیم 

تا نتیجه اش را ببینیم.
ë  هویــت ایرانی  باید مــورد توجه قرار

گیرد
دیگــر  بیگــی،  فتحعلــی  داود 
کارگردان تئاتر هم جشنواره تئاتر را در 
ارتقــای کیفیــت نمایش ها در کشــور و 
نیز باابردن ســطح سایق مخاطبان 

تعیین کننده می داند.
 6۸ کارگــردان  و  بازیگــر  ایــن 
ســاله در ایــن بــاره توضیــح می دهــد: 
جشــنواره تئاتــر فجــر بویــژه در ارتباط 
بــا جوان ترهــا می تواند تأثیر بیشــتری 
بگــذارد. همیشــه دیده ایــم اثــری کــه 
در یــک دوره مــورد توجــه داوران قرار 
گرفته، کارگردان های جوان ســال بعد 
ســراغ آن نوع کار رفته اند. با این حال 
جشــنواره بایــد یــک خــط مشــی کلی 
داشــته باشــد کــه بــه ارتقــای نمایش 
ایرانی کمک کند. متأسفانه تا به امروز 

این تأثیر را نداشــته اســت چون طبق 
خط مشی معینی جلو نرفته است.

فتحعلی بیگــی در بیان دلیل عدم 
تأثیر کافی جشــنواره فجر بر وضعیت 
عمومــی تئاتــر در ایران بــه رفت وآمد 
ســایق مختلــف در جایــگاه متولیان 
اشــاره  کشــور  تئاتــر  سیاســتگذاران  و 
می کنــد: هــر بــار آدم های جدیــدی با 
نگرش هــا و ســلیقه های خاصی روی 
کار می آینــد و کًا مســیر متفاوتــی را 
نسبت به گذشته دنبال می کنند. خط 
مشــی باید ثابت باشــد تا هر کسی که 
روی کار آمــد، در همــان خــط مشــی 
حرکت کند. مثــل ریلی که هر قطاری 
بــا هر مدلی که بیاید باید از مســیر آن 
عبور کند. چیزی که در این عدم وجود 
خط مشی کلی مغفول واقع می شود، 
هویــت ایرانــی تئاترهــای ما اســت که 

باید مورد توجه قرار بگیرد.
ë  فجر،گرمی بخــش تئاتــر  جشــنواره 

فضای سرد تئاتر ایران است
پیام دهکردی، بازیگــر تئاتر هم در 
گفت وگــو بــا »ایــران« جشــنواره تئاتر 
می دانــد  برکاتــی  معــدود  از  را  فجــر 
کــه هنوز در کشــور ما بــرای هنــر تئاتر 
باقی مانده اســت. این بازیگر 4۱ ساله 
می گویــد: اگــر شــرایط تئاتر در کشــور 

مــا شــرایط متناســب و معقولــی بود، 
می توانســتیم بــه ایــن فکــر کنیــم کــه 
بــرای  فجــر  جشــنواره  اســت  چطــور 
مرور و بررســی کاســتی هایش تنفسی 
بــه خودش بدهــد. می توانســتیم این 
پرســش را مطــرح کنیــم کــه این همه 
چــه  و  دارد  ضرورتــی  چــه  جشــنواره 
کمکــی می کنــد و پرســش هایی از این 
دســت؛ اما وقتی در شــرایط کنونی که 
تئاتــر مظلومانــه دارد بــه راه خودش 
ادامــه می دهد، جشــنواره فجــر از این 
منظر که تجمیع همه اتفاقات تئاتری 
بین المللــی  رخــداد  یــک  قالــب  در 
اســت، مهــم اســت و برگزار شــدنش 
ضــرورت دارد. وجه تب آلود و پرشــور 
ایــن جشــنواره می توانــد گرمایــی در 

فضای سرد تئاتر ما ایجاد کند.
ایــن هنرمنــد متولــد شــهرکرد در 
وجــود  کــه  دایلــی  دیگــر  بــه  اشــاره 
جشــنواره فجــر را الزامــی می کنــد، از 
جنبــه انگیزشــی آن بــرای هنرمندان 
شهرســتان ها می گویــد: بخش اعظم 
امیــد تئاتــر در شهرســتان های ایــران 
بــه جشــنواره تئاتــر فجــر اســت. ایــن 
جشــنواره در شــرایط کنونی دریچه ای 
در  تئاتــر  هنرمنــدان  بــرای  اســت 
جای جای ایران. دریچه ای که به شکر 

خدا باز اســت و هنوز بسته نشده. باید 
آن را بــاز نگــه  داریــم و کاری کنیم که 
چــراغ ایــن خانه روشــن بمانــد. تئاتر 
مســتقل و فکوری که دغدغه اندیشــه 
دارد هنــوز می توانــد در این جشــنواره 
رخــی نشــان بدهــد و خودنمایی کند. 
پــس باید ایــن فرصت را حفــظ کنیم 
و در پــی اســتفاده هــر چه بهتــر از آن 

باشیم.
دهکــردی معتقــد اســت کــه تیــم 
نفــس  امســال  جشــنواره  اجرایــی 
تازه ای در دســتگاه تنفس تئاتر کشــور 
بــه جریــان انداختــه و نــگاه و ســلیقه 
خــرج  بــه  جشــنواره  فــرم  در  خوبــی 
داده انــد و در عیــن حــال نــگاه علمی 
مــورد  در  او  از  دارنــد.  پیشــتازتری  و 
مصادیــق مدنظرش بــرای وجود این 
تیــم اجرایــی جشــنواره  مزیت هــا در 
می پرســم.  فجــر  تئاتــر  ســی وهفتم 
دهکردی می گوید: به نظرم جشنواره 
زیبایی شناســی هنری و نگاه ارزشمند 
بصــری  هویــت  بحــث  در  را  خــود 
پیــدا کــرده اســت. ایــن را در انتخــاب 
رنــگ، نــوع طراحی هایــی کــه هویت 
یکســانی را تداعــی کنــد و... می بینید. 
نشست های تخصصی آسیب شناسی 
تئاتــر هــم دســتاورد خــوب ایــن دوره 
اســت؛ گرچه این نشســت ها بیشتر به 
بحث قدیمی متن نمایشنامه نویســی 
اختصــاص دارد اما ایــن موضوع هم 
مهم است و »از هر زبان که می شنوم، 

نامکرر است«.
اســتانی  آثــار  بازبینــی  دهکــردی 
بــه صــورت زنــده در مراکــز اســتان ها 
را از نــکات مهــم ایــن دوره جشــنواره 
دغدغــه  بــه  ادامــه  در  و  می دانــد 
عمیق نگــری نــادر برهانــی مرنــد در 
مقــام دبیــر جشــنواره اشــاره می کند: 
آفــت امــروز تئاتــر ایران، شــکل گیری 
پوپولیســم  لجام گســیخته  توســعه  و 
ســطحی نگری،  و  عوام زدگــی  اســت. 
والدین فرزندی هستند به نام ابتذال. 
کســی  حضــور  شــرایطی،  چنیــن  در 
ماننــد آقــای برهانی مرند بــا دغدغه 
دور کردن جشــنواره از سطحی بودن، 
می تواند امتیاز مهم جشــنواره امسال 
باشــد. طــوری که شــاهد جشــنواره ای 

فرهیخته، آرام و باوقار باشیم.

بــا اعــام اســامی کاندیداهــای اولیــه 
در ۹ شــاخه از ۲4 شــاخه اسکار ۲۰۱۹، 
حرکت به سوی شناسایی فاتحان نود 
و یکمیــن دوره ایــن رقابت ســینمایی 
بسیار پر ســر و صدا شدت گرفت. این 
در حالی است که اسامی کاندیداهای 
نهایــی برای هر یک از این قســمت ها 
عصــر روز سه شــنبه هفتــه بعــد )دوم 
بهمــن( طی مراســمی کوتاه در شــهر 
لس آنجلس امریکا اعام خواهد شــد 
و برنــدگان جوایــز، صبــح روز ششــم 
اســفند در تاار »کــداک تیاتر« همین 
طبــق  شــد.  خواهنــد  معرفــی  شــهر 
رســم دهه هــای اخیــر آکادمــی علوم 
در  تصویــری،  هنرهــای  و  ســینمایی 
فاصلــه دو تــا ســه هفته قبــل از اعام 
نــام نامزدهــای نهایــی، در ۹ رشــته از 
رقابت هــا یــک فهرســت حــاوی نــام 
۹ تــا ۱5 کاندیــدا منتشــر می شــود کــه 
کوتــاه(  )فهرســت   Short List را  آن 
بــا  فهرســت  ایــن  انتشــار  می نامنــد. 
هــدف خلــوت کــردن این شــاخه ها از 
بــاا  کاندیداهــا و همچنیــن  ازدحــام 
نــام  بــردن هیجــان از طریــق اعــام 
حذف شــده ها و شــگفتی های مرتبط 
بــا آن اســت. بــه ایــن ترتیــب، اضافه 

بر قســمت برتریــن فیلــم »خارجی« 
)غیرانگلیســی زبــان( کــه نامزدهــای 
پیــش  روز   ۲۰ آن  کوتــاه  فهرســت 
تاریــخ،  »بــدون  )و  شــدند  مشــخص 
بــدون امضــا« فیلــم معرفی شــده از 
جانــب ایــران راهــی به این فهرســت 
نیافــت( طــی چهارشــنبه و پنجشــنبه 
گذشــته در ۸ رشــته و شــاخه دیگر نیز 
فهرســت های کوتــاه منتشــر شــدند و 
فضای رقابت در آنها کوچک تر و توأم 
با صراحت و شــفافیت بیشــتری شد. 
در شــاخه برتریــن فیلم بلند مســتند 
کــه ۱66 فیلــم از کشــورهای مختلــف 
ثبت نام کــرده بودنــد، ۱5 نامزد برای 
حضــور در فهرســت اولیــه گزینــش و 
بقیه حذف شــدند ولی این شــاخه ای 
است که با وجود کوچک شدن گستره 

و ســیمای کلــی آن، تشــخیص فیلــم 
فاتح غیرممکن و ســطح و غنای اکثر 
آثار بســیار به یکدیگر نزدیک اســت و 
نظــر مســاعد بســیاری از کارشناســان 
فیلم هــای »ســه غریبــه شــبیه«،  بــه 
و  شــد؟«  نخواهــی  همســایه ام  »آیــا 
»پارس دوردســت ســگ ها« لزوماً به 
این معنا نیســت که مجســمه طایی 
می رســد.  آنهــا  از  یکــی  بــه  رده  ایــن 
در رده فیلم هــای مســتند کوتــاه هــم 
کــه نــام ۱۰ فیلــم در فهرســت کوتــاه 
آمده، ظاهراً بخت »گوســفند ســیاه«، 
»قایق نجــات« و »زنان گواگ« برای 
پیروزی بیشــتر است اما این فقط یک 
گمانه زنــی کلی اســت و ۸ هــزار عضو 
آکادمــی اســکار کــه هر ســاله بــا آرای 
خــود برنــدگان ایــن جوایــز را معرفی 

غیرمنتظــره  تصمیم هــای  می کننــد، 
کم نداشته اند.

ë ملودی های پرطرفدار 
هــواداران بســیار  کــه  یــک شــاخه 
زیــادی دارد، قســمت موســیقی متن 
پنجشــنبه  روز  »آکادمــی«  و  اســت 
گذشــته بــا معرفــی ۱5 فیلــم از میان 
بــرای  شــده  متقاضــی  فیلــم   56
اســکار ایــن قســمت، رقابــت را فقــط 
در  ابهــام  و  کــرد  کوچک تــر  قــدری 
مــورد فیلــم فاتــح همچنــان برقــرار 
اســت. این در حالی اســت که امســال 
کار  ســیاه«  »کانزمــن  ملودی هــای 
جدیــد و مبتنــی بــر تبعیــض نــژادی 
اســپایک لــی، »مــرد اول« که بــه نیل 
آرمسترانگ، فضانورد فقید امریکایی 
می پــردازد و همچنین موســیقی های 

همراهی کننــده فیلم های »هیواهای 
فوق العــاده ۲«، »یــک مــکان آرام«، 
»مــری پاپینــز بازمی گــردد« و »ترانــه 
بــرادران  اخیــر  کار  اســکروگز«  باســتر 
قــرار  زیــادی  تحســین  مــورد  کوئــن 
گرفته اند و در اواسط هفته گذشته این 
جاســتین هورویتز بود که جایزه گلدن 
گلوب بهترین موســیقی متن ســال را 
به خاطــر ســرودن آوای آهنگین فیلم 

»مرد اول« تصاحب کرد.
ë از مرد مورچه ای تا دایناسورها

دیگر شــاخه پرطرفــدار، جلوه های 
ویــژه اســت کــه در ایــن قســمت نیــز 
آکادمــی علــوم ســینمایی و هنرهــای 
تصویری روز چهارشــنبه گذشــته یک 
فهرســت کوتاه حــاوی نــام ۱۱ فیلم را 
اعام و از این طریق مشــخص کرد که 

اسامی 5 کاندیدای نهایی نیز از درون 
همیــن فهرســت انتخاب خواهد شــد 
و بقیه متقاضیان حذف و خیال شــان 
راحــت شــد. در میان فیلم هــای باقی 
مانــده در رقابــت، فیلــم کیــک بوکی 
»مرد مورچــه ای و زنبــور«، »اونجرز« 
فیلــم دیگــری از همیــن رده، »پلنگ 
اســتریپ  کمیــک  دومیــن  ســیاه« 
ژوراســیک  »دنیــای  ســال،  پرفــروش 
5« )با نام تکمیلی »پادشــاهی ساقط 
شــده« و بــا انبوهــی از دایناســورهای 
داســتان  یــک  »ســولو«  و  تــازه( 

استاروارزی« هم مشاهده می شوند.
ë و دو فاتح پیشاپیش ...

و ســرانجام اینکــه آکادمــی اســکار 
مثل همیشــه فاتحــان یک شــاخه را از 
قبــل و بــدون به رأی گذاشــتن موضوع 
و براســاس آرای هیــأت رئیســه خــود 
کــه  اســت  جایــزه ای  آن،  و  برگزیــده 
به عنــوان خدمات تمام عمــر و با نام و 
یاد اروینگ جی تالبرگ اهدا می شود و 
امسال فرانک مارشال و کاتلین کندی، 
دو تهیه کننده قدیمی سینما که بسیاری 
از آثــار پرفروش اســتیون اســپیلبرگ و 
جورج لوکاس را طی 45 ســال گذشــته 
تولیــد کرده انــد، به عنوان فاتحــان این 
شــاخه معرفی شــده اند و در مراسمی 
مجــزا و قبــل از مراســم روز 6 اســفند 

جوایز خود را دریافت خواهند کرد.

با اعام فهرست نامزدهای 9 شاخه اسکار

حرکت به سوی مجسمه های طایی ۲019 سرعت گرفت

بهنام ناصری
خبرنگار

I
M
D
B

»پلنگ سیاه«، نامزد اولیه اسکار بهترین جلوه های ویژه »ترانه باستر اسکروگز«، کاندیدای اولیه اسکار برترین موسیقی متن

وصال روحانی
خبرنگار

می
ست

ه ر
ئوف

س: ر
عک

نمایی از نمایش »تنهایی پر هیاهو« به کارگردانی افشین غفاریان



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 - یکی از نقاط دیدنی استان گیان و شهرستان تالش
2- الگو- ویرگول- برادر

3-  نان پاره گدایی- سومین ماه میادی- عضوی در صورت
4-  مزرعه ای کوچک- نشانه وجود مفعول- تیمی در فرانسه- همگانی

5-  بله آلمانی- خوش و خرم- ماده سیاه کربنی
6-  سرویس کردن خودرو- مارکی بر لپ تاپ- ناپیدا

7-  شـــاعر زن- بزرگ ترین شـــرکت توزیع کننده مواد غذایی در امریکای شمالی- 
خراسان قدیم

8-  حجت ها- پایدار و ادامه دار- کشوری باستانی و تمدنی خاک شده
9-  انسان ها- از وسایل ورزشی پرورش اندام- در زبان آشوری به معنی ملکه است

10-  رودی در فارس- تازه- پی درپی و پشت سر هم
11-  قلوب- همنشین- پسوند ساینده

12-  ایستگاه راه آهن- بهر پخت آبگوشت می باید خرید- حرف روسی- عهد و پیمان
13-  سکه قدیمی- واحد طول انگلیسی- شهرهای ساحلی

14-  مرسوم نیست- ملعون کربا- 
تکه چسبانی

15-  زهره دنیای شعر

 عمودي:

1-  کجاوه – فیلمی بـــه کارگردانی 
محسن محسنی نسب

2-  ییاقـــی در کرج- روانشـــناس 
اتریشـــی با نام آلفـــرد- روز 25 هر 

ماه شمسی
3- شـــیرینی تر - بستگی- حرکتی 

در فوتبال
4-  باســـتان - غذای ســـبزیجاتی- 

خاک بتونه - سقف دهان
 - پوپـــک   - کـــوه  ســـخت  راه    -5

ویتامین مغز بادام
6-  منقـــار مرغـــان- اندیشـــه ها- 

ثروت
7-  قـــدم- حرف پنجـــم یونانی- 

زاینده
8-  سرشار- چراگاه عشایر- کاتب

9-  توانایی- اســـتیل سالیسیلیک 
اسید- ظرفی در آشپزخانه

10-  اتحادیه- کام آرزو- نت اول
هافبـــک   - نمـــک  هالـــوژن    -11

آث میان - آبگیر طبیعی
12-  شـــرکت خودروســـاز ســـوئد- 

لؤلؤ- رهیده از آفاق- نکته ها
13-  امانـــت- نوعـــی کشـــمش- 

فرش
14-  نظیر- میوه ای از نوع خربزه- 

کشوری در قاره آفریقا
15-  دانشـــمند و شـــیمیدان نوبل 

برده ژاپنی- حساسیت شدید

حل جدول ويژه شماره  6973

   افقي:

1 - از علل بوی بد دهان
2-  روزها- سخن زشت- نام مردانه

3-  مامت- محکم و قاطع- پرگوینده ترین زبان اروپا
4-  شهر آتشکده روبه ویران کیا داود- یازده!- هدیه و تحفه فرستادن- ورودی خانه

5-  همان بس است- سخت و پیچیده- دستمزد
6-  ناحیه تکلم در مغز- عدد زیر خط کسری- چک، سیلی

7-  میمون جنگلی- سازی زهیر و آرشه ای از خانواده ویولن- توانایی ها
8-  مرکز انگلیس- هدف تیر اندازی- بدگو

9-  پایتخت جهانی موسیقی- استخوان بندی- ساخت و پاخت
10-  مخفف نه از- خانه- تخته ستبر

11-  فناپذیر- تاکسی تلفنی- کاغذ چاپ
12-  خس خس صدری- از راست به چپ – نت یکی مانده به آخر- ملت ها

13-  پس و پشت- نجوم- چلچله
14-  از روی بی میلی و اجبار- شیره چغندر قند- صفت روباه

15-  از رشته های دانشگاهی

 عمودي:

مریـــم  از  فیلمـــی    -1
 -  )1397( بحرالعلومـــی 
منظومه  عاشقانه خواجوی 

کرمانی
2-  عامل بیماری ایدز- شهر 

مارکوپولو- آرام خودمانی
3-  ســـازگاری، صلح- پیروز 

شدن- از توابع استان البرز
4-  کشـــور مبـــارک - صفت 
فعـــل  نشـــانه   - بهشـــت 

مضارع - متحد، یگانه
5-  ابـــزار بنایی- ســـوره بنی 

اسرائیل- مساوی عامی
6-  شعله آتش- همان ارگ 

است- قهوه فوری
 - ترتیبـــی  اعـــداد  از    -7

کشتی جنگی - نرخ رسمی
8-  شهری در 55 کیلومتری 
شمال دامغان- موی گردن 

شیر- استان
یـــا  ناشـــناس- ســـرهم    -9
قطعـــات  کـــردن  وصـــل 

صنعتی- درخت انگور
10-  دخالت کردن- بی زبان 

- رفته از عمر
11-  عنصـــر مقـــدس- به کار 

بستن- تنظیم موتور
12-  جوی آب- صف و رده- 

جامه- ابزار فالبینی
13-  پدر علـــم تاریخ- بازی 

خانمانسوز- مرکز روسیه
در  تاریخـــی  شـــهری    -14
مقـــدار   - نیـــرو   - فرانســـه 

فشار الکتریکی
15-  شعبه ای در شهرداری- 

شفاف و شیشه ای

جدول 
ویـــژه

جدول 
عــادي

6974
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سخت

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

3020و مربع هاي كوچك 3 در 3 يكبار ديده شود

 سال بیست وچهارم  شماره 6974
 د وشنبه  24 دی 1397

@iranreportdesk

iranreportdesk@icpi.ir

 مشاهدات خبرنگار »ايران«از وضعیت خشکسالی 
جنوب کرمان و سیستان و بلوچستان

مویه جازموریان برای سرباز تشنه
حميد حاجی پور

گزارش نويس

هیرمند و ســـرباز آب ندارنـــد. بی آبی و 
خشکســـالی جان هامون و جازموریان 
را گرفته. سیستان و بلوچستان بدترین 
روزهای خود را ســـپری می کنند. زمانی 
آنقـــدری  رودخانه هایـــش  و  تـــااب 
آب داشـــت کـــه مردمانش گذشـــته از 
کشـــاورزی و باغـــداری بـــه ماهیگیـــری 
هم مشـــغول بودند ولـــی حاا زمین ها 
خشـــک شـــده اند و از مـــزارع و باغ  هـــا 
چیزی جـــز زمینی برهوت و لم یزرع به 

جا نمانده.
ــتای  ــ ــاکن روس ــ ــاله، س ــ عبدالعزیز 60 س
پارود به چشم خود دیده که 2 دختر 15 -14 
ساله چند ســـال پیش در رودخانه سرباز 
غـــرق شـــده اند. او می گویـــد: »با همین 
چشـــم هایم دیدم که دختـــری توی آب 
افتاد و آن یکی بـــرای کمکش رفت ولی 
آب آنقدر قدرت داشـــت که هر دویشان 
را بـــا خود برد. حاا چیزی از آن رودخانه 
مانده؟ نه هیچ چیز حتی یک قطره آب 

نیست که دل به آن خوش کنیم.«
جازموریـــان بین 3 اســـتان کرمان و 
سیستان و بلوچستان و هرمزگان است 
و از آن کویـــری بـــی پایان باقـــی مانده. 
مردمانش وقتی از آن تعریف می کنند 
گویی از رؤیایی می گویند که هیچ وقت 
وجود نداشـــته. پیش خـــودم می گویم 
واقعـــاً از آن تااب بـــه آن بزرگی یعنی 

برکه کوچکی هم به جا نمانده؟

اهالـــی  مـــردم  امـــان  خشکســـالی 
جنوب شرق را  بریده تا جایی که آنهایی 
که طاقت شـــان طاق شد زندگی شان را 
بار کردند و مســـتأجران حاشیه شهرها 
شـــدند، آنهایی که چـــاره ای جز ماندن 

نداشتند با سرنوشت می جنگند.
وقتـــی از شـــهر زهکلـــوت در جنوب 
در  ایرانشـــهر  بســـوی  کرمـــان  اســـتان 
سیســـتان و بلوچســـتان می روم، راننده 
به ســـمت چپ جـــاده اشـــاره می کند و 
بـــا حســـرت از جازموریـــان می گوید. از 
زیبایی و سرســـبزی سمت راست آن که 

رمل های روان جای آن را گرفته اند.
راننده بلوچ اســـت و ساکن روستای 
»بویینگ« است؛ روستایی که سال های 
دور هواپیمـــای مســـافربری بویینگ در 
نزدیکی روســـتا ســـقوط می کند و از آن 
به بعد اســـم روستا به روستای بویینگ 
تغییر نام می دهد. این روستا و اسمش 
داســـتان جالبـــی دارد کـــه بعـــداً از آن 

برایتان خواهم گفت.
»جازموریان تا همین چند سال پیش 
کلی آب داشت. از زمانی که بارندگی ها 
کم شـــد و جلـــوی رودخانه های فصلی 
سد زدند دیگر از نفس افتاد. در گرمای 
تابســـتان باد خنکی از جازموریان توی 
روســـتایمان می پیچید ولـــی اان خاک 
می آیـــد. کلی مســـافر و گردشـــگر برای 
تماشـــای تااب و پرندگان مهاجر اینجا 
می آمدند. آنقدر آب داشـــت که اهالی 
حتی ماهیگیـــری می کردند. کلی قایق 
توی آب بود. جازموریان خشک خشک 

شـــده و زمین های کشـــاورزی ما هم به 
سرنوشت تااب دچار می شوند.«

راننده مرا به نخلســـتان های روســـتا 
می برد. نخل ها تشنه اند. امسال بارشان 
کم بوده به حدی که حتی ارزش چیدن 
هم نداشـــته اند. به گفته اهالی روستا تا 
3سال پیش برای رسیدن به آب، زمین 
را 15- 10 متـــر می کندنـــد و حاا عمق 

یافتن آب به 70 متر رسیده است!
امـــان اه ســـابکی عضو شـــورایاری 
بویینـــگ دربـــاره وضعیـــت  روســـتای 
خشکسالی روستایشان چنین می گوید: 
»جازموریان که خشـــک شـــد چاه های 
آب هـــم عمق شـــان پاییـــن و پایین تر 
رفت. بـــرای آبیاری همیـــن چند زمین 
بایـــد با موتـــور برق از چاه آب بکشـــیم 
و کلـــی هـــم بایـــد پـــول بـــرای گازوییل 
بدهیم. خشکســـالی و بی آبـــی مردم را 
خسته کرده. بعضی ها به فکر مهاجرت 
افتاده انـــد. چنـــد نفری هـــم از اهالی را 
می شناسم که مجبور شده اند برای سیر 
کردن شکم زن و بچه شان به شهرهای 

دیگر بروند.«
یکـــی از اهالی که می خواهد اســـمی 
نشـــود،  بـــرده  گـــزارش  ایـــن  در  او  از 
می گویـــد کســـانی را می شناســـد کـــه از 
بیـــکاری و بی پولـــی و ناتوانی در  تأمین 
مخـــارج زندگی، قیـــد خانواده شـــان را 
زده انـــد و آواره ایـــن شـــهر و آن روســـتا 
شـــده اند. حکایـــت خشکســـالی بـــرای 
تلخ  آنقدر  حاشیه نشـــینان جازموریان 
است که خانه های کج و معوج سیمانی 

در گرمای تابستان باد خنکی از جازموریان توی روستایمان می پیچید 
ولی اان خاک می آید. کلی مسافر و گردشگر برای تماشای تااب 

و پرندگان مهاجر اینجا می آمدند. آنقدر آب داشت که اهالی حتی 
ماهیگیری می کردند. کلی قایق توی آب بود

و بی آبی همه چیـــز را از ما گرفت حتی 
برکت را.«

از این روســـتا تا »راسک« و از آنجا تا 
»جکیگور« نزدیک به یکســـاعت و نیم 
است با سرعت شوتی ها یا ماشین های 
قاچاق بر! بخـــش جکیگور شـــلوغ تر از 
بخش هـــای دیگر اســـت آن هم به این 
دلیل که فاصله زیادی با مرز »پیشین« 
که مرز رســـمی ایران و پاکســـتان است، 

ندارد.
جکیگوری ها ســـال های ســـال است 
با خشکســـالی و بی آبی دســـت و پنجه 
نرم می کنند. تعـــدادی از اهالی مغازه 
لته فروشـــی زده انـــد کـــه همـــان لباس 
و کفـــش خارجـــی دســـت دوم اســـت. 
بعضی هـــم مغـــازه جلوبندی ســـازی 
و کمـــک فنرســـازی زده انـــد چراکـــه در 
طول ســـال گذشـــته قاچاق ســـوخت و 
گازوییل کشـــی بین مردم منطقه سرباز 

رواج یافته است.
اهالی جکیگور دلیل اصلی بیکاری 
یـــا اشـــتیاق جوان ها برای شـــغل های 
پرخطـــر را بی آبی می داننـــد. »غفور« 
52ساله که مغازه نه چندان بزرگی در 
کنار جاده دارد و برای راننده ها غذایی 
به نام »کابلی« درســـت می کند درباره 
خشکســـالی های چنـــد ســـال گذشـــته 
می گویـــد:»آن طـــرف را نـــگاه کنید که 
چنـــد پیرمـــرد نشســـته اند. آنهـــا قبًا 
کشـــاورزی می کردند ولی 2 سال است 
هیـــچ بارانی به ایـــن منطقـــه نباریده 
و خیلی هـــا کار و بارشـــان را از دســـت 
داده انـــد. ایـــن بنـــده خداها هـــم کنار 
جاده نشسته اند و دستفروشی می کنند 
چون چـــاره دیگـــری ندارنـــد. آنهایی 
که جوان هســـتند و پولی توی دســـت و 
بال شان داشته اند ماشین خریده اند و 

گازوییل کشی می کنند.«
وضعیت بیشـــتر اهالـــی جکیگور و 
راســـک و ســـرباز و بمپور و ایرانشهر و... 

شبیه به هم است.
بارانی نمی بارد و زمین ها تشنه اند. 
آنها دســـت به دعایند تا بعد از 2 سال 

بارانی ببارد.

ران
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می شـــود که نه بارانی باریده نه سیابی 
می آید. رودخانه هم خشـــک خشـــک 
کشـــاورزی  نباشـــد  آب  وقتـــی  اســـت. 
آن  بـــود.  نخواهـــد  کار  در  باغـــداری  و 
بیشترشـــان  اســـت،  پـــدرم  نخل هـــای 
خشـــک شـــده. نـــان مـــا از کشـــاورزی و 
نخلداری بود. ســـال پیـــش محتاج نان 
شب بودیم. دار و ندارمان را فروخته ایم 
و نیســـان خریده ایـــم و گازوییل کشـــی 
می کنیم. اگـــر آب بود هیچ وقت دنبال 

قاچاق نمی رفتیم.«
او از گوشـــی اش تصویـــری از روســـتا 
نشـــان می دهد کـــه با چیزی کـــه اکنون 
می بینـــم کامـــًا متفـــاوت اســـت. توی 
عکس رودخانه آب دارد، زمین ها ســـر 
ســـبزند و نخل ها زنده. عـــزت اه ادامه 
حرف هایـــش را می گیـــرد: »ایـــن جاده 
زمانی جاده اصلی ایرانشـــهر به چابهار 
بود. کلی مســـافر بـــرای دیدن مناظر به 
این منطقه می آمدند ولی خشکســـالی 

و کپرهـــای کوچک هـــم نمی تواند این 
درد را نمایان کند. از جازموریان خشک 
شده بسوی ســـرباز می روم. از ایرانشهر 
تا ســـرباز منظره جاده تا انتها یک قاب 
اســـت، آن هـــم تصویـــر خشکســـالی و 
نخل هـــای آفتـــاب ســـوخته و رودخانه 

تشنه.
سمت ر اســـت جاده کوه هایی است 
که ســـرباز زمانی از کنارشان می گذشته. 
هنـــوز رد آن روی کوه هـــا باقـــی مانده. 

نخل هایـــی که نزدیکی جاده اند نشـــان 
می دهـــد روزگار نـــه چنـــدان دوری این 
منطقه چه وضعیتی داشـــته اســـت. از 
راننـــده می خواهـــم در روســـتای »کافه 
گل ها« که قبًا اســـمش »کافه چرسی« 
بوده، توقف کند. روستا دقیقاً کنار جاده 
است. چند مغازه بقالی و میوه فروشی 
و مکانیکـــی تنهـــا مغازه هـــای بـــاز این 
روستاســـت. جوان های بلوچ با تعجب 
مـــرا برانداز می کنند. من با تی شـــرت و 

شـــلوار جیـــن در این منطقـــه غریبه ام. 
از ســـام و احوالپرســـی دربـــاره  بعـــد 
رودخانـــه ای که با آن 50 متری بیشـــتر 
فاصله نداریم، می پرســـم. انگار سؤال 
غیر منتظره ای پرســـیده ام که جوان ها 

برای پاسخ به آن کمی مکث می کنند.
»عـــزت اه« 25 ســـاله کـــه لبـــاس 
یکدســـت ســـفید بلوچی به تن دارد با 
ناراحتی جواب می دهد:»ســـرباز مرده. 
خیلی وقت اســـت که مرده. چند سالی 
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سرمایه گذاران خارجی جذب چه کشورهایی می شوند؟

زیر پوست آرامش اجتماعی

بتازگی نشـــر کرگدن کتابی از »تام ریگان« فیلســـوف اخاق و اســـتاد دانشـــگاه 
کارولینای شمالی، تحت عنوان »درآمدی بر فلسفه اخاق؛ حق حیوان، خطای 
انسان« منتشـــر کرده که با قلم بهنام خداپناه جامه فارسی به تن کرده است. به 
 The Animals همین خاطر تصمیم گرفتیم گفت وگوی تام ریگان با وب سایت
Voice که چند ماه پیش از مرگش انجام و اخیراً منتشـــر شـــده است را در اختیار 

مخاطبان قرار دهیم.
تام ریگان در ســـال 1983 مهم ترین کتـــاب خود »دفاع از حقـــوق حیوانات« را 
نوشـــت و در مقابل منتقدان کشـــورهای مختلف و حتی کنگره امریکا و پارلمان 
بریتانیا از موضع خود دفاع کرد. ریگان که در خانواده ای از طبقه کارگر پیتزبورگ 
بزرگ شـــده بود، پس از تحولی درونی و تاش در راستای تبیین دیدگاهش لقب 
»پدر حقوق حیوانات« را گرفت. او در ســـال 1973 با »پیتر ســـینگر« فیلســـوف 
اخاق اســـترالیایی، ماقات کـــرد و با هـــم مجموعه ای تحت عنـــوان »حقوق 
حیوانات و تعهدات اخاقی انســـان« را نوشـــتند. به این اعتبار، در دنیای فلسفه 
»ریگان« و »ســـینگر« به عنـــوان دو بنیانگذار جنبش حقوق حیوانات شـــناخته 

می شوند.
دیدگاه ریـــگان مفاهیم کاربردی و اساســـی در زمینه حقوق حیوانـــات در اختیار 
جوامع امروزی قرار داد. او ســـال های آخر زندگی خود را صرف توضیح و دفاع از 
ایده برچیدن قفس های باغ وحش و سیرک کرد. ریگان 30 کتاب پیرامون حقوق 
حیوانات و دفاع فلســـفی و اخاقی از آنان نوشت و ســـرانجام در 17 فوریه 2017 

درگذشت.

دکتر ناصر فکوهی
استاد تمام دانشگاه تهران

ترجمه فرزانه اسکندریان

سرمایه گذاران ترجیح می دهند در کشورهایی همچون آلمان، 
سوئد و سوئیس سرمایه گذاری کنند با اینکه از لحاظ مالیاتی 

قوانین بسیار سختی دارند ولی این اطمینان وجود دارد که 
»آرامش اجتماعی« سال ها در این کشورها برقرار خواهد بود. 

برخاف کشورهای در حال توسعه که با وجود نرخ بازگشت 
سرمایه بسیار باایی که ممکن است داشته باشند اما برای 

آرامش و صلح اجتماعی در آنها هیچ ضمانتی وجود ندارد

»صلـــح اجتماعـــی« مقوله ای  اســـت که اهالی علوم  انسانی، 1
و  اجتماعـــی  نظریه پـــردازان 
کارگـــزاران مدیریتـــی بـــر اهمیـــت آن در 
سیســـتم های اجتماعی پیشرفته و شهری 
معترف هستند. آرامشی که در یک سیستم 
اجتماعی میـــان شـــهروندان یک جامعه 
وجـــود دارد »صلـــح اجتماعـــی« خوانده 
می شـــود. در فقدان صلح اجتماعی است 
که سایر اشکال توسعه ای به خطر می افتد 
و اعتماد نسبت به آنها از بین می رود. کما 
جهانـــی،  برنامـــه  در  امـــروز  مـــا  اینکـــه 
سیســـتم هایی داریم که به دلیل حاکمیت 
بیشـــترین  قدیمـــی،  دموکراســـی های 
ســـرمایه ها را در ســـطح جهانـــی بـــه خود 
جذب می کنند؛ برای مثـــال، اتحادیه اروپا 
را  خارجی  ســـرمایه گذاری های  بیشـــترین 
جذب می کند؛ علت آن هم ثباتی است که 
اروپای غربی و شمالی بعد از جنگ جهانی 
دوم، یعنی از سال 1945 تجربه کرده است. 
اروپای غربی حدود هفتاد سال است که در 
شـــرایط صلح به ســـر می بـــرد؛ هم صلح 
منازعـــات  نبـــود  یعنـــی  بین المللـــی، 
بین المللـــی با ســـایر کشـــورها و هم صلح 
اجتماعـــی و داخلـــی به دلیـــل حاکمیـــت 

سیاست های اجتماع  محور و مردم  محور.

هرجا کـــه انحرافـــی در »صلح  شـــود، 2 ایجـــاد  اجتماعـــی« 
بافاصلـــه تنش بزرگـــی ایجاد 
خواهد شـــد، علت جنبش بزرگ »جلیقه 
زردها« در فرانســـه را باید در سیاست های 
مکـــرون دیـــد که همچـــون یـــک »ترامپ 
کوچک« بـــرای قـــاره اروپا عمـــل می کند. 
پوپولیســـم راســـتی که در امریـــکا در قالب 
ترامپ شـــکل گرفت، در برزیل، لهســـتان، 
بـــه  مســـلماً  و...  ایتالیـــا  مجارســـتان، 

جنبش های اجتماعی منجر خواهد شد.
اما کشـــورهای جهان ســـومی همچون 
شیلی و آرژانتین از سال های 1980 به دلیل 
داشـــتن صلح اجتماعی درونـــی و بیرونی 

بیشترین ســـرمایه گذاری خارجی را جذب 
کردنـــد. مقصـــود از تأکید بر »ســـرمایه« از 
این جهت اســـت که ســـرمایه گذاری بویژه 
کشـــور  یـــک  در  خارجـــی  ســـرمایه گذاری 
نمایانگـــر اعتماد بین المللی به آن کشـــور 
است که بی شک در سایه صلح اجتماعی 

درونی محقق می شود.

سرمایه گذاران ترجیح می دهند  در کشـــورهایی همچون آلمان، 3
سوئد، سوئیس ســـرمایه گذاری 
کنند با اینکه به لحاظ مالیاتی قوانین بسیار 
ســـختی دارنـــد ولـــی ایـــن اطمینـــان برای 
ســـرمایه گذاران وجـــود دارد کـــه »آرامش 
اجتماعی« ســـال ها در این کشـــورها برقرار 
خواهـــد بود. برخـــاف کشـــورهای در حال 
توســـعه که با وجود نرخ بازگشـــت سرمایه 
بسیار باایی که ممکن است، داشته باشند 
اما بـــرای آرامش و صلح اجتماعی در آنها 
هیچ ضمانتی وجـــود ندارد حتی هر اندازه 
که این کشورها خود را دارای اقتدار بدانند، 
بـــاز نمی تواننـــد چنیـــن ضمانتـــی را بـــه 
بـــرای  ایـــن رو  از  بدهنـــد.  ســـرمایه گذاران 
سرمایه گذاری مورد اعتماد واقع نمی شوند. 
اما صلـــح اجتماعی در کشـــورهای اروپای 
غربی ضمانت ریشه دار و درازمدت دارد و 
این امر سرمایه گذاران را جذب خواهد کرد.

بسیاری از کســـانی که در جبهه  عدالـــت  4 از  دفـــاع  و  چـــپ 
اجتماعی و دفـــاع از مردم قرار 
آنارشیســـت ها،  همچـــون  می گرفتنـــد، 
گرایش هـــای ضد دولتی داشـــتند و بر این 
باور بودند که نباید دولت داشت اما حدوداً 
از بیســـت سال پیش، تغییر اساسی در این 
نگـــرش رخ داد به این معنا که نبود دولت 
دولـــت  یـــک  حاکمیـــت  بـــا  مقایســـه  در 
دیکتاتور، آسیب های بیشـــتری را به دنبال 
خواهد داشت. دولت های دیکتاتوری که ما 
در عـــراق در زمان صدام شـــاهد بودیم یا 
دولـــت قذافی در لیبـــی و از آن بدتر دولت 

طالبـــان در افغانســـتان هر ســـه بواســـطه 
دخالت کشورهای خارجی از بین رفتند. اما 
چه چیزی جایگزین آنها شد؟ واقعیت این 
اســـت که این کشـــورها با موقعیت های به 
مراتب بدتر مواجه شـــدند به طوری که اگر 
مردم عراق، لیبی و افغانستان این انتخاب 
را داشته باشند که به دوران صدام، قذافی 
و طالبان برگردند، بدون شک 90 درصد به 
این بازگشـــت پاســـخ مثبـــت خواهند داد 
چون امـــروز با شـــرایط به مراتـــب بدتری 
پیـــش  بـــه 200 ســـال  و  مواجـــه هســـتند 
بازگشـــته اند؛ بـــرای مثـــال در کشـــور لیبی 
مجدداً برده داری شـــکل گرفته و بازارهای 
بـــزرگ برده داری ایجاد شـــده اســـت. این 
وقایـــع، نشـــان می دهـــد که چقـــدر وجود 
دولت در تحقق صلح و آرامش اجتماعی 
اهمیت دارد. برای مثال، تنش هایی که در 
امریکا به چشـــم می خورد ناشـــی از همین 
عقب کشـــیدن دولت اســـت کـــه اغلب با 
سیاســـت های پوپولیســـتی اتفاق می افتد. 
به دنبال این سیاست ها اســـت که ما برای 
نخســـتین بار در امریـــکا شـــاهد تنش های 
بسیار گســـترده نژادی هســـتیم. همچنین 
تظاهرات هایـــی کـــه علیـــه ترامـــپ اتفاق 
می افتد در تاریخ امریکا بی سابقه است. در 
امریکا چنین جمعیت های اعتراضی کمتر 

سابقه داشته است.

کشـــوری، دولت در یک سطح 5 واقعیت این اســـت که در هیچ 
قـــرار نـــدارد و مـــا امـــروز هیچ 
nation state به شـــکل خالص نداریم هر 
nation state باید خود را با دو سطح دیگر 
انطبـــاق دهد و به میزانی که این انطباق را 
صورت ندهد، خود را به مخاطره انداخته 

است؛
الف. سطح فروملی؛ که ارتباط و انطباق 
دولـــت ملـــی بـــا شـــهرداری ها، گروه های 
مختلف قومـــی و قبیله ای اســـت و دولت 
ملی نمی تواند به شـــکلی مستقل و به دور 
از ایـــن نهادهـــا، در مورد مســـائل جامعه 

تصمیم گیری کند.
ب. ســـطح بین الملل؛ دولت ملی باید 
 international بدانـــد که در یک سیســـتم
قـــرار دارد؛ یک دولت به ایـــن دلیل وجود 
دارد کـــه سیســـتم جهانـــی آن را به عنوان 
»دولت« پذیرفته اســـت. دولتی که اصوًا 
سیســـتم جهانی را نادیـــده می گیرد، با دو 
حالت مواجه اســـت؛ یـــا این دولـــت باید 
آنچنان سیســـتم جهانی را به خود وابسته 
کـــرده باشـــد کـــه سیســـتم جهانـــی به هر 
طریقی از آن حمایت کند، مثل »امریکا« 

که به همه جهان مقروض اســـت و قرض 
او به دار اســـت و اگر بخواهد با چاپ دار 
قرض هـــای خـــود را بپـــردازد ارزش دار 
ســـقوط خواهد کـــرد و بیـــش از آنکه خود 
متضرر شود، بدهکاران او متضرر خواهند 
شـــد. کشـــور دیگر هم »چین« است چون 
80 درصـــد محصـــوات جهـــان را تأمین 
می کنـــد، اگر چنین کشـــوری ســـقوط کند، 
طبقه متوســـط جهان از بین خواهد رفت؛ 
چون چین با بهره کشـــی روزی 12 ســـاعت 
کار از کودکان شش ساله، محصوات ارزان 

به بـــازار جهان صـــادر می کنـــد و از این رو 
است که همه عرصه بین الملل در تاشند 
که چین سقوط نکند.اگر دولت ملی نتواند 
خود را با سطح »فروملی« و »بین المللی« 
هماهنگ کند، خود را با ریسک نابودی نه 
تنها در ســـطح داخلـــی و صلح اجتماعی 
بلکه در یـــک منطقه رو بـــه رو خواهد کرد. 
صلـــح  ملـــی،  سیســـتم های  شـــکنندگی 

اجتماعی را به خطر می اندازد.

متأســـفانه در ایـــران آگاهی به  ایـــن واقعیت اندک اســـت که 6
توســـعه سیاســـی، اقتصادی و 
اجتماعـــی را نمی تـــوان از یکدیگر متمایز 
کرد. بخشـــی از مشـــکات ما به »ســـطح 
بین المللـــی« بازمی گردد و با فشـــارهای 
فضـــای بین الملل بـــرای تصاحب منابع 
انرژی مان مواجه هســـتیم. اما بخشـــی از 
مشکات ما به »ســـطح فروملی« مربوط 
می شود به این معنا که از دولت سازندگی 
به بعد تمـــام دولت ها به دنبال حاکمیت 
ســـرمایه داری نئولیبرالی و کنار گذاشـــتن 
رفاه اجتماعی و کاایی کردن کل سیستم، 

حرکت کرده اند.
واقعیت این است که ما دو نظام حاکم 

بر سرمایه داری جهانی داریم؛
کـــه  نئولیبـــرال؛  ســـرمایه داری  الـــف. 
هدفش رسیدن به سود بیشتر در کمترین 
زمان ممکن اســـت و در این شـــیوه اساساً 
سیاســـتمداران  مســـأله  مـــردم«  »رفـــاه 
نیســـت مثل روندی کـــه در امریکا و چین 

شاهد هستیم.
اولویت  که  ب. سرمایه داری مردم مدار؛ 
نخســـت آن، رفاه و صلح اجتماعی مردم 
اســـت مثل نســـخه ای که اروپـــای غربی و 
شـــمالی و در کشورهایی همچون سوئیس 
می بینیم.بنابرایـــن، به نظـــر می رســـد که 
صلح اجتماعی یکی از ضمانت های بقای 
یک جامعه اســـت و این موضوعی اســـت 
که متأسفانه سیاستمداران ما از آن غافل 

هستند.
*مکتـــوب حاضـــر، متـــن ویرایـــش و 
تلخیص شـــده »ایران« از ســـخنرانی دکتر 
ناصر فکوهی اســـت که با عنـــوان »صلح 
اجتماعی و نقـــش دولت هـــا« در انجمن 

جامعه شناسی ایران ارائه شد.
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زمانی که در دهه 1970 آغاز به نگارش در مورد اخاق و 
حیوانات کردم، در هیچ کدام از 3600 کالج و دانشگاه امریکا، 

درس و واحدی به نام »حقوق حیوانات« وجود نداشت. 
اما امروزه تقریباً تمام دانشگاه ها این مبحث را تدریس 

می کنند. نخست، این تحول از فیلسوفان و متفکران آغاز شد 
البته متفکران دینی نیز به نتایج مشابهی رسیدند. بنابراین، 
تغییرات در این حوزه عمیق بود چنانکه از »انقاب« چیزی 

کم نداشت

ë  شدید؛ متحول  چگونه  ریگان،  پروفسور 
چه چیـــزی باعث شـــد کـــه نگاهتـــان به 
حیوانات تغییـــر کند و حقوق آنان در مرکز 

توجه تان قرار گیرد؟
در دوران تحصیـــل هـــوش یادگیـــری 
نداشتم. در کمال تأسف باید بگویم برای 
تفریح به ماهیگیری می رفتم و در مدرسه 
را کالبدشـــکافی  اشـــتیاق، حیوانـــات  بـــا 
می کـــردم. به باغ وحش و ســـیرک عاقه 
داشـــتم. حتی، بـــرای همســـرم کاهی از 
دوران،  آن  در  خریـــدم.  ســـمور  پوســـت 
بینایـــی داشـــتم، اما نمی دیدم. شـــنوایی 

داشتم، اما نمی شنیدم.
حـــدوداً در دهه ســـوم زندگی متحول 
شدم. )البته بگذارید داخل پرانتز بگویم 

کـــه همســـرم طی ایـــن تحـــول درونی در 
کنارم یا حتی یک قدم جلوتر از من بود(. 
من هنـــگام جنگ بـــا ویتنـــام در جنبش 
ضدجنگ فعالیت داشتم و به عنوان یک 
فیلسوف قصد داشـــتم مقاله ای انتقادی 
در ایـــن بـــاب بنویســـم. تا اینکـــه یک روز 
کتاب »داســـتان تجربیات من با راستی« 
گانـــدی را خوانـــدم. این اثـــر زندگی ام را 
متحول کـــرد؛ نه به این دلیـــل که از همه 
جهات با گانـــدی موافقم. او صلح جویی 
تمام عیار بود و اعتقاد داشت خشونت در 
همه حال اشـــتباه است. در مقابل، من از 
طبقه کارگر هستم و این طرز تفکر چندان 

برایم قابل هضم نیست.
گانـــدی از جهت دیگـــری زندگی ام را 

نگارش درمورد اخاق و حیوانات کردم، 
در هیچ کـــدام از 3600 کالج و دانشـــگاه 
امریـــکا، درس و واحدی به نـــام »حقوق 
حیوانـــات« وجـــود نداشـــت. امـــا امروزه 
تقریبـــاً تمام دانشـــگاه ها ایـــن مبحث را 
تدریـــس می کنند و به بحـــث می گذارند. 
به هر حال، تغییری که در امریکا رخ داد 

بسیار چشمگیر بود.
نخســـت، این تحـــول از فیلســـوفان و 

تغییـــر داد. در حالی کـــه تاش می کردم 
علیـــه خشـــونت بـــه انســـان ها در جنگ 
ویتنـــام فعالیت کنم، گفتمـــان او باعث 
شـــد از خـــودم بپرســـم »حـــال چگونـــه 
می توان خشـــونت نســـبت به موجودات 
دیگـــر بجـــز انســـان را توجیه کـــرد؟ فکر 
می کنی حیوانات مرگ شیرینی دارند؟«

ــتارگاه رفتم  ــ ــــن خاطر، به کش به همی
ــات برایم  ــ ــــدن حیوان و قطعه قطعه ش
ــتناک داشت. دیگر  ــ ظاهری بسیار وحش
ــــگ  ــال ضدجن ــ ــــم فع ــتم ه ــ نمی توانس
ــــم و هم از گوشت حیوانات مصرف  باش
ــونت  ــ ــتر درباره خش ــ ــه بیش ــ ــــم. هرچ کن
علیه حیوانات در مزارع و آزمایشگاه ها 
می فهمیدم، قلبم بیشتر آزرده می شد. 
ــــی ام را تغییر  ــادات زندگ ــ ــــن تجربه ع ای

داد.
ë  نسبت اخاقی  موضعی  اساســـاً  شـــما 

به حیوانات و حقـــوق آنها دارید. در کتاب 
»دفاع از حقوق حیوانات« موفق شـــدید 
دهیـــد.  ارائـــه  متقاعدکننـــده  دیدگاهـــی 
این  به  نسبت  عکس العمل ها  نخســـتین 
اثر که در ســـال 1983 منتشر شد، چه بود؟ 
آیا از آن زمان تا کنون، دیدگاه فیلســـوفان 
و دانشـــگاهیان پیرامون حقوق حیوانات 
تغییری داشته اســـت؟ به نظر شـــما، این 
نظریات اخاقی چقـــدر با افکار عمومی و 

دروس مدارس ما هنوز فاصله دارد؟
فیلســـوفان هیچـــگاه یکدیگـــر را بدون 
شـــرط تأیید نمی کنند. ما در درک مفهوِم 
لغـــات، ســـختگیری به خـــرج می دهیم و 
ســـعی داریم صحت و اعتبار پیش فرض 
اســـتدال ها را مشـــخص کنیـــم. پس باید 
بگویم همکارانم دیدگاه من یا فیلسوفان 
دیگر را بدون بحث و تردید تأیید نمی کنند.
زمانـــی کـــه در دهـــه 1970 شـــروع به 

متفکـــران آغاز شـــد. کتاب هـــا و مقاات 
زیادی دربـــاره تعهد اخاقی ما نســـبت 
به حیوانات نوشـــته شـــد. درست زمانی 
که ادبیات مناســـبی شکل گرفت و متون 
زیـــادی درباره این موضوع در دســـترس 
قـــرار گرفت، فیلســـوفان مبحث »حقوق 
دانشـــگاهی  دروس  بـــه  را  حیوانـــات« 

معرفی کردند.
متفکـــران دینی نیز بـــه همین ترتیب 

کار کردنـــد و در حـــوزه خـــود بـــه نتایـــج 
حقوقی  متخصصان  رســـیدند.  مشابهی 
در کنار تاریخ شناســـان، جامعه شناسان، 
روانشناسان و مردم شناسان نظرات خود 
را اعـــام کردند. منظور من این نیســـت 
که همـــه اســـتادان و متفکـــران با حقوق 
حیوانات موافق هستند، بلکه می خواهم 
بگویم اکنون این موضوع، در کاس های 
درس به بحث گذاشـــته می شود و محل 
تأمل دانشمندان قرار می گیرد. بنابراین، 
تغییـــرات در ایـــن حـــوزه عمیـــق بـــوده 
اســـت که از تحول انقابی، بدون پیشینه 

تاریخی، چیزی کم نداشت.
ملت هـــای  کـــه  اســـت  ایـــن  منظـــور 
گوناگون جهان در یک سطح قرار ندارند 
و آنچه در امریکا ثابت شـــده است لزوماً 
در کشـــوری دیگـــر صحـــت نـــدارد. حتی 
همگـــون  نیـــز  مختلـــف  دانشـــگاه های 
نیســـتند. اما بـــاز هـــم باید گفـــت که هر 
چیـــزی یـــک فرآیندی دارد کـــه باید طی 

شود تا به تغییر برسد.
ــام  ــ به ن ــــن  م ــای  ــ کتاب ه از  ــــی  یک

ــه با چالش  ــ ــای خالی: مواجه ــ »قفس ه
ــه  ــ ــــن ترجم ــــات« در چی ــــوق حیوان حق
ــه محض  ــ ــــن! ب ــه، چی ــ ــــت. بل ــده  اس ــ ش
ــــب و کافی  ــــفی مناس اینکه محتوای فلس
ــرار بگیرد،  ــ ــتادان چینی ق ــ ــار اس ــ در اختی
ــــن رخ خواهد داد.  ــابه در چی ــ تحولی مش
کشورهای دیگر نیز با همین روند روبه رو 

هستند.
ë  شـــما معتقد هســـتید که باید قفس های

حیوانات در جهان خالی شود، به عبارتی 
موجودات  که  باشـــیم  داشته  جهانی  باید 
غیرانسانی را کاایی برای استفاده ندانیم. 
به نظر شـــما، دیگر وقتش رسیده است که 
بگوییم چراغ اخاقیات در قبال حیوانات 

را باید در درون مان روشن کنیم؟
پیشـــتر نیز گفتـــه  بودم، مـــن مخالف 
صددرصد خشـــونت نیستم. برای مثال، 
اگر جان کودکان در معرض خطر باشـــد 
و تنهـــا راه نجات آنـــان اســـتفاده از ابزار 
خشـــونت باشـــد، چه کســـی از میـــان ما 

مخالفت خواهد کرد؟
من قصد داشـــتم بگویم نباید قفس 
را ماننـــد گلدانی دانســـت و تصور کرد که 
می توانیم نگاهی یکطرفه به آن داشـــته 
باشـــیم؛ بلکه ایـــن نگاه را بایـــد دوطرفه 

دانست.
پیش از مطالعه کتاب گاندی، من هم 
نگاهی یکطرفه داشتم و معتقد بودم که 
حیوانات بـــرای خوراک و پوشـــاک ما در 
این دنیا آفریده شده اند. اما وقتی گاندی 
آگاهی من را ارتقا داد، دیدگاهم نســـبت 
بـــه حیوانـــات تغییر کـــرد. همـــه چیز در 
اطراف ما به همان شـــکل قبلی هستند، 
امـــا وقتـــی دیدگاه مـــان تغییـــر می کند، 
آنهـــا را متفـــاوت می بینیـــم، حیوانـــات 
تغییـــر نکرده بودنـــد، این مـــن بودم که 
متحول شـــدم و دیگر آنهـــا را موجوداتی 
دوست داشـــتنی می دیـــدم، نـــه غـــذا، یا 

لباس!
هـــدف من در طول 30 ســـال این بود 
تا فرصتی  مهیا کنـــم که دیدگاه مردم را 
نسبت به حیوانات تغییر دهم. این روند 
در زندگـــی من اتفـــاق افتـــاد و می تواند 
برای بقیه انســـان ها هم شکل بگیرد. به 

این تغییر خوشبین هستم.

گفت وگویی با تام ریگان )فیلســوف اخاق و پدر حقوق حیوانات(

حق حیوان؛ خطای انسان



بیابان.
در ایــن کویــر تابلویــی در کار نیســت، تنهــا 
قطب نما یا دستگاه جی پی اس تا حدودی 
کمــک کننده اســت و اگر هیچ کــدام از اینها 
نبــود بایــد بــا کمــک عناصــر طبیعــت بــه 
جهت یابــی پرداخــت. البتــه فقــط مســلط 
بودن بــه جهت ها کفایت نمی کنــد و لزوماً 
بــه معنــای پیــدا کــردن راه نجات نیســت. 
تیر چراغ بــرق، ســاختمان و المان هایــی  از 
 ایــن قبیــل در دوردســت ها نیســت کــه فرد 
آنها را نشــان کند. خیلی از گرفتار شده های 
کویر مرنجــاب به هوای این که اســیر آفتاب 
تند و بی رحم کویر نشــوند بــا غروب آفتاب 

پــی راه نجــات می گردنــد. در دور دســت ها 
کورســوهایی نمایــان می شــود، نورهایی که 
از سرچشــمه آنهــا شــهرهایی در چنــد ده 
کیلومتری آران و بیدگل است. گمشده کویر، 
بــا هــزار امید به ســمت نــور بــه راه می افتد 
غافــل از این کــه هرچقــدر هــم پیــش برود 
خورشــید از او جلــو می زنــد، روز بعــد از راه 
می رســد و تابش تند نور خورشید با او کاری 
 می کند کــه قابل تصور نیســت. آنهایی هم

 کــه در طول روز پــی راه نجات می گردند در 
دوردســت ها کوه هایــی می بینند کــه در مرز 
اســتان ســمنان اســت. درحالی کــه دریاچه 
نمک به شهرستان آران و بیدگل نزدیک تر 
اســت. مهم تــر این کــه پــارک ملــی کویر در 
نزدیکــی همیــن کوه هــا و در یــک منطقــه 
محافظت شــده قــرار دارد و انــواع حیوانات 

درنده و وحشی آنجا زندگی می کنند.
»موقعیــت جغرافیایی دریاچــه به گونه ای 
است که برای خروج از آن اگر از همان راهی 
که وارد شــده ای خارج نشــوی، شانس زنده 

ماندنت بسیار اندک خواهد بود.«
ایــن را نجارزاده می گوید کــه نظامی بوده و 

بعد از بازنشســتگی به واسطه تحصیاتش 
در حــوزه جغرافیــا تورهــای کویرنــوردی را 
هدایت می کند. او از سه جوان بیراهه نوردی 
می گویــد کــه فروردیــن مــاه امســال به دل 
کویــر مرنجاب زدند: »با این کــه به رانندگی 
کویــر  در  روز  دو  نداشــتند  تســلط  کویــر  در 
می مانند. روز 12 فروردین در منطقه »ریگ 
بلنــد« ناهار می خورند و به ســمت دریاچه 
نمک حرکت می کنند و نزدیکی های همان 

نقطــه ای که خــودروی جوان هــای قبلی به 
گل نشســته بود، خودروشــان داخل باتاق 

فرو می رود.«
در اطــراف دریاچــه، معادن نمــک زیادی 
هست و خودروهای سنگین برای برداشت 
نمــک در مســیر دریاچه و اطــراف آن تردد 
می کننــد. بــه گفته نجــارزاده ایــن راننده ها 
برای نشــانه گذاری در بخش های مختلفی 
از مســیر، اســتیک های کهنــه خــودرو قرار 
داده اند تا سیاهی استیک و سفیدی سطح 
دریاچــه نمــک تضادی بــه وجود بیــاورد و 
آنها را به سمت مسیر درست هدایت کند. 
این ســه جــوان که از ایــن موضــوع بی خبر 

بودند به خیال این که با آتش زدن استیک 
و بلندشدن دود می توانند به نجات امیدوار 
باشــند، یکــی از آنها را آتش زدنــد و از آنجا 
کــه بــا یــک شــعله کوچــک نمی توانســتند 
اســتیک را روشــن کننــد، یکــی ازایــن ســه 
جوان کفش های خود را آتش زد تا استیک 
شعله ور شود، اما این کار نتیجه ای نداشت 
جــز این که مرد جوان ادامه مســیر را با پای 

برهنه طی کند.
با هوشمندی حدود 25 کیلومتر را در جهت 
رد خــودروی خودشــان طــی  می کننــد و به 
اتاقکی می رسند که در نزدیکی کاروانسرای 
مرنجاب است. قرار بر این می شود دخترها 
همانجــا بماننــد تــا مــرد جــوان دنبــال راه 
نجات بگردد اما او به جای این که به سمت 
جنــوب کاروانســرا بــرود بــه ســمت غرب و 
سراجه )پاایشــگاه قم( می آید. منطقه ای 
که باتاقی و نمکزار است و هیچ جنبنده ای 
در آن وجود ندارد. او 50 یا 60 کیلومتر را در 
جهت اشتباه طی می کند. دخترهای جوان 

به صــورت تصادفی توســط راننده هــا پیدا 
می شــوند امــا از همســفر سوم شــان خبری 
نشــد تا این که تعداد زیــادی از امدادگرها و 
بلدهای محلی بعد از حدود 20 روز جســد 

او را پیدا کردند.
ë اولین ماجراجوهای کویر ریگ جن

کــه  زدن هاســت  آب  بــه  بی گــدار  همیــن 
خطرآفریــن می شــود. چیــزی کــه مهــدی 
میرشاه کرمی به هیچ عنوان دنبال آن نبود 
و نیست. او و دوستانش تنها کسانی هستند 
که توانسته اند شرق به غرب کویر ریگ جن 
را، منطقــه ای کــه بــه ریگ بــزرگ معروف 
اســت، درســت از وســط باتــاق و البتــه بــا 

خودرو طی کنند.
بــه گفته یکی از خبرنگارهای محلی پیش از 
این گروه، توریســت هایی از کشــور فرانســه و 
انگلســتان قصد این کار را داشتند اما موفق 
نشــدند وخــودروی آنهــا هــم در دل باتاق 

کویر ریگ جن به گل نشست.
مهدی ســاکن اصفهان اســت و از سال های 
خیلــی دور در منطقــه ریگ جــن در امتــداد 
کویر مرنجــاب، کویرنوردی می کرده اســت. 
او از سر عاقه دوست داشت بخش باتاقی 
ریگ جــن را با خــودرو طی کند، برای همین 
بــا گروهی از دوســتانش طــی چندین مرتبه 
بــه کویر وارد و از آن خارج شــد تــا منطقه را 
شناسایی کنند و اگر شرایط به گونه ای شد که 
نتوانستند با خودرو به مسیر ادامه بدهند راه 
مناســب برای پیاده پیمایی را پیدا کنند. این 
جوان ها که مســیر بیابانی 480 کیلومتری را 
طی کردند بــه عنوان اولین گروهی هســتند 
کــه از منطقه انارک داخــل کویر ریگ بزرگ 
شــده اند و بعــد از گذرانــدن تپه هــای »آقــا 

علی عباس« از وســط باتاق عبــور کرده اند 
و بعــد از 12 ســاعت کلنجــار بــرای بیــرون 
کشــیدن خــودرو از باتــاق منطقــه ای را کــه 
بــه ریگ بــزرگ و گود دو باغ معروف اســت 
پشــت سر گذاشته اند. در صورتی که به گفته 
مهــدی کســانی که بــا تور بــه منطقــه ای که 
در حال حاضــر بــه ریگ جن معروف اســت 
دریاچــه  وارد  جنــدق  ســمت  می آینــد،  از 
نمک می شــوند. در واقع تورها باتاق را دور 
می زننــد و از مناطقی که بــه تنگه ظلمات و 

ملک آباد معرف است می گذرند.
ë طبیعت خطرناک تر از شهر نیست

مســتند »پــای در دل ســنگ« بــه مخاطب 

می قبوانــد کــه در کویــر تکنیک هــا مقــدم 
بــر ابزارنــد و بــا حوصلــه و بــه کارگرفتــن 
روش های خاقانه، ساده و کارآمد می شود 
از دل ســنگ دریاچه گریخت. آرمان و امیر 
که برای ساختن این مستند آموزشی راهی 
دریاچه شــدند، خودشــان هــم در نزدیکی 
همــان بخشــی کــه حادثه هــای قبلــی رقم 
خورده بود، گرفتار باتاق شدند. تمام یک 
روز و نیمــی که آرمان تاش می کرد خودرو 
را از باتاق بیرون بکشد، با لنز دوربین امیر 

ثبت شد.
آرمــان که از نوجوانی بــا طبیعت خوگرفته 
احتمالــی  خطرهــای  پــس  از  ســفر،  در  و 
را  او  خیلی هــا  و  برمی آیــد  مشــکات  و 
»جان ســخت« صدا می کننــد، بیش از یک 
روز وقــت گذاشــت تــا خــودرو را از باتــاق 
بیــرون بکشــد. از او می پرســم تنهایی توی 
طبیعت خطر نــدارد؟ می گوید: »طبیعت 
خطرناک تر از شــهر نیســت. به شــرطی که 

بدانی با آن چکار کنی.«

گیج و گنگ شدن در دل کویر، این که ندانی راه بیرون آمدن 
کدام سمت است، از دست دادن امید، سرمای جانکاه 

شب و کم شدن آب و غذا از یک طرف و زیبایی ستاره های 
درخشان شب کویر، مجموعه ای از چالش هایی را می سازد 

که جوانان مجذوبش می شوند؛ مجذوب هیجان جان به در 
بردن و درک زیبایی بیابان

 سال بیست وچهارم   شماره 6974   دوشنبه  24 دی 1397

iran-newspaper

از همان راهی که رفته ای برگرد
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هیجان و خطرات کویرنوردی و بی راهه نوردی برای جوانان

سهیا نوری
گزارش نویس

چرا در شبکه های اجتماعی غلط می نویسیم؟

کسره از «  ه « آخر خوشگل تِر

نگاه جوانان به تحصیات دانشگاهی و واقعیت هایی که همه می دانیم

قمقمه فروشی با فوق لیسانس

چرا جوان ها بزرگ شدنشان را به تعویق می اندازند؟

شاندویچ منو نشف میکنی؟     
گر

ت دی
حا

صف
در 

چرا جوانان عاقه ای به تاریخ ندارند؟

وقتی تاریخ تکرار می شود ارزش خواندن ندارد

پرادو به گل می نشیند و چهار سرنشین آن 
پیاده می شــوند؛ جایی در حــد  فاصل آران 
و بیدگِل کاشــان و دشــت کویر. یک مقصد 
بیراهه نوردی جذاب و مرموز برای جوانان. 
دو نفر به امید یافتن کسی برای کمک جدا 

می شوند...
موســیقی لحظــه  بــه  لحظــه اوج می گیرد. 
ترک هــای انه زنبوری زمیــن تمام صفحه 
نمایــش را ُپــر می کنــد. بــه یکباره وســعت 
کویر نمایان می شــود. موســیقی در صدای 
قدم هایــی کوتــاه و کم جــان گــم می شــود 
و لحظــه ای بعــد نفس هــای خســته راوی 
برنگشــتند:  هرگــز  دو  آن  می گویــد  کــه 
»فروردین97 هــم دریاچه در همان نقطه 
 آبســتن حادثه ای دیگر بود. ســه نفر با یک 
خودروی اف ِجی کروز در گیر اتفاق مشابهی 
شدند و مرد جوانی که شبانه برای استمداد 
پــای در دِل ســنگ دریاچــه گذاشــت هرگز 

بازنگشت.«
این آغاز یک مســتند اســت کــه به همت و 
روایت آرمان مکنونی و  امیر نیکنام پیرزاده 
روی پرده ســینما رفت. مســتندی که برای 
راهنمایی مســافران جوان دریاچه نمک و 
کویر مرنجاب ســاخته شــد؛ قشری که بعد 
از گران شدن ســفرهای خارجی حاا بیش 
از پیــش ســر بــه بیابان می ِگــذارد. امــا این 
ســفرها به همین سادگی نیســت و آنهایی 
کــه بدون تجربه ازم راهی کویر می شــوند، 
اگر شــانس یارشــان باشــد و جان ســالم به 
در ببرنــد، لحظه هایــی دردنــاک را از ســر 

خواهند گذراند.
به قول اصباح رئیس جمعیت هال احمر 
شهرســتان آران و بیــدگل کــه 12 ظهــر روز 
هشــتم آذر ماه پــس از اعام مرکــز کنترل 
EOC اســتان، در عملیــات امــداد و نجات 
کــرد،  پیــدا  حضــور  ســاله  جــوان27  یــک 
خیلــی از ایــن جوان ها صرف داشــتن یک 
ماشین چهارچرخ خود را آماده کویرگردی 
می داننــد، در صورتــی کــه ایــن تــازه آغــاز 
ماجرای پرمخاطره ای اســت که به دســت 
خودشان رقم می خورد. ماجرایی که بارها 
و بارهــا در کویــر مرنجــاب و دریاچه نمک 
تکرار شده و طی 5 سال اخیر جان 3 جوان 
را گرفتــه و ده هــا جــوان را هــم گرفتــار دل 
ســنگ دریاچه و میهمــان ماجراهایی تلخ 

کرده است.
بــه گفته اصباح، جوانی که تــا این لحظه از 
او بــه عنــوان آخرین گرفتار شــده مرنجاب 
یاد می شــود به تنهایی از کرج راهی شده تا 
چنــد روزی در کویر و دریاچه نمک ســپری 
کنــد: »او خــودروا ش را کاشــان می گذارد و 

بــا یک آژانــس تا مرنجاب مــی رود و در راه 
شــارژ تلفــن همراهــش تمــام می شــود. با 
اطاع خانــواده اش، امدادگران هال احمر 
ســیگنال های  طریــق  از  بیــدگل  و  آران 
مخابراتــی،  رد او را می گیرنــد و در ســاعت 
14 روز دهــم آذرمــاه در حوالــی کوه هــای 
»کلنگاز« پیدایش کردند. گرچه مرد جوان 
از ایــن موضوع ابــراز ناراحتی کرد و به قول 
امدادگرها و راهنماهای محلی مثل خیلی 
از جوان های گرفتار در کویر دست از غرور و 

کله شقی برنداشت.«
ë از همان راه برگرد

از کویــر مرنجــاب تا دریاچه نمــک مرکزی 
رمل هــای  ســوی  آن  نیســت.  زیــادی  راه 
خطرناک کویر و ماســه هایی که به ســادگی 
و حتــی با وزش نســیم جابه جا می شــوند، 
 دریاچــه پیداســت که در نقشــه های هوایی 
حالت مثلثی دارد. از یک طرف قم، از یک 
طرف کاروانســرای مرنجاب و از سوی دیگر 

میان دشت کویر محصور است.
دریاچــه بــه ظاهــر خشــک شــده، امــا یــک 
جــزو  جغرافیایــی  لحــاظ  بــه  آن  بخــش 
آخریــن نقطه هایی اســت که رو به خشــکی 
رفتــه و در پــی تغییرات اقلیمــی به باتاقی 
تبدیل شــده و ایــه ضخیمــی از نمک روی 
آن بســته شــده و زیر این ایه ضخیم، آب و 
گل اســت. در نقاطــی از دریاچــه، ضخامت 
نمــک کمتر اســت و بــه راحتی زیــر قدم ها 
شکســته می شــود که این خطرناک نیست، 
اما خــودرو به راحتی در آن فــرو می رود. در 
ایــن کویر وســیع هیچ عارضه ای نیســت که 
حتی بشــود به کمک وینچ یا قرقره ای که به 
یــک موتــور الکتریکی و کابل متصل اســت، 
خــودرو را از گل خــارج کــرد. چهــار جوانــی 
کــه ســال 93 با خــودرو آفــرود ســواری وارد 
منطقه شــدند، در جایی که ضخامت نمک 
کم بــود بــه همین وضعیــت دچار شــدند. 
وسعت دریاچه بااست و شانس پیدا شدن 
گمشــده ها و خــودرو پایین. بعــد از چند روز 
که آب و آذوقه تمام شد دو نفر از آنها برای 
کمــک پیاده راه افتادنــد و از آن جا که فنون 
جهت یابــی و کنتــرل منابــع آب و غذایی را 
که همراه شــان بود نمی دانستند، در مقابل 
تابــش آفتــاب کویــر جان خــود را از دســت 
دادند و دو دوســت دیگرشان به طور اتفاقی 

زنده ماندند.
گیــج و گنــگ شــدن در دل کویــر، ایــن کــه 
ندانی راه بیرون آمدن کدام ســمت است، 
جانــکاه  ســرمای  امیــد،  دادن  دســت  از 
شــب و کــم شــدن آب و غــذا از یــک طرف 
و زیبایی ســتاره های درخشــان شــب کویر، 
می ســازد  را  چالش هایــی  از  مجموعــه ای 
کــه جوانان مجذوبش می شــوند؛ مجذوب 
هیجــان جــان بــه در بــردن و درک زیبایی 



www.iran-newspaper.com

editorial@iran-newspaper.com

 سال بیست وچهارم  شماره 6974
 د وشنبه  24 دی 1397

یوســف فروشــنده یکی از مغازه هــای بازار 
اســت؛ صنــدل، کیــف زنانــه، کیــف لــوازم 
چشــم های  چیزهــا.  جــور  ایــن  و  آرایــش 
اولیــن  ته اســتکانی اش،  عینــک  و  روشــن 
چیــزی اســت کــه بــه چشــم می آیــد. فوق 
دیپلــم گرافیک دارد و این طور که خودش 
می گوید، با هزینه  های دانشگاه آزاد و رشته 
پرخرجش مشکلی نداشــته و به خاطر باا 
رفتــن نمــره چشــم هایش دیگر نتوانســته 
درســش را ادامــه بدهــد. ســه چهــار دختر 
و پســر کم ســن و ســال هم کنار دستش کار 
می کنند، اما از کاغذ ســفیدی که به شیشــه 
مغــازه چســبانده، مشــخص اســت دنبال 
یک فروشــنده دیگر و یک دادزن می گردد. 
می پرســم روزی چند نفر پــی کار می آیند؟ 
جــواب می دهــد: »تــازه امروز صبــح کاغذ 
را زدم روی شیشــه. یــک آگهــی هــم تــوی 
روزنامــه دادم. دروغ نگویــم بیشــتر از 200 
نفــر آمدند یا زنــگ زدند، اما تا می شــنوند 
بــه غیر از بیمــه ماهانه یک میلیــون و 200 
هــزار تومن حقوق می دهیم، تلفن را قطع 

می کنند، از بس که پرتوقع هستند.«
یوســف از امــکان کار بــرای هــر جوانــی در 
بازار می گویــد و اینکه جوان های کم ســواد 
پرتوقع تــر هســتند، در صورتی کــه خیلی از 
جوان ها را می شناســد با مــدرک تحصیلی 
خــوب  بــاای  و  قــد  و  خانــواده دار  و  بــاا 
تــوی راســته بــازار پادویی می کننــد، جنس 
می فروشند یا حتی داد می زنند و رهگذرها 
را بــه مغــازه می کشــانند. با چشــم به علی 
اشــاره می کنــد کــه دارد با صــدای بلند داد 
می زنــد »نصف قیمــت بــازار... همه رنگ 
شــلوار 35 هزار تومن...« علی برای مغازه 
کناری کار می کند. انواع و اقسام شلوارهای 
زنانــه از 65 تــا 115 هــزار تومــان در رگال ها 
او  امــا  شــده،  چیــده  مغــازه  قفســه های  و 
کــه فصل شــان  را می فروشــد  شــلوارهایی 
گذشته و روی رگال بیرون مغازه چیده اند. 
ســؤالی  هــر  بــاش  »مطمئــن  می گویــد: 
بپرســی جواب می دهم بــرای اینکه خودم 
چنــد وقتــی بــرای یــک هفته نامــه مطلب 
داشــتم  دوســت  همیشــه  و  می نوشــتم 

آدم هایی بــرای مصاحبه به تــورم بخورند 
کــه راحــت و خوب حــرف بزننــد. حیف که 
پول تــوش نبــود وگرنــه خبرنــگاری خیلی 

باحال بود!«
18 ســاله اســت و در خانــواده ای ثروتمنــد 
زندگــی می کند، اما دوســت نــدارد از پدر و 
مــادرش پــول بگیرد. تــا 6 ماه پیــش برای 
یکی از اماکی های غرب تهران کار می کرده 
و درآمــد خوبی هم داشــته: »حقوق 4 ماه 
اینجا اندازه یک ماه کار کردنم توی اماکی 
نبود، ولی چون پول اماکی شــیرین نیست 
آمــدم بیــرون. ســال ســوم دبیرســتان یک 
واحــد آپارتمــان خریــدم و تــرک تحصیل 
کــردم. بــه نظر خــودم بهتریــن تصمیم را 
گرفتم. همین اان که همکاســی های من 
دارنــد ســال اول دانشــگاه را می گذراننــد، 
می بینــم چقدر دارند وقــت تلف می کنند. 
مــن به جــای وقت تلــف کردن، تــوی بازار 

آینده ام را می سازم.«
اعتقــاد  بــه  علــی  برخــاف  کــه  آینــده ای 
فیزیــک  آخــر  ســال  دانشــجوی  ســامان 
خوانــدن  درس  بــا  دامغــان  دانشــگاه 
محقــق می شــود. ســامان ترنــس اســت و 
چهــره و قــد و باایــش بیشــتر بــه دخترها 
می خورد. خوشــبختانه خیلی راحت و بی 
مقدمــه صحبت می کند. بــه قول خودش 
دانشجویی که نتواند صریح صحبت کند و 
از گفتن واقعیت فرار کند، به درد دانشگاه 
تــوی  هســتم.  ترنــس  »مــن  نمی خــورد: 
شناســنامه مریمم، اما از هم محله ای هام 
در رشت گرفته تا همکاسی های دانشگاه، 
سامان صدایم می کنند. خیلی وقت است 
قصــد دارم از ایــران بــروم، امــا نــه بــه هر 
قیمتی. هرجایی جز ایران درآمدم بیشــتر 
اســت. بــرای همیــن می خواهــم بــا امتیاز 
از  بیــرون  را  آینــده ام  تــا  بــروم  تحصیلــی 
ایران بســازم. اان فقط فکر و ذکرم درس 

خواندن است.«
علیرضــا و گلشــن بــرای خریــد لبــاس از 
ســاری آمده اند تهران. راسته باب همایون 
را می گردنــد تا مناســب ترین کت و شــلوار 
را بــرای علیرضــا انتخــاب کنند. بیســت و 

فخرالدیــن صدیق شــریف را سال هاســت در تلویزیــون و بیشــتر در ســریال های تاریخی 
می بینیــم؛ ســریال هایی که هــر کــدام از آنها بخشــی از تاریخ ملی ایــران اســت و هر کدام 
گوشــه ای از زندگی مردم و حکمرانان را روایت می کند. از نگاه او تاریخ یک سرزمین ریشه 
فرهنگ و خلقیات آدم های آن ســرزمین است. صدیق شریف می گوید بازی در نقش یک 
شــخصیت تاریخی او را از درون احیا می کند. بازی در نقش ســید جمال الدین اســدآبادی 
و همچنین بازی در ســریال »در چشــم باد« از بهترین کارهای تاریخی این بازیگر 63 ســاله 
است. از ویژگی های بارز او می توان به عاقه زیادی وی به کتاب های تاریخی و بازی خوب در 
نقش های تاریخی اشاره کرد. او معتقد است اگر یک جوان از گذشته و تاریخ خود اطاعی 

نداشته باشد نمی تواند آینده روشنی برای خود و جامعه اش بسازد.

اگرتاریخبخوانیمکمترکاهسرمانمیرود

ë  چقــدر مطالعه تاریخ و کســب اطاع
درباره تاریــخ ملی یک کشــور می تواند 

اهمیت داشته باشد؟
تاریــخ یــک ســرزمین ریشــه فرهنگ و 
خلقیــات تمــام انســان هایی اســت که 
در آن زندگی می کنند. هر انســانی باید 

ریشــه های خــود را بشناســد و بداند که 
ایــن ریشــه ها از کجا شــکل گرفتــه و به 
کجا ختم می شود. باید بداند که چقدر 
ایــن ریشــه ها محکــم هســتند و چقــدر 
باعث خواهد شد تا دیرتر آسیب ببیند. 
ایــن یک واقعیت انکارناپذیر اســت که 

فعالیت هــای فرهنگــی در زمینــه تاریــخ 
می توانــد بســیار تأثیرگذار باشــد و باعث 
می شــود که مردم ریشــه های خودشان را 
بشناســند. اینکه این ریشه ها چه منشأیی 
دارنــد و چه مســیری را طــی کرده اند و به 
کجا می روند. وقتی ما ریشه های خودمان 
را بشناســیم کمتــر در مســیر آســیب های 
اجتماعــی قــرار می گیریــم. ســینما آینــه 
جامعه اســت و مردم به ســینما می روند 
تا خودشــان را ببینند. مــردم می خواهند 
تبلــور رؤیاهــا و تفکرات و آمال خودشــان 
را بــر پرده ســینما ببیننــد. اگر ایــن مردم 
ریشــه های قوی داشــته باشــند طبیعتاً به 
ســمت چیزهایــی کــه بــه لحــاظ تاریخی 
هــم ریشــه های قوی تــری دارنــد حرکــت 
می کننــد. نبایــد مردم را ســاده پســند بار 

بیاوریم و عادت بدهیم به چیزهایی نگاه 
کننــد کــه نیاز به فکــر کردن نــدارد. مردم 
هرچه قدر ساده پسند بار بیایند به سمت 
چیزهایــی حرکت می کنند که ریشــه قوی 

ندارند.
تولیــد کارهای فرهنگــی - تاریخی یکی از 
وظایــف اصلــی حــوزه فرهنگ و کســانی 
اســت که مســئولیت این حوزه را برعهده 
دارند؛ این که مردم را با تاریخ خودشــان 
آشــنا کنند. در نتیجه وقتی مردم با تاریخ 
خودشــان آشــنا شــوند خیلــی چیزهــا را 
متوجــه می شــوند و کمتــر کاه سرشــان 

می رود.
ë  عاقــه بــه بــازی در نقش هــای تاریخــی

و شــخصیت های تأثیرگــذار تاریــخ از چه 
زمانی شکل گرفت؟

و  داشــته ام  دوســت  را  تاریــخ  همیشــه 
ایــن عاقــه در  از همــان دوران مدرســه 
مــن شــکل گرفت بــه طــوری کــه در بین 

کتــاب  ایــن  همیشــه  درســی  کتاب هــای 
تاریــخ بــود کــه بــرای مطالعــه انتخــاب 
می کــردم. معتقــدم تاریخ آینه ای اســت 

کــه گذشــتگان مــا در این آینه هســتند اما 
چه بســا که آینده خود ما را نشــان بدهد. 
تکرار شــدن تاریخ یکــی از ویژگی های آن 

یوسف حیدری
خبرنگار

خواهرم استاد دانشگاه است. این همه سال وقتش را تلف کرد 
درس خواند، آن وقت من که جای ادامه تحصیل با مدرک 

فوق دیپلم آمدم سراغ عطر فروشی، درآمدم از او بیشتر است. 
توی این مملکت دانش و آگاهی به کار نمی آید، فقط باید پول 

داشته باشی تا پیشرفت کنی. بهت قول می دهم اگر جوانی هم 
دانشگاه می رود برای دانش و این چیزها نیست، مطمئن باش 

رشته ای که دنبال می کند پولساز است وگرنه جوان های عاقل 
می دانند که پول فقط توی کار آزاد و فنی است

نگاه جوانان به تحصیات دانشگاهی
و واقعیت هایی که همه می دانیم

قمقمهفروشی
بافوقلیسانس

خبر
ت م

سای
س: 

عک

»دوســت من با مدرک ســیکل، اندازه یک پزشــک عمومی درآمد دارد آن وقت من با 
فوق لیسانس کامپیوتر توی مترو قمقمه می فروشم.« یاد موضوع انشای همه نسل های 
دانش  آموزان ایــران می افتم؛ علم بهتر اســت یا ثروت؟ خیلــی از دانش آموزانی که از 
پشت میز و نیمکت بلند شده اند و حاا با زندگی کشتی می گیرند، معتقدند ثروت بهتر 
اســت. ااقل به گفته جوان هایی که امروز با آنها هم صحبت شدم، این است که ثروت 
حتــی آدم بی عقل و بی شــخصیت را در چشــم دیگــران اندیشــمند و صاحب کماات 
جلوه می دهد: »وقتی با یک سال کار توی اماک خانه خریدم، فهمیدم درس خواندن 
وقت تلف کردن اســت.« و البته نظــر مخالف: »با فوق دیپلــم گرافیک کیف و صندل 
زنانه می فروشم، اگر چشم هام اینقدر ضعیف نبود، درسم را ادامه می دادم و اان بیشتر 
از این پول درمی آوردم.« درس خوب اســت اما برای رفتن: »ترم آخر فیزیک دانشگاه 
سمنان هســتم. این رشــته را دوســت دارم چون با کمک فیزیک راحت تر می توانم از 
ایران بروم و وضع و زندگی خوبی به هم بزنم.« همه اینها حرف است: »خواهرم استاد 

دانشگاه است، اما من با عطر فروشی توی ایستگاه مترو درآمد بیشتری دارم.«

سهیا نوری
گزارش نویس

هشــتم همیــن مــاه جشــن عروسی شــان 
اســت. می پرســم دیر نیســت برای خرید 
عروســی؟ علیرضا جواب می دهد: »من و 
گلی نمی خواســتیم از پدر و مادرمان پول 
بگیریم، خیر سرمان تحصیلکرده ایم، اما 
کار درســت و حســابی و درآمــد آنچنانــی 
نداریم، برای همین یک کم دیر شــد ولی 
عوضــش ُبرد کردیــم. نزدیــک 3 میلیون 
تومــان جلــو افتادیــم. کــت و شــلواری که 
اینجــا خریدم 800 تومن، توی ســاری کِم 
کم باید یک میلیون و 500 هزار تومن پول 

می دادم.«
علیرضــا فــوق دیپلــم کامپیوتــر و گلشــن 

تــا  امــا  دارد،  محــض  ریاضــی  لیســانس 
علیرضــا  می پرســم  تحصیــل  ادامــه  از 
می گوید: »اصًا حرفش را نزن. توی شهر 
مــا هــر جوانی کــه وقت گذاشــته یــک کار 
فنی یاد گرفته یا پارتی داشته ُبرده، وگرنه 
بقیه یکی هســتند شــبیه من کــه با مدرک 
نصــب  بســته  مــدار  دوربیــن   کامپیوتــر، 
می کنــم یــا گلــی کــه بــا لیســانس ریاضی 
تدریــس خصوصــی  گــداری  گاه  محــض 

می کند.«
او را می گیــرد: »بــا  گلشــن ادامــه حــرف 
مدرک من که اصًا کار پیدا نمی شود مگر 
اینکــه صبح تا غــروب بروم فروشــندگی، 

آخــر مــاه هــم نهایــت 300 هــزار تومــن 
می شــود،  شــأنم  کســر  بگیــرم.  حقــوق 
ناســامتی توی مدرســه و دانشگاه به من 

می گفتند ُمخ ریاضی.«
معیشــتی  وضعیــت  و  اقتصــادی  فشــار 
جوان هــا را از تــاش بــرای درس خواندن 
دور کــرده و جــای اینکــه بــه افزایــش بــار 
علمی فکر کنند، هم و غم شان شده پول. 
جــواب ایــن ســؤال را که چــرا دیگــر کمتر 
جوانی پیدا می شــود تحصیــل را برای باا 
رفتن میزان دانــش و آگاهی انتخاب کند، 
امیــر می دهــد. توی یکــی از ایســتگاه های 
متــرو عطــر می فروشــد و حســابی راضی 
را  وقتــش  خواهــرش  مثــل  چــون  اســت 
صــرف درس خوانــدن نکــرده: »خواهرم 
اســتاد دانشــگاه اســت. ایــن همــه ســال 
وقتــش را تلف کرد درس خواند، آن وقت 
من که جای ادامه تحصیل با مدرک فوق 
دیپلم آمدم سراغ عطر فروشی، درآمدم 
از او بیشتر است. توی این مملکت دانش 
و آگاهــی بــه کار نمی آیــد، فقــط باید پول 
داشــته باشی تا پیشــرفت کنی. بهت قول 
می دهــم اگر جوانی هم دانشــگاه می رود 
برای دانش و این چیزها نیست، مطمئن 
بــاش رشــته ای که دنبــال می کند پولســاز 
اســت وگرنه جوان های عاقل می دانند که 

پول فقط توی کار آزاد و فنی است.«
محمــد هم کــه با امیــر هم عقیده اســت، 
قصــد ندارد برای تــرم دوم مکانیک ثبت 
نام کنــد برای اینکــه هر ترم یــک میلیون 
و 200 هــزار تومان شــهریه می دهد. از کار 
کردن نیمه وقت در مغازه زونکن فروشی 
پــدرش هم ماهی یک میلیون و 200 هزار 
تومــان می گیــرد کــه اگــر درس نخوانــد، 
می تواند همین پــول را پس انداز کند و دو 
سال دیگر ماشین بخرد: »روی تصمیمم 
مصمم هســتم، تــازه خانواده هــم با من 
موافق هســتند چــون جای اینکه دو ســال 
باشــم،  بیــکار  تحصیلکــرده  یــک  دیگــر 
همین اان درس را رها می کنم و دو سال 
جلو می افتم تازه مطمئن هستم دو سال 

دیگر ماشین زیر پام هست.«

به دانشــگاه سراســری هم فکــر نمی کند، 
بــه نظــرش وقــت گذاشــتن بــرای قبولی 
یــا خریــدن مــدرک  کنکــور سراســری  در 
از  بعضــی  کــه  اســت  کاری  چیپ تریــن 
همــه  البتــه  می دهنــد.  انجــام  جوان هــا 
جوان ها مثل محمد فکر نمی کنند. خیلی 
از دختــر و پســرها بــرای قبــول شــدن در 
کنکور سراســری و یک رشــته خوب ماه ها 
وقــت می گذارنــد بــه ایــن امید کــه آینده 
روشــنی داشــته باشــند و بــه عنــوان یــک 
جوان تحصیلکرده به پیشرفت کشورشان 

کمک کنند.
بــودم،  کــه  بود.بچه تــر  خلبــان  »بابــام 
فکــر می کــردم اگــر خــوب درس بخوانم،  
می توانــم زحمــات او را جبــران کنــم  و با 
هــزار امید و آرزو وارد دانشــگاه سراســری 

شدم.«
اینها را هدی می گوید که 34 ســاله اســت. 
بــا کارشناســی ارشــد کامپیوتــر، در متــرو 
قمقمــه آب و جــای مســواک و قاشــق و 
چنــگال می فروشــد و از اینکــه وقتــش را 
بــرای درس خوانــدن گذاشــته، پشــیمان 
اســت: »اگــر عقل دوســتم را داشــتم اان 
وضعیتــم خیلی بهتر بود؛ مدرک ســیکل 
هــم ندارد، اما چند ماه رفت آموزشــگاه و 
SEO را آمــوزش دیــد. حاا ســایت چندتا 
شرکت را دست گرفته و هر ماه اندازه یک 
پزشــک عمومی پــول می گیــرد، آن وقت 
من با این همه ســال درس خواندن کارم 

شده قمقمه فروشی.«
هدی و همســرش در بخــش فروش یکی 
از محصوات صوتــی و تصویری معروف 
کار می کردند و عایدی خوبی هم داشتند. 
یک کاپشــن حســابی به تن دارد، عامت 
همــان محصول را که روی آن حک شــده 
نشــانم می دهد و می گوید: »اصًا فکرش 
را هــم نمی کردیــم از شــرکت بیرون مــان 

کنند.«
بــاا رفتن نرخ ارز بر زندگی او و همســرش 
تأثیــر مســتقیم گذاشــت و هــر دو بیــکار 
شــدند. آن طــور کــه تعریــف می کنــد، بــا 
مدرکــش بــرای او کاری نیســت و چاره ای 

هــم نــدارد جــز اینکه هــرکاری از دســتش 
برمی آید، انجام بدهد تا زندگی شان لنگ 
نمانــد. کاری کــه خیلــی از جوان هــا انجام 
می دهنــد و از آنجــا که متناســب با رشــته 
نیســتند  کار  بــه  مشــغول  تحصیلی شــان 
می خورنــد  غبطــه  جوان هایــی  حــال  بــه 
امــا  ندارنــد،  دانشــگاهی  تحصیــات  کــه 
درآمدشــان چندین برابــر تحصیلکرده ها 

است.
و  کار  بــا  پیــش  نســل  جوانــان  برخــورد 
تحصیــل البتــه کمــی جدی تر یــا بهتر که 
بگوییــم خشــن تر بود. اول اینکــه از همان 
موقــع بچگــی همه کــودک کار محســوب 
کار  کــه  نوجوانــی  یــا  بچــه  و  می شــدند 
نمی کــرد و ااقــل لــوازم التحریــر و لباس 
مدرســه اش را خــودش نمی خریــد، یــک 
جورهایی ننر محســوب می شد. بعضی ها 
ایــن شــانس را داشــتند کــه برونــد پیــش 
پــدر یا دایی و عمویی و مثًا تراشــکاری یا 
صافکاری یاد بگیرند و بعضی هم که این 
شانس را نداشتند، دو جعبه سیب زمینی 
می ریختنــد تــوی فرغــون و تــوی کوچه ها 

می گردانند.
اما نگاه این نسل که شامل جوان های دهه 
پنجاهــی و چهلــی می شــود، بــه تحصیل 
هــم همیــن اندازه خشــن و جدی بــود؛ از 
درس خوانــدن زیر تیر چراغ برق گرفته تا 
بلعیدن همه کتاب های کتابخانه مدرسه 
و محلــه. آنها نگاهی آرمانــی به تحصیل 
داشــتند و فکــر می کردنــد اگــر قرار اســت 
درس بخوانند و پایگاه اجتماعی شان را با 
تحصیــل جا به جا کنند، باید در حد مرگ 
بخواننــد و بداننــد و بــرای یافتــن پاســخ 
ســؤالی بــه معنــای واقعــی کلمــه گدایی 
کننــد. صندلی دانشــگاه کم بــود و رقابت 
جانفرســا اما کســی که از ســد می گذشت، 
می توانســتی ندیده و نشنیده گواهی دهی 
آدم باســوادی اســت. از آن طــرف فضای 
کار هــم برای جذب آدم باســواد بــاز بود. 
حــاا اما تــوی خوابگاه هــای دانشــجویی، 
چیزی که یافت می  نشــود، کتاب اســت و 

آنچه در جامعه یافت می  نشود کار.
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اینکــه جوانــان بــه تاریــخ عاقــه ندارنــد یا دوســت ندارنــد متون 
تاریخی را مطالعه کنند، بحث بســیار مهمی اســت که باید از نگاه 
جامعه شناختی آن را مورد بررسی قرار داد. به طور کل باید اذعان 
داشت نسل جوان ما زمانی به مطالعه تاریخ می پردازد که به آن 

نیاز پیدا کند و این نیاز را در خود احساس نمی کند.
شاید بتوان این موضوع را که چرا جوانان عاقه ای به تاریخ  ندارند، 
در میــزان عاقه منــدی آنهــا به کســب تجربــه دید. البته هســتند 
بســیاری که شــرایط موجود را با شــرایط قدیم مقایسه می کنند تا 
ببینند چقدر به وضعیت آن زمان نزدیک است و در شرایط مشابه 

چگونه رفتار شده است.
با این همه نسل جوان کمتر سراغ مطالعه تاریخ ملی و آگاهی از آن می رود که باید آن 
را در روند اجتماعی شدن نسل جوان بررسی کرد. در خانواده های ایرانی کمتر درباره 
تاریخ صحبت می شــود و کودک، کمترین صحبتی که از پدر و مادر می شــنود درباره 
تاریخ ملی اســت. در وسایل ارتباط جمعی مانند صدا و سیما و ماهواره هم به دلیل 
اینکه مخاطبان عاقه زیادی به مباحث تاریخی ندارند فرصت کمی به این موضوع 
داده می شــود. به همین دلیل کودک وقتی وارد مدرســه می شــود، با ســرفصل هایی 
مواجه می شود که تاریخ فقط 5 درصد آنها را هم شامل می شود و تنها براساس یک 

نیاز گذرا و نه عمیق درس تاریخ را پاس می کند.
در رشــته های علوم انســانی هم بیشــترین مباحث کتب تاریخی، درباره تاریخ دربار 
و اســتبداد حاکمان قدیم اســت و به جای آنکه به تاریخ اجتماعی و زندگی مردم در 
گذشــته پرداخته شود بیشتر دربارها و ظلم و ستم  دربار و جنگ هایی که درباریان راه 
انداخته اند، مورد توجه قرار می گیرد. درحالی که در تاریخ باید به دنبال مباحثی مانند 

شرایط زندگی مردم، سواد و فرهنگ و نوع زندگی مردم قدیم بود تا به ریشه فرهنگ 
و رفتار امروزی پی برد.

متأســفانه نــگارش کتاب هــای تاریــخ در مدارس هم جهت اســت و معمــواً در این 
کتاب ها گذشته را به صورت تار می بینیم و شرایط حال را بهتر و روشن تر از قبل. این 
موضوع تنها مختص به اان نیســت و در حکومت های قبل نیز به این شــکل بود که 
زمان حال را دوره ای درخشان نشان می دادند و گذشته را به شکلی افراطی غیرموجه 

معرفی می کردند.
در دانشــگاه هم جز رشــته هایی که با تاریخ ســر و کار دارند  یا به آن احساس نیاز پیدا 
می کننــد بــه تاریخ پرداخته نمی شــود. پــس در نتیجه در فرآیند اجتماعی شــدن که 
شــامل قبل از مدرسه، دوران مدرسه، دانشگاه و کار است، به تاریخ بهای زیادی داده 
نمی شــود و به همین دلیل هم نیازی به آن احســاس نمی شود. متأسفانه در تاریخ، 
اغراق های زیادی هم شده و کمتر نگاه تحلیلی در این ارتباط وجود دارد به طوری که 
برخی تصور می کنند تاریخ گذشــته ایران پاک و غنی و به دور از اشــکال بوده و برخی 
هــم خاف این فکر می کنند و علت ایــن دوگانگی هم نبود نگاهی تحلیلی در زمینه 

رویدادهای تاریخی است.
در جامعه امروز که شبکه های اجتماعی حرف اول را می زنند بازهم مباحث تاریخی 
به آن شکل جایگاهی ندارد و این شبکه ها با آنالیز خواسته های مخاطبان می دانند که 
آنها به اندازه سیاست و یا حوادث، عاقه ای به تاریخ ندارند. به همین دلیل بیشترین 
مطالبی که منتشر می کنند سیاسی یا مربوط به حوادث و رویدادهاست. امروزه برخی 
آثار به جا مانده از تاریخ در موزه ها نگهداری می شود ولی برخاف بسیاری از کشورها 
کــه مردم برای درک تاریخ کشورشــان بــا عاقه زیاد به این موزه هــا می روند در ایران 

کمترین عاقه به موزه های تاریخی نشان داده می شود.

»اشــکانیان که از مادها شکست خوردند، 
تخــت جمشــید را ســاختند که 100 ســال 
بعد مغول حمله کرد و خرابش کرد بعد 
نادرشــاه بلند شــد و مغول ها را شکســت 
داد. می گوینــد آنقدر روی اســب نشســته 
بــود و چکمه اش را درنیاورده بود که توی 
چکمه اش گندم سبز شــده بود. این طور 
ســرداری بوده. بعد بچه خودش می زند 
چشمش را کور می کند که می گویند دیگر 
به درد پادشــاهی نمی خورد و احمدشــاه 
به پادشــاهی می رســد. آن موقع روسیه و 
انگلیس، ایران را گرفته بودند و رضاشــاه 
هم یــک ســرباز گمنــام بــود. احمدشــاه 
به رضاشــاه گفت اگــر راســت می گویی و 
از  خیلــی کاربلــدی، روس و انگلیــس را 
ایــران بیــرون کــن که بــه 20 روز نکشــیده 
تــا خود مســکو دنبال شــان رفــت و موقع 
برگشــت خودش پادشــاه شــد و مصدق 
را وزیــرش کــرد و گفت نفــت را ملی کند 
تا روی انگلیســی ها و روس ها قشنگ کم 

شود.«
می پرســم پــس شــاه عبــاس ایــن وســط 
عبــاس  »شــاه  می گویــد:  بــود؟  چــکاره 
جانشــین خشــایار بــوده و خیلــی خیلــی 
قدیمی اســت، تقریباً قبل از هخامنشیان 

فکر کنم.«
مدیونیــد اگر فکر کنید اینها داســتان های 
پدربزرگم اســت. این تاریخ خودســاخته 
را یــک دانشــجو برایــم تعریــف می کند. 
امــا نــه تنهــا او، خیلــی  از جوانــان، دیگــر 
نسبتی با تاریخ ندارند؛ یا آن را کج و کوله 
خوانده اند یا سرگرمی بیهوده می دانند و 
فکــر می کنند دروغ اســت یــا بدتر از همه 
فکر می کنند سخت است، حتی سخت تر 
از مثلثات و موقع خواندن تاریخ سرشان 

درد می گیرد.
طــوری به هــم نــگاه می کنند مثــل اینکه 
پرســیده ام.  غریبــی  و  عجیــب  ســؤال 
ایــن  و  می شــدند  آمــاده  ورزش  بــرای 
ســؤال باعــث می شــود برای چنــد دقیقه 
نفــری  چنــد  کننــد.  فرامــوش  را  ورزش 
هــم ژســت خاصــی می گیرنــد و ســعی 
می کنند خودشــان را اهل مطالعه نشــان 
دهند امــا آخرین کتابی را کــه خوانده اند 
یادشــان نیســت و اگــر باشــد ربطــی بــه 
تاریخ ندارد. چرا؟ اینها پاسخ هایی است 
کــه می شــنوم: »عاقــه ای بــه کتاب های 
تاریخــی نداریــم.« عاقــه بــه تاریــخ یــا 
کتــاب تاریخــی؟ یکــی می گویــد: »تاریخ 
تحریف شــده و نمی شــود به ماجراهایی 
کــه خودمــان بــا چشــم ندیده ایــم بــاور 
کنیم.« آیا بــه ماجراهایی که خودمان به 
چشــم دیده ایــم، می شــود اعتمــاد کرد؟ 
یکی دیگر از بچه ها می گوید: »کتاب های 
تاریخــی نثر ســنگینی دارنــد. من ترجیح 

مــا  »تاریــخ  بخوانــم«،  رمــان  می دهــم 
سراســر دربــاره ظلم حاکمــان و جنگ ها 
بــه  مــن عاقــه ای  و  و خونریزی هاســت 
این چیزهــا نــدارم«، »دوران مدرســه به 
مــا یــاد دادند تاریــخ را فقط حفــظ کنیم 
و حتــی بعضــی وقت هــا بــا تقلــب قبول 
تکــرار  همیشــه  »تاریــخ  می شــدیم«، 
می شــود. بــرای همیــن اگر هــم نخوانی، 

چیزی از دست نمی دهی« و...
ســعید 19 ســالگی را چند روز قبل پشــت 
سر گذاشته و معتقد است که نسل جوان 
بــه تاریخ ایــران عاقه دارد امــا ایرانی ها 
اساســاً کتابخوان نیســتند و اگر شروع یک 
کتــاب برای شــان جــذاب نباشــد، خیلــی 
ســعید  می گذارنــد.  کنــار  را  آن  راحــت 
دانشــجوی رشــته صنایع غذایی اســت و 
تنهــا چیزهایی که از تاریخ ایران به خاطر 
دارد، همان هایی اســت که در دبیرســتان 
و دانشــگاه خوانــده و عاقــه زیــادی هــم 
به سلســله هخامنشــیان و کــوروش دارد: 
»روایت هایــی کــه در کتاب هــای تاریخی 
آمده، جذاب نیســتند و اگر نویسنده های 
ایــن کتاب هــا تاریخ را به شــکل داســتان 
جــذاب روایــت کننــد، خواندنــش بــرای 
جوانــان راحت تــر اســت. خــود مــن تنها 
کتاب تاریخی که مطالعه کرده ام، درباره 
سلســله هخامنشــیان بود و به نظرم نوع 
حکومت کــردن و نحوه گرفتــن مالیات و 
قوانین حاکم در آن دوره ها خیلی جذاب 

آمد.«
بــه  کــه  اســت  کوتاهــی  مــدت  هومــن 
کتاب هــای تاریخــی عاقه منــد شــده و از 
هفته قبل هم شــروع به مطالعه »تیمور 
لنــگ« کــرده. از جذابیت هــای این کتاب 
و شــخصیت تیمــور می گویــد. کســی کــه 
ســرزمین های زیادی را فتح کرد و بســیار 
هــم خونخــوار بــود: »خیلی از همســن و 
ســال های مــن اطاعــات زیــادی دربــاره 
تاریــخ ایران و سلســله هایی کــه در ایران 
حکومت کرده اند، ندارند. در مدرسه هم 
هیچ وقت درس تاریخ توســط یک استاد 
تاریخ برای ما تدریس نشــد و معلم ها از 
ما می خواســتند چند معاهــده و قرارداد 
و زندگــی چند پادشــاه را حفــظ کنیم. در 
زندگــی همیشــه از اینکه از تاریخ کشــورم 
اطاعی نداشتم، احساس خأ می کردم. 
بــه همین خاطــر از مدتی قبل شــروع به 
خواندن کتاب هــای تاریخی کردم. عاقه 
و  هخامنشــیان  دوران  بــه  هــم  زیــادی 
افشــاریان دارم. بخصوص نادرشاه افشار 
کــه در زمان او ایــران یکــی از پهناورترین 
کشــورهای دنیــا بود و هــر زمان کــه اراده 
مــی داد.  را شکســت  می کــرد، دشــمنان 
می توانــد  تاریخــی  کتاب هــای  خوانــدن 
ذهــن مــا را نســبت بــه وقایعــی کــه در 

اســت و این عاقه باعث شــد تا همیشــه 
بــه ســمت کارهــای تاریخــی و بــازی در 
بــروم.  تاریخــی  فیلم هــای  و  ســریال ها 
تعدادی از این سریال های تاریخی بسیار 
فاخر هســتند و کارنامه ای درخشان برای 
بازیگــران و عوامــل آن برجــا می گذارند. 
وقتی در نقش های تاریخی بازی می کنید 
این احســاس در شما به وجود می آید که 

از درون احیا شده اید.
ë  دوره جوانــی چه فیلم ها و ســریال هایی 

نگاه می کردید؟
بخشــی از فیلم هایــی کــه دوران جوانــی 
تماشــا می کردیــم، فیلم هــای کاســیک 
بــود و ایــن جذابیــت خاصــی بــرای مــن 
داشــت. تماشــای این فیلم ها باعث شد 
به ســمت کارهای تاریخی بروم. با وجود 
اینکه بسیاری از این فیلم ها درباره تاریخ 
ســرزمین خودمــان نبــود اما ناخــودآگاه 
باعــث می شــد که بــه فیلم هــای تاریخی 
عاقــه منــد شــوم. گاهــی اوقــات وقتــی 
کتاب هــای تاریخــی را مطالعــه می کردم 
متوجه می شدم تصاویری را که نویسنده 
در کتــاب خلق کــرده بارهــا در فیلم های 
مختلــف دیــده ام. کســانی کــه به ســمت 

و  می رونــد  تاریخــی  فیلم هــای  ســاخت 
ســریال های فاخــری می ســازند مطمئناً 
به کتاب هــای تاریخی رجوع داشــته اند و 
آنهــا را مطالعه کرده اند. همین مقایســه 
و اینکــه بســیاری از فیلمســازان خارجــی 
بــه  تاریخــی  فیلم هــای  ســاخت  بــرای 
کشــورها  آن  تاریخــی  کتاب هــای  ســراغ 
می رونــد باعث شــد تــا عاقه من بیشــتر 
شــود و به عنوان یک جوان این احســاس 
وظیفــه در مــن به وجــود بیاید که ســراغ 
بــروم.  تاریخــی  ســریال های  در  بــازی 
وقتــی شــخصیت کســی را بــازی می کنی 
در  و  رفتــه  دنیــا  از  قبــل  ســال   200 کــه 
تاریــخ ایــران تأثیرگــذار بــوده و بــا بــازی 
تــو دوبــاره ایــن شــخصیت هویــت پیــدا 
می کنــد، خیلی شــیرین و جذاب اســت و 
همیــن جذابیت ها باعث شــد تا بازی در 
ســریال های تاریخی را در اولویت کارهای 

هنری ام قرار دهم.
ë  بــازی در کــدام ســریال تاریخــی و کدام

نقش برای شما جذاب تر از بقیه بوده؟
هیــچ  کــه  فاخــری  ســریال های  از  یکــی 
در  بــازی  نمی کنــم  فرامــوش  را  آن  گاه 
سریال »در چشــم باد« کار آقای مسعود 

جعفری جوزانی بود. این سریال تاریخی 
یــک کار کامــل بــود که یــک ملــت و یک 
ســرزمین را از زمــان میــرزا کوچــک خان 
تــا آغاز جنگ و دفــاع مقدس به نمایش 
گذاشــت. بخــش زیــادی از تاریــخ ایــران 
و  می شــود  داده  نشــان  ســریال  ایــن  در 
و  ایرانــی  خصوصیــات  از  مجموعــه ای 

ویژگی های ســنتی و رفتارهــای اجتماعی 
مــردم ایــن ســرزمین را در ایــن ســریال 
می بینیم. میرزا حســن ایرانی شخصیتی 
بود که سعید نیک پور آن را بازی می کرد 
و زمانــی کــه پس از پشــت ســر گذاشــتن 
آن همــه مصیبــت بــه تهــران می رســید 
نزد دوســتش حــاج قاســم که مــن آن را 

بــازی می کــردم آمد و حاج قاســم همه 
میــرزا حســن  اختیــار  در  را  زندگــی اش 
ایرانــی می گذارد. این میهمــان نوازی و 
معرفــت یکــی از خصوصیت هــای بارز 
مردم ایران اســت که متأســفانه بتدریج 
در حــال رنــگ باختــن اســت. بــه نظرم 
ازم اســت گاهــی اوقات وقتی مشــغول 
تماشــای ســریال های تاریخــی هســتیم 
در کنار بررســی ابعاد ســنتی، اجتماعی 
و رفتارهــای مــردم آن ســال ها آن را بــا 
جامعــه کنونی مقایســه کنیم تــا بدانیم 

کجا بودیم و اان به کجا رسیدیم. 
از جملــه  بنــام  از هنرمنــدان  تعــدادی 
مرحوم علی حاتمی، آقای دّری، حسن 
خدمــات  دیگــر  خیلی هــای  و  فتحــی 
مانــدگاری بــه فرهنگ و ســینمای ایران 
کــرده اند و نامشــان برای همیشــه ثبت 
می شــود . آنهــا مقطعی از تاریــخ ایران 
را بــه تصویر کشــیدند که شــاید خیلی از 
نســل جوان امروزی اطــاع زیادی از آن 

نداشتند.
ë  چطور جوانان نســل قدیــم به مطالعه

تاریخ عاقه پیدا می کردند؟
یکی از دایل آن فرصتی بود که جوانان 

نســل قدیم در اختیار داشــتند. زمان به 
ســرعت می گــذرد و هیــچ گاه نمی توان 
زمــان را متوقــف کــرد. لحظه هایــی کــه 
و  موبایــل  در  را  آن  امــروزی  جوانــان 
فضــای مجــازی تلــف می کننــد بســیار 
باارزش اســت. آن سال ها وقتی فرصتی 
به دســت می آمــد که بتوانیم 2 ســاعت 
بــا خودمــان خلوت کنیم ایــن زمان را با 
مطالعه و بخصوص خواندن کتاب های 
تاریخــی  یــا ادبیــات ســپری می کردیم. 
رمــان  گاهــی  یــا  شــعر  اوقــات  گاهــی 
می خواندیــم و از ایــن زمان بــه بهترین 
شــکل اســتفاده می کردیــم. هیــچ گاه از 
یکدیگــر دور نبودیم اما اان شــبکه های 
مجــازی باعث شــده از هم دور باشــیم. 
البتــه مجبوریــم کــه پــا بــه پای شــرایط 
روز دنیــا جلــو برویــم امــا بایــد در ایــن 
میــان فرصتــی هم بــرای خلــوت کردن 
و مطالعــه کتاب در نظــر بگیریم. گاهی 
اوقــات وقتی در میهمانی ها می بینم که 
جوان ها حتی ســر ســفره شام هم سر به 
گوشــی موبایل دارند تأســف می خورم و 
ایــن دور شــدن باعث می شــود رگه های 

عاطفی بین مردم کمرنگ شود.

ë  چقدر دربــاره نقــش تاریخی کــه آن را
بازی می کنید مطالعه دارید؟

طبیعتاً وقتی قرار باشــد در یک ســریال 
یــا فیلــم ســینمایی تاریخــی بــازی کنی 
چه نقش یکی از شــخصیت های اصلی 
فیلــم چــه مردم کوچــه و بــازار باید اول 
آن شــخصیت را در وجــود خــودت پیدا 
کنی. ســال 62 وقتی قرار شد نقش سید 
جمال الدین اســدآبادی را در  مجموعه  
»شــاه شــکار« بازی کنــم، پرویــز زاهدی 
نویســنده ایــن ســریال چنــد جلــد کتاب 
دربــاره ســید جمــال معرفی کــرد و من 
همه آنها را مطالعه کردم تا بدانم سید 
جمــال چــه ویژگی و شــخصیتی داشــته 
و بــه تدریــج بــا خوانــدن ایــن کتاب هــا 
شــخصیت این مبارز در کالبد من شکل 
تاریخــی  کتاب هــای  مطالعــه  گرفــت. 
کمــک زیــادی بــه جــا افتــادن نقش آن 
شــخصیت در بازیگــر می کنــد و تجربــه 
نشــان داده کســانی کــه اهــل مطالعــه 
تاریــخ هســتند بــا دیــدن مجموعه های 
تلویزیونــی تاریخی به خوبــی می توانند 
بــا شــخصیت و قهرمــان فیلــم ارتبــاط 

بگیرند.

سال 62 وقتی قرار شد نقش سید جمال الدین اسدآبادی را 
در  مجموعه  »شاه شکار« بازی کنم، پرویز زاهدی نویسنده این 

سریال چند جلد کتاب درباره سید جمال معرفی کرد و من 
همه آنها را مطالعه کردم تا بدانم سید جمال چه ویژگی و 

شخصیتی داشته و به تدریج با خواندن این کتاب ها شخصیت 
این مبارز در کالبد من شکل گرفت

اطراف ما می گذرد، روشــن کند. اتفاقاتی 
که ریشــه در گذشــته دارند و نمی توان به 

سادگی از کنار آنها عبور کرد.«
 
ë تاریخ تکرار می شود؟

»عاقه زیادی به تاریخ دارم اما عاقه ای 
بــه کتاب تاریخــی ندارم. هیــچ وقت هم 
کتاب تاریخــی نخوانده ام و فکر نمی کنم 
چیــزی هــم از دســت داده باشــم.« ایــن 
حرف های فرشــاد اســت. جوان 30 ساله 
اهــل ورزش و معتقــد بــه ایــن کــه تاریخ 
ایران تحریف شده است: »تاریخ انقاب 
را همــه خــوب بلدند چون آنقــدر فیلم و 
ســریال در این باره از صدا و سیما پخش 
شــده که همه آشــنا هســتند. بــه نظر من 
تاریخ تکرار می شــود و شــاید همین اان 

هــم در حــال تکــرار وقایعــی هســتیم که 
شــاید 100 ســال قبــل اتفاق افتــاده. البته 
اگر نســل جوان اطاعــات تاریخی خوبی 
داشــته باشــد، بهتــر می توانــد در زندگی 
برنامه ریــزی کنــد امــا کمتــر کســی پیــدا 
می شــود کــه بخواهــد از تجربــه تاریخ در 
مدرســه  در  کنــد.  اســتفاده  زندگــی اش 
جغرافیا را بیشتر از تاریخ دوست داشتم. 
اطاعاتــی که خیلی از مــا از تاریخ داریم 
مربــوط به ســریا ل های تاریخی اســت که 
از تلویزیــون می بینیــم. از طرف دیگر نثر 
کتاب هــای  از  برخــی  قدیمــی  و  خشــک 
تاریخــی باعــث می شــود کمتــر کســی به 

مطالعه آنها عاقه نشان دهد.«
خدمــت  دوران  کــه  محمدمهــدی 
ســپری  عامــل  پدافنــد  در  را  ســربازی اش 

می کند، با تأیید حرف های فرشاد می گوید: 
»بــه نظــرم آینــده بهتر از گذشــته اســت و 
اینکــه بدانــم در گذشــته چــه اتفاق هایــی 
افتاده، برایم اولویت ندارد. به نظرم اینکه 
می گویند گذشــته چراغ راه آینده اســت در 
حــد یــک شــعار باقی مانــده و با گســترش 
اینترنــت و فضای مجازی و ســفر به مریخ 
سرنوشــت  خوانــدن  بــرای  جایــی  دیگــر 
قاجار نیســت. البته به سریال های تاریخی 
عاقه زیادی دارم و همین ســریال »بانوی 
عمــارت« را کــه ایــن روزها درحــال پخش 
اســت، نگاه می کنــم و برایم نحــوه زندگی 
مــردم دوران قاجــار و نــوع پوشــش آنهــا 
جذابیت دارد البته می دانم که این سریال 
هــم مثــل بقیــه ســریال ها بــا جهت گیری 

خاصی ساخته شده.«

 تاریخ برای توریست ها جذاب است
»وقتی از یک جوان سؤال کنی آخرین بار 
کــی به مــوزه و یا یک مکان تاریخی ســفر 
کرده ای شــاید پاســخی بــرای این ســؤال 
نداشــته باشد اما یک توریست وقتی وارد 
ایــران می شــود ســفر بــه نقــاط تاریخی و 
دیــدن موزه ها را در اولویت قرار می دهد. 
همین باعث شــده اســت تا تاریــخ ایران 
بیشــتر برای توریســت ها جذاب باشــد تا 

مردم ایران.«
ایمــان بــا حــرارت خاصــی ایــن جمات 
را پشــت ســرهم می گوید و تأکید می کند 
خیلی از ما به اندازه گردشــگران خارجی 
از تاریــخ ایران اطاعات نداریم. این یک 
واقعیــت تلــخ اســت کــه بایــد بپذیریم. 
هیــچ وقت در زندگی ایــن عاقه برای ما 

چرا جوانان عاقه ای به تاریخ ندارند؟

 وقتی تاریخ تکرار می شود 
ارزش خواندن ندارد

به وجود نیامد و همه غرق در مشــکات 
در  کردیــم  فرامــوش  و  شــدیم  زندگــی 
گذشــته مــردم چگونــه مشــکات را حل 
می کردنــد. همیشــه جــای خالــی تاریــخ 
را در زندگــی ام احســاس می کنــم و اگــر 
کســی از یــک واقعــه تاریخــی صحبــت 
کند، با دقــت گوش می دهم. متأســفانه 
خود اســاتید تاریخ هم خودشان را قبول 
ندارنــد و درباره یــک واقعه تاریخی چند 
نظــر متقــاوت می دهند و همیــن باعث 
می شــود تا عاقه ای بــه مباحث تاریخی 
پیــدا نکنیم. نکتــه جالب اینکــه وقتی به 
کشــورهای دیگــر ســفر می کنیــم، تاش 
می کنیــم از تاریــخ آن کشــور اطاعاتــی 
به دســت بیاوریم اما اگر دربــاره مادها و 
آشــوری ها از ما ســؤال کنند، چیزی برای 

گفتن نداریم.«
 
ë خیلی حوصله تاریخ ماریخ ندارم

بــا دقت نســخه را بــاا و پاییــن می کند تا 
چیــزی از قلم نیفتد. بــه قول خودش در 
خوانــدن خــط دکترها اســتاد شــده. چند 
لحظه بیــن قفســه های دارو می چرخد و 
بــا ســبدی پر از قــرص و شــربت و آمپول 
برمی گــردد. یگانــه بشــری متولــد ســال 
نســلی هایش  هــم  از  بســیاری  مثــل   71
عاقــه  ای به تاریخ ندارد و معتقد اســت 
حوصلــه  تاریخــی  کتاب هــای  خوانــدن 
می خواهــد و اان هــم جــوان باحوصلــه 
خیلــی کــم پیدا می شــود. یگانه بــا تأکید 
بــر اینکه داســتان های تاریخــی جذاب تر 
می گویــد:  هســتند،  تاریــخ  خــود  از 
»نویسندگان کتاب های تاریخی خیلی به 
حاشیه می زنند و گاهی هم خیلی اغراق 
می کننــد. دوران مدرســه هــم کــه فقــط 
تاریخ را حفظ می کردیم و این کار باعث 
شــده امــروز وقتــی بــه تخت جمشــید یا 
پاسارگاد می رویم، هیچ اطاعاتی درباره 
تاریخ آنجا نداشته باشیم. تنها چیزهایی 
که از تاریخ در ذهن همســن و ســال های 
و  مشــروطه  دربــاره  مانــده،  باقــی  مــن 

کاپیتواسیون و تحریم تنباکو است.«
یاســمن دختر دانشــجویی که برای تهیه 
داروهــای مادرش بــه داروخانــه آمده با 
تأیید نظرات یگانه می گوید: »کتاب های 
مــن  و  هســتند  قطــور  خیلــی  تاریخــی 
هــم خیلــی حوصلــه خوانــدن ایــن جور 
کتاب هــا را نــدارم. البتــه تصــور می کنــم 
تاریــخ جهــان خیلــی جذاب تــر از تاریخ 
نقــش  مــردم  آنجــا  باشــد چــون  ایــران 
پررنگ تری از حاکمان دارند و با خواندن 
سرگذشت شــان می شــود فهمیــد مردم 
آن ســال ها چطوری زندگی می کرده اند. 
تاریــخ  کتــاب  خوانــدن  مدرســه،  دوران 
خیلــی برای من جذاب بــود چون معلم 
تاریخ درباره هر اتفاق تاریخی ساعت ها 
صحبت می کرد و اجازه می داد ما هم در 
بحث مشــارکت داشته باشــیم و تاریخ را 

نقد کنیم.«
تاریــخ  نقــد  دربــاره  او  کــه  را  حرفــی 
می زنــد، بــه شــکل دقیق تــری در کتــاب 
»ســودمندی ها و ناسودمندی های تاریخ 
بــرای زندگــی« نیچــه فیلســوف آلمانــی 
می خوانیم. او ســه نــوع مواجهه با تاریخ 
تاریــخ  عظمــت،  تاریــخ  اســت؛  قائــل 
شــیوه  دو  او  انتقــادی.  تاریــخ  و  یــادواره 
اول را کــه در جســت و جــوی عظمت هــا 
تاریخــی  ســرگرم کننده  داســتان های  یــا 
اســت، نوعــی تفریــح بیهــوده می داند و 
آنچه از نظر وی می تواند چراغ راه آینده 
باشــد، نقد تاریخ و یافتن منشــأ رفتارها، 
و  شکســت ها  فرهنگــی،  خصلت هــای 
پیروزی هاست. تنها در این صورت است 

که تاریخ تکرار نمی شود.
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نشســته اند در یک فافل فروشــی طرف های پایین شــهر. مغــازه کوچک با دیوارهای کاشــی 
سفیدش خیلی شلوغ نیست و برای همین، دو مشتری دختر و پسر جا پیدا کرده اند و دو تا از 4، 
5 صندلی ســاندویچی حاا مال آنهاست. دختر صدایش را نازک و ریز می کند و به پسر چیزی 
می گوید که سخت می فهمم. چیزی شبیه »شاندویچمو نشف کن!« اما مطمئن نیستم. پسر 
می گوید چشم چشــم و ســاندویچ را نصف می کند و دوباره دختر با همان صدا تشکر می کند. 
پیرمرد فافل فروش و اخمو از پشت پیشخوان تا کمر خم می شود تا بتواند این سمت مغازه را 
ببیند. به دختر و پســر نگاه می کند و می گوید: »فکر کردم بچه اومده توی مغازه.« و دوباره قایم 
می شود پشت پیشخوان و بســته های نان باگت و ظرف های خیارشور و گوجه فرنگی. دختر و 

پسر ریسه می روند و گاز می زنند به ساندویچ نصف شده.

»گزارشــی ک می  خواهید بخوانید درباره زبان فارســی و نوشتن هس ک در آن ب غلط امایی 
پرداخته  ایم. قراِر ببینیم چطور می نویسیم.« 

این دو جمله را چطور خواندید؟ راحت و بی دردسر یا با بدبختی؟ شاید خیلی اهل شبکه های 
مجازی باشید و دیدن این همه غلط نوشتاری برایتان عجیب نباشد و خیلی هم راحت خوانده 
باشــید. شــاید هم خودتان پیام ها و پیامک هایتــان را با همین روش کوتاه می کنیــد و از زیر بار 
نوشــتن و طوانی شــدن تایپ فرار می کنید. اما ممکن اســت از آنهایی باشــید که مدام غلط 
امایی بقیه را می گیرند و از دست شان در حد جنون حرص می خورند. پس از دست نویسنده 
این دو خط هم حسابی حرص خوردید. خاصه که این گزارش قرار است حسابی اعصاب تان 
را خرد کند چون هرچه غلط امایی در شبکه های اجتماعی دیده اید، می خواهیم قاطی همین 

گزارش کنیم. راستی چرا غلط می نویسیم؟

شاندویچمنونشفمیکنی؟

کسرهاز»ه«خوشگلتِر

چرا جوان ها بزرگ شدن شان را به تعویق می اندازند؟

چرا در شبکه های اجتماعی غلط می نویسیم؟

می دانستید به بعضی از این غلط هایی که امروز زیاد می بینیم می گویند تلگرافی نوشتن؟ درواقع مختصر کردن 
کلمات برای کاهش زمان و تایپ. به گفته دکتر ساجقه این مدل نوشتن را قبًا هم داشته ایم. او از جال آل 

احمد مثال می زند که زمانی در رمان هایش شکسته نویسی را بسیار به کار می برد و آن را باب کرد: این درواقع به 
کار بردن واج های کمتر است. کسی که به این شکل می نویسد می داند طرف مقابلش متوجه می شود چه نوشته و 

منظورش چه بوده پس فقط می خواهد زمان کمتری برای تایپ کردن صرف کند

     رو اعصاب یا دوست  داشتنی؟
تــوی میهمانی و جمع های دوســتانه که دور 
هــم جمع می شــوند و هرچند دقیقه یــک بار از 
خنده ریسه می روند، برای پدر و مادر و حتی توی 
مترو و اتوبوس و مغازه لباس فروشــی، یکدفعه 
می شــوند بچه 4،5 ســاله شــلوغ، گاهــی لوس و 
بامــزه و گاهی بی مــزه و روی اعصاب که بعضی 
کلمات را هم پس و پیش و اشتباه می گوید. بقیه 
هم گاهی ریســه می روند و ذوق می کنند و گاهی 
هم نه؛ چپ چپ نگاه می کنند یا پشــت چشــم 
نازک می کنند. بعد هم می گویند: »بچه ای مگه 

آخه؟ خجالت بکش!«
بچگانه حرف زدن زیاد شده؟ به نظر می رسد 
بله. شاید بین بچه های دهه های قبلی هم گاهی 
آن را می دیدیــم امــا اان انــگار مــوج ایــن مدل 
حرف زدن، شهر را برداشته. شاید به قول بعضی 
از آنها که خودشان بچگانه حرف می زنند تقریباً 
همه همین کار را می کنند. حاا یا برای خواستن 
چیزی، لوس کردن خودشان و یا حتی پیچاندن. 
البته شاید این »همه« کمی اغراق باشد. بعضی 
از همین جوان های 18، 19 ساله خیلی از این کارها 
خوش شــان نمی آید و برایشــان عجیب اســت. 
مثل کیانا که 18 ســاله است و کنکوری اما خیلی 
پخته حــرف می زند. هر ســؤال را خیلی جزئی و 
دقیق جــواب می دهــد و منطقی. در پیــاده روی 
یکی از خیابان های مرکز شهر و زیر یک پل روگذر 
بزرگ، کنار ویترین یکی از مغازه ها می ایســتیم 
و کیانا خیلی جدی می گوید: »یک ســری سعی 
می کنند خودشان را بچه نشان بدهند تا چیزی را 
از طرف مقابل بگیرند. حاا بستگی دارد واکنش 
طرف مقابل چی باشد. بچگانه حرف زدن گاهی 
نشــان دهنده روحیات درونی آن شخص است. 
شاید هم با خودش می گوید این کار را می کنم تا 

طرف مقابل بیشتر تحویلم بگیرد.«
می گویــم با این تفاســیر خودت هــم این کار 

را می کنی؟ می خنــدد و می گوید: »من از بچگی 
چــون صدایــم کلفت بــود عــادت به ایــن کارها 
نداشتم ولی پیش آمده که مثاً خواسته ام پدر و 
مادرم را بپیچانم و بروم بیرون و این کار را کرده ام 
ولی خیلی نه.«برعکس کیانا تا به هســتی و سارا 
می گویم بچگانه حرف می زنید یا نه؟ می گویند: 
»خیلــی!« روی صندلی هــای یــک مرکــز خرید 
نشسته اند و جزوه هایشان روی پا و صندلی کناری 
پخش اســت. ســارا با پدر، خالــه و بچه خاله اش 
این طوری حرف می زند و هستی هم با خانواده و 
البته دوستانش. به نظر هستی همه دخترها این 

کار را می کنند.
می پرســم چــه زمانی و برای چــه این طوری 
حــرف می زنیــد؟ ســارا می گوید: »وقتــی خیلی 
حالم خوب است و رو فرمم.« اما هستی معموًا 
بــه دلیــل خاصــی ایــن کار را نمی کنــد. بــه قول 

خودش بعضی وقت ها فاز می دهد.
بعضــی از جوان هــا می گوینــد کــه فقــط در 
جمع دوســتان و خانواده بچگانه حرف می زنند 
یــا اگر خودشــان حــرف نمی زنند از اینکه کســی 
را ببیننــد که در محیط عمومی ایــن کار را انجام 
می دهد چندان خوششــان نمی آید اما سارا هم 
در کوچــه و خیابــان بچگانه حــرف می زند و هم 
برایــش اینکــه بقیه نگاهش کنند مهم نیســت. 
حتــی اگــر این نگاه با تعجب باشــد. کیانا یکی از 
آنهایی اســت که گاهی از شنیدن این طرز حرف 
زدن خوشش نمی آید: »بعضی ها به قیافه شان 
می آید و خیلی خوب هم اجرایش می کنند. مثًا 
خیلــی از دوســتانم تــوی کار صدا هســتند و آدم 
خوشش می آید اما بعضی ها اصاً به قیافه شان 
نمی خورد یا مثاً طرف شخصیت تند و خشنی 
دارد و با صدایی که اصاً بهش نمی خورد، حرف 

می زند و آدم زده می شود.«
کسانی مثل هســتی و ســارا که گاهی یا شاید 
هــم خیلی وقت هــا مثل بچه ها حــرف می زنند 

 سبک تازه نوشتن
شــاید از پیامک زدن شــروع شــد. دست مان از 
تایپ کردن خســته می شد. برای همین سعی 
می کردیم تا جایی که می شــود کمتر بنویسیم 
و برای همین کم کم از بعضی کلمه ها زدیم و 
کوتاه شان کردیم؛ »که« را نوشتیم »ک«، »چه« 
را »چ«، »بــه« را »ب«، »جواب« را »ج« و زنگ 

را »ز«.
دایره این کوتاه نویسی ها بزرگ و بزرگتر و تبدیل 
شــد به عادت. نوشتن فعل ها هم سخت بود. 
بــرای همیــن به جــای »زنــگ بزن« نوشــتیم 
»بزنــگ« و چیزهایی شــبیه به ایــن. وقتی هم 
که پای شــبکه های اجتماعی به زندگی مان باز 
شد این غلط ها را آنجا هم بردیم. انگار باز هم 

نوشتن سخت مان بود.
اجتماعــی  شــبکه های  کاربــران  بیــن 
اینســتاگرامی ها بیشــتر بــه داشــتن غلط هــای 
امایی و نگارشی متهم می شوند. از فینگلیش 
در  خیلی هایشــان  بگذریــم  کــه  نوشتن شــان 
پست ها یا استوری هایشان مخفف می نویسند 
یا غلط هایی مثل اســتفاده از »ز« به جای »ذ« 

دارند. مثًا »بزاریم« به جای »بذاریم«.
توجیه بیشتر اینستاگرامی ها برای غلط نویسی، 
راحتی اســت. اینکه این طوری راحت تر است. 
مثًا مهرناز که کم و بیش بین پســت هایش از 
این غلط ها و مخفف نویسی ها دارد. وقتی از او 
می پرسم چرا این طوری می نویسی، می گوید: 

»اگر بخواهم همه کلمات را کامل بنویسم کلی 
طول می کشد. واقعیتش این است که حوصله 
اینقدر طوانی نوشتن را ندارم. بعد هم کم کم 

برایم عادت شده.«
محمد هم از همان هاســت کــه تقریباً در تمام 
پســت های اینســتاگرامش بااخــره یکــی دوتا 
غلــط دارد. بــه او پیام می دهــم و وقتی جواب 
می دهد، دایرکت پر می شود از همین غلط ها. 
به نظرش این مدل نوشتن عادی است و حتی 
خــاص جوانــی: »اان جوان هــا دیگــر حوصله 
نوشتن متن ادبی و جمله های طوانی ندارند. 
می خواهیم راحت حرف مــان را بزنیم و کوتاه 
هم بنویسیم که سریع بشود پستش کرد. اینها 
به نظر من غلط محســوب نمی شود. اگر غلط 
بود که بقیه نمی فهمیدند چه نوشــته ایم. این 

هم یک مدل نوشتن است، همین.«
از او می پرســم در جزوه هــای دانشــگاهت یــا 
ســر امتحان ها هم همین طوری می نویســی؟ 
ســریع تایــپ می کنــد: »نــه«. بــا یــک عامت 
تعجــب، بعد هم می نویســد: »این فقط برای 
همین جاســت. آنجا اگر این طوری بنویسم که 

استادها می گویند بی سوادی.«
خیلی هایشــان همیــن را می گوینــد. اینکه این 
مدل نوشــتن فقط برای شــبکه های اجتماعی 
است و اکانت هایشان. برای کامنت و دایرکت یا 
مسیج فرســتادن در تلگرام و واتس آپ و شاید 

هم پیامک که دیگر کمتر می زنند.

می گویند معمواً این کارشان دلیل خاصی ندارد 
یا اینکه در نهایت می خواهند امتیازی مثل پول 
برای خرید یــا اجازه رفتن به میهمانی بگیرند و 
جلــب توجه کنند اما انگار بحــث جدی تر از این 
حرف هاســت و این یک رفتار آگاهانه اســت و به 
قول منوچهر پهلــوان، جامعه شــناس با انگیزه 
و دلیل خیلــی جدی. او معتقد اســت بچه های 
امــروز برخاف جوان هــای قدیــم نمی خواهند 
زود بــزرگ شــوند و بــا وارد شــدن بــه اجتمــاع 
مســئولیت هایی برعهــده بگیرنــد. حتــی نوعی 
وحشــت و دلهره نسبت به بزرگ شــدن دارند و 
می خواهند بزرگ شــدن خودشــان را به تعویق 
بیندازنــد و یکــی از راه های تعویــق همین مدل 
حــرف زدن اســت: »جوان ها در واقع با اســتفاده 
از واژگان بچگانــه می خواهنــد بگوینــد ما بزرگ 
نشده ایم که مسئولیتی برعهده بگیریم. این یک 
نــوع تعویــق آگاهانه و درونی شــده اســت چون 
اضطراب و نگرانی برای تشــکیل خانــواده و وارد 

شدن به اجتماع دارند.«
به نظر او حتی وقتی جوان ها بین خودشــان 
بچگانــه حرف می زنند، متوجه اطراف هســتند. 
وقتی در دانشــگاه یا در پــارک و کافه و... یکدفعه 
3،4 ساله می شوند می دانند بزرگتری وجود دارد 
و آنهــا را می بیند و می خواهند همین پیام هایی 
را کــه خواندید به او بدهند. حاا شــما که این کار 
را انجــام می دهید می دانید ایــن کودکانه حرف 
زدن معادل انگلیســی هــم دارد و رفتاری کامًا 

شناخته شده است؟ انگلیسی ها به آن می گویند 
Baby language  یــا Baby talk که همان معنای 

بچگانه حرف زدن یا زبان کودکانه را دارد.
    راهی برای مبارزه

دخترانه یا پسرانه؟ به نظر شما بچگانه حرف 
زدن کاری دخترانــه اســت یــا پســرانه؟ دخترها 
می گوینــد ایــن حالــت در وجــود آنهاســت امــا 
پســرها حتی اگر خودشــان هم گاهی این مدلی 
حرف بزنند بازهم می گویند بچگانه حرف زدن 
دخترانــه اســت. بعضی ها می گویند اگر پســرها 
اینطوری صدایشــان را اندازه بچه های 4،5 ساله 
کنند و مثل آنها شیطنت کنند و برای کلمه های 
اشتباهی که می گویند ذوق کنند، دور از مردانگی 

است!
یاســین فروشــنده یک مغازه کفش فروشــی 
اســت. روی بینی عمل شــده اش چسب خورده 
و بــا پیراهــن خیلــی آســتین کوتــاه و موزیکی که 
در مغازه پلی کرده شــاید فکر کنی از این چیزها 
خیلی بــدش نمی آید امــا تا موضوع گــزارش را 
می شــنود اخــم می کنــد و می گوید: »مــن از این 
مســأله هم ناراضــی ام هم بدم می آیــد. بعد از 
اینکــه ســنی از جوان ها بگذرد ایــن طوری حرف 
زدن در شأن شــان نیســت. دختــر 18، 19 ســاله 
هم کــه این طوری صحبت می کنــد من مردانه 
حرف می زنم و غیر مستقیم می گویم اینطوری 
صحبت نکن. بیشــتر هم بین دخترهــا دیده ام. 
خوشم نمی آید یک مرد اینطوری حرف بزند. در 

شأنش نیســت. مرد بودن یک مرد به این است 
که درست صحبت کند.«

بــه نظــر دکتــر پهلــوان هــم ایــن رفتــار بین 
دختران بیشــتر اســت: »آنها می خواهنــد با این 
واژگان و عبــارات  نشــان دهند یک نوع مقاومت 
روانی و عاطفی نســبت به بزرگسالی دارند و این 
پیــام را به جامعــه بدهند که من هنــوز کودکم و 
نمی توانم چیزی را که شما می خواهید و نقشی 
را که شــما انتظار دارید و یــا آن محدودیت هایی 
که برایم قــرار می دهید بپذیرم. برای همین ُتن 
صــدا و افعال شــان تغییــر می کنــد یا به شــکلی 
دیگــر کلمــات و واژگان را ادا می کننــد. در واقــع 

می خواهند کودکی شان را امتداد بدهند.«
یاسین هم تقریباً حرفی شبیه به این می زند. 
اینکه وقتی کسی بخواهد خودش را لوس کند یا 
بخواهــد کاری برایش انجام دهی بچگانه حرف 
می زند و این کار هم بیشتر بین دختر و پسرهایی 
که با هم دوســتند، اتفاق می افتد. عســل و پارسا 
باهم راه می روند. کم ســن و سالند و عسل هربار 
که پارســا حرف می زند از خنده غش می کند. به 
حرف هــای خودش هم می خندد. تا می پرســم 
بچگانــه هــم حرف می زنــی؟ می گویــد بعضی 
وقت ها. برعکــس بعضی ها، او تا بــه حال برای 
پدر و مادرش این کار را نکرده. به پارسا می گویم 
وقتی بچگانه حرف می زند تو هم با همین لحن 
جوابش را می دهی؟ می گوید: »در حد یک کلمه 
آره.« پارســا و عســل با اینکه بعد از گل انداختن 

حرف هایمــان می گویند زیــاد باهم ایــن طوری 
حرف می زنند، وقتی می بینند دوستان شان هم 
همین کار را می کنند معمواً به آنها می خندند 
و مسخره شــان می کنند. به قول خودشــان برای 

خنده و شوخی.
    کنار آمدن با دنیای زمخت

کودک درون؛ این از آن بحث های روانشناسی 
اســت کــه بعضــی رفتارهــا بــا آن توضیــح داده 
می شــود مثل بچگانه حــرف زدن. حداقل خود 
جوان ها می گویند وقتی صدایشــان مثل بچه ها 
می شود و کلمات را اشتباه می گویند و حتی ادای 
گریه کــردن بچگانــه را درمی آورند یعنی کودک 

بازیگوش درون شان زنده شده است.
فرشــاد 29 اســت. او هم فروشنده است مثل 
یاســین. در خلوتــی مغازه ها که ایــن روزها دیگر 
دیدنــش چنــدان عجیب نیســت نشســته روی 
صندلی و با گوشی اش بازی می کند. به چهره اش 
نمی آید اما می گوید گاهی بچگانه حرف می زند؛ 
مخصوصــاً وقتی خیلی خوشــحال اســت و خبر 
خوشــی بهش رسیده اســت؛ آن هم با برادرش. 
البتــه این را هــم می گوید: »یــک وقت هایی هم 
بــرای اینکه به یک نفر دیگر انرژی بدهی این کار 
را می کنی. شــاید بخواهی چیــزی را در وجودش 

قلقلک بدهی.«
بــه نظرش این کار بعضــی وقت ها می تواند 
جالب باشد. همین جاســت که از کودک درون و 
نقشــش در این صداهای بچگانه حرف می زند: 

»کــودک درونــت جاهایی نیــاز دارد بیاید بیرون. 
در شــرایط ســخت کــه فشــار کاری رویــت زیــاد 
است و خیلی زمخت شده ای اینطوری صحبت 
کردن باعث می شــود حس کنی این دنیا آن قدر 
بــا ارزش نیســت که بخــوای زمختش کنــی. باید 
باهاش کنار بیایی یا درگیر چیزهای دیگر شوی و 
یاد بچگی هایت بیفتــی. اینکه این دنیا اینطوری 
نیســت که اان داری می روی جلو. این طوری که 
همه اش استرس و دغدغه پول است. مخصوصاً 
برای ما که در پایتخت زندگی می کنیم. دلت باید 

خوش باشد به این کودک درون.«
بهــراد هم تقریباً همین نظــر را دارد. با اینکه 
با اخــم از این قضیه حرف می زند و خودش هم 
اهلش نیست و به قول خودش هم خودش و هم 
دوستانش جدی هستند و از این کارها نمی کنند 
اما وقتی می پرسم به نظرت شبیه بچه ها حرف 
زدن خوب اســت یا بد می گوید: » نه خوب است 
نه بد. چیز خاصی نیست که آدم وقتی می شنود 
بگویــد چــه بــد بــود. کــودک درون شــان اســت 
دیگر.«بــه نظر بعضــی از جوان ها چه آنهایی که 
اهل حرف زدن های کودکانه و شلوغ کاری هایش 
هســتند و چه آنهایی که به قول خودشــان جدی 
هســتند و رفتارهایشــان اینطــوری نیســت ایــن 
رفتارهــا می توانــد بعضی چیزهــا را در جامعه و 

فرهنگ تغییر دهد.
مثــاً بــه نظر فرشــاد هرچه می رویــم جلوتر 
عــوض  قدیمی مــان  اخاق هــای  یک ســری 
می شود. مثل اینکه حرف زدن با مردم راحت تر 
شــده اســت. این هم می تواند بخشــی از همین 
تغییــر باشــد و فرهنگ تــازه ای به وجــود بیاورد. 
یاســین می گویــد: »بــه مــرور زمــان روی زندگی 
روزمــره تأثیر می گــذارد. وقتی پســری خودش را 
لوس می کند روی اینکه بعداً بخواهد کاری انجام 

دهد یا تصمیمی بگیرد تأثیر می گذارد.«
امــا کســانی مثل شــیرین که گاهــی با همین 
کار خــودش را برای پدرش لــوس می کند تا پول 
بیشــتری بگیــرد و به قــول خودش معمــواً هم 
جــواب می دهــد، می گوینــد که به نظرشــان این 
کار خیلی کوچک تر و شــخصی تر از آن اســت که 
بخواهــد چیــزی را تغییر دهد. شــاید یــک رفتار 
همه گیر برای راحت تر کردن زندگی و شــاید هم 
بیان خواســته ها و راحت تر به آنها رســیدن. یک 
راه ســاده تر از دعــوا، جنجــال و جنگیــدن. هرچه 
نباشد جوان ها به قول خودشان دیگر از جنگیدن 

خسته اند.

فضیلته، ولی حواسمون باشه از درست نویسی 
چماق نسازیم.«

   شما تلگرافی می نویسید
ایــن غلط هایــی  از  می دانســتید بــه بعضــی 
کــه امــروز زیــاد می بینیــم می گوینــد تلگرافی 
نوشــتن؟ درواقع مختصر کــردن کلمات برای 
کاهــش زمان و تایــپ. به گفته دکتر ســاجقه 
ایــن مدل نوشــتن را قبًا هــم داشــته ایم. او از 
جــال آل احمــد مثــال می زنــد کــه زمانی در 
رمان هایــش شکسته نویســی را بســیار بــه کار 
می بــرد و آن را بــاب کــرد: »این درواقــع به کار 
بــردن واج هــای کمتر اســت. کســی که بــه این 
شــکل می نویســد می دانــد طــرف مقابلــش 
متوجه می شود چه نوشته و منظورش چه بوده 
پس فقط می خواهد زمان کمتری برای تایپ 

کردن صرف کند.«
ایــن حــرف را خیلــی از آنهایــی کــه از همیــن 
بــه اصطــاح غلط هــا دارنــد می زننــد. یکی از 
دخترهــای توئیتــری یــک بــار نوشــت: »مهم 
نیس کــه من توئیتام غلط امایی یا نگارشــی 
داره. مهم اینه که شما منظور منو می فهمید.«

همــه آنهایی کــه از این غلــط  نویســی ها ایراد 
می گیرنــد و آن را ربــط می دهنــد بــه تنبلی یا 
بی ســوادی جوان هــا آخرش می گوینــد نگران 
آســیب دیدن زبان و ادبیات فارســی هســتند. 
اینکه با این روشــی که جوان ها پیش گرفته اند 
چنــد ســال بعد چیــزی از زبــان فارســی باقی 
نمی مانــد و کســی یــادش هــم نمی ماند چی 

غلط بود و چی درست.
اما شاید هم بشود اینقدر بدبین نبود. البته اگر 
مثل دکتر ســاجقه به ماجرا نــگاه کنیم: »این 
مدل نوشــتن و تخفیف در کلمات را همیشــه 
داشــته ایم. مثــل اینکــه اان »ه« را در »چــه« 
حــذف می کنند. این جــزو ذات زبان هــر دوره 
اســت و در دوره های مختلف عوض می شود. 
من این را خطر نمی بینم. به نظرم ویژگی زبان 
محاوره است که می خواهد ساده تر باشد. البته 
اگر این اشتباه ها در کتابت وجود داشته باشند 

درست نیست.«
پس با این اوصاف اگر جزو آنهایی هســتید که 
غلط می نویسید یک نفس راحت بکشید چون 
دیگــر می توانید بدون عذاب وجدان به کارتان 
ادامــه دهید و شــاید هم به کســانی که از شــما 
ایراد می گیرند جواب های کوبنده بدهید. حاا 
به نظر خودتان چقدر این کار به زبان و ادبیات 

فارسی آسیب می زند؟!

بعضــی از اســتادان زبان و ادبیات فارســی با این 
نــگاه موافقنــد امــا اســتادانی هــم هســتند که به 
نظرشــان ماجــرا اینقدرهــا هــم بغرنج نیســت. 
پرویــن ســاجقه، شــاعر، نویســنده، پژوهشــگر و 
استاد زبان و ادبیات فارسی معتقد است این طرز 
نوشتار و حتی تغییرات در گفتار مربوط به ویژگی 
زبان و انعطاف آن اســت: »زبــان قابل انعطاف 
است و چیزهایی مثل زمان، لوکیشن و سن روی 
آن می توانند تأثیر بگذارند، بخصوص روی زبان 
محــاوره. نوشــتار در فضــای مجــازی چیزی بین 
زبان محاوره و کتابت اســت چون فضایی آزاد در 
بیان و گفتار است و شلختگی های خاص خودش 
را دارد. در واقــع در این فضا می خواهیم بگوییم 

بیان راحت تری داریم.«
او بخشی از این شیوه های نوشتن را به ویژگی های 
جوانــی هــم مربــوط می دانــد، بــه شــوخی هایی 
کــه جوان هــا باهــم دارنــد. به نظــر او این نشــانه 
بی ســوادی نیســت: » نمی شــود همه را متهم به 
بی ســوادی کــرد. تعریف ســواد در هــر دوره ای از 

زمان فرق می کند.«
حاا فکــر نکنید که همــه توئیتری ها اســتاد زبان 
آنجــا  می نویســند.  بی غلــط  و  هســتند  فارســی 
هــم غلط نوشــتن زیاد اســت و خیلی هــا از اینکه 
بعضی هــا مــدام از بقیه غلــط امایی و ه  کســره 
می گیرند، شاکی هستند و به هر بهانه ای اعتراض 

می کنند.
چنــد وقــت پیــش یــک نفــر توئیــت کــرد: »ایــن 
جماعت ما لغتی رســماً رو مخن! آخه کی شما 
رو مأمور محافظت از زبان و ادب پارسی کرده؟!«

البته نــگاه منطقی هم وجــود دارد و بعضی ها از 
برخوردهــای تند با غلط  نویس ها مخالفند. مثًا 
ایــن نگاه: »هرگونــه تذکر نگارشــی در بحث های 
غیرادبــی و غیرزبانــی مصــداق خشــونت ورزی 
خاموش به شــمار میاد. نگارش نباید دســتمایه  
ســرکوب کردن آدم ها و اهرم استدال قرار بگیره. 
درســت نوشــتن و تشــویق بــه درســت نوشــتن 

ِمی گل یکی از همین اینستاگرامی هاست که غلط 
زیــاد می نویســد و درباره ایــن غلط ها نظر جالبی 
هم دارد. البتــه می گوید دلیل اینکه مثاً به جای 
»که« می نویســد »ک« فقط تنبلی اســت و اینکه 
حوصله ندارد کامل آن را بنویسد اما برای استفاده 
از »قــراِر« به جــای »قراره« یک دلیــل دیگر دارد: 
»کســره خوشــگل تر اســت و قیافه اش را دوســت 
دارم امــا از »ه« آخر کلمه خوشــم نمی آید. برای 

همین به جای »ه« کسره می گذارم.«
و  پســت ها  خوانــدن  بــرای  می پرســم  او  از 
استوری های دوستانت که مثل خودت می نویسند 
تــا بــه حــال بــه مشــکل برخــورده ای؟ می گویــد: 
»نــه چــون کامــًا اان بــاب شــده و عادی شــده و 
هیچ کس تقریباً با آن مشکل ندارد. مثل آن زمان 
که فینگلیش مد بــود و همه راحت می خواندند. 
امــا اان کــه همه فارســی می نویســند وقتی متن 
فینگلیش می بینم خواندنش برایم سخت است. 
وقتــی عادت می کنــی دیگر تند تنــد می خوانی و 
مشکلی نداری. بعد اینکه این مدل نوشتن برای 

آدم یک جور سبک نوشتن می شود.«
    جرمی به نام غلط  نویسی

توئیتــر یــک داســتان متفــاوت دارد. اینجــا غلط 
امایــی جرمــی اســت شــبیه دزدی! یــک غلــط 
وحشتناک که معمواً قابل بخشش هم نیست و 

حتی می شود دلیل فحش دادن و توهین کردن.
یک توئیتری خوب، کســی اســت که غلط امایی 
نــدارد و »را« مفعولــی را جــای درســت بــه کار 

نمی کنــد،  مخفــف  الکــی  را  کلمه هــا  می بــرد، 
نیم فاصله می گیــرد و از »ی« عربی که زیرش دو 
نقطه دارد استفاده نمی کند و از همه مهمتر اینکه 
»ه کســره« را بلــد اســت. یعنی می دانــد به جای 
کســره نباید »ه« آخر کلمات بگــذارد. این آخری 
آنقدر مهم اســت که برایش هشــتگ # ه  - کسره 
هم درســت کرده اند و تقریبــاً هر روز توئیت هایی 
با همین هشتگ نوشته و بارها ریتوئیت می شود. 
توئیت هایی که معمواً محتوایش ایراد گرفتن از 

دیگران است برای رعایت نکردن همین مسأله.
بعضی هــا عکس هایی از رعایت نکردن ه  کســره 
در تابلوها و تبلیغات و بنرهای تبریک و تســلیت 
توئیت می کنند و البته خیلی ها هم با نوشتن مثال 
و توضیــح آن ســعی می کنند به بقیــه یاد بدهند 
کــه مثاً بــه جــای »کتاب مــن« ننویســند »کتابه 
مــن« امــا وقتی قرار اســت بنویســند »ایــن کتاب 
اســت« خیلی راحت اینطوری تایــپ کنند: »این 
کتابه«. البته بخشی از این انتقادها برمی گردد به 

اینستاگرامی ها و ایراد گرفتن از نوشته های آنها.
مثاً مهتاب نوشته: »آقا این معضل ه  کسره داره 
منو می خوره. امروز همکاسی قدیمیم که عشق 
ادبیات و مطالعه بود تو استوریش نوشته بود چه 

فیله خوشگلیه! دقت کنید: فیله!«
ایــن را هــم بگویــم کــه غلط نویســی ها فقــط به 
همین ها محدود نمی شود. به کار بردن »هست« 
به جای »است«، »ُت« به جای »تو«، »ُر« به جای 
»رو« و درست به کار نبردن عائم نگارشی هم از 

آن چیزهایی اســت که توئیتری ها زیاد به آن ایراد 
می گیرنــد. مثــل نکته هایــی که به نظر نویســنده 
این توئیت روی اعصابنــد: »آقا من همون اندازه 
کــه قضیه »ه  کســره« رو  مخمه، اســتفاده نکردن 
از نقطه و پشــت   سر هم نوشتن جمله های کامل 
هم اذیتم می کنه، یعنی خیلی بندرت شده متنی 
تو اینســتاگرام ببینم که بیــن  جمله هایش نقطه 
داشــته باشــه. در بهترین حالت به جای نقطه از 

ویرگول استفاده شده. به دادمون برسید.«
خیلی هایشــان ایــن غلط ها را نشــانه کم ســوادی 
جوان ها می داننــد. اینکه خیلــی از جوان ها دیگر 
کتــاب خواندن را دوســت ندارند و کمتر سرشــان 
را بــا آن گرم می کنند. مثل آناهیتا که همین چند 
روز پیش نوشت: »آنقدر غلط امایی و مخصوصاً 
اشــتباه ه  کسره دیده ام که دیگه بهش حساسیت 
پیــدا کــرده ام. کاری بــا زبــان فارســی نــدارم، بــا 
بی ســوادی همه گیرشــده مشــکل دارم.« ســعید 
هــم می گوید: »هیچ نویســنده و پژوهشــگر و فرد 
باســوادی رو ندیده ام که به جای کسره اضافه از ه  
اســتفاده کنه. این عمدتاً از روی بی سوادی و نبود 

مطالعه است.«
یــا ســتاره کــه نوشــته اســت: »فــارغ از تعمــد در 
غلط  نویسی ، برای درک بهتر از  آمار سرانه  مطالعه 
باید به توئیتر و اینســتاگرام نــگاه کرد تا فهمید که 
بخشــی از محتــوای توئیت ها و پســت ها ناشــی از 
»ســواد شــفاهی« اســت. محتواهایــی کــه با غلط 

امایی نوشته می شه چون فقط شنیده شده.«



»ای ایران  ای مرز پرُگهر...« کمتر کســـی را می توان یافت که این مطلـــع را بر زبان نیاورده یا با 
شـــعر و ملودی آن بیگانه باشد. سرودی نام آشنا برای ایران زمین که البته هیچ گاه فرصت آن 
را نیافت که جامه یک ســـرود ملی را بر تن کند، اما همواره در قواره های یک سرود ملی عرض 
اندام کرده اســـت. خالق این اثر اســـتاد روح اه خالقی است؛ موسیقیدان و آهنگساز بزرگی 
که براستی واژه استاد بزرگ موسیقی ایران برازنده نامش بوده است. تاریخ گواه آن است که 
خالقی تأثیری بسزا و یگانه در موسیقی معاصر ایران داشته و عاوه بر آفرینش قطعاتی ماندگار، 
چندین نسل از برجسته ترین موسیقیدانان کشـــور در محضرش تلمذ کرده اند. بانو گلنوش 
خالقی، موسیقیدان، آهنگســـاز، رهبر ارکستر و گروه کر ایرانی فرزند چنین مردی است. او هم 
به مانند پدرش عاشـــقانه کار کرده و به دنبال آن بوده که در موسیقی ایران منشأ اثر باشد. او 40 
سال است که در امریکا زندگی می کند اما در این 4 دهه همواره دغدغه ادای دین به پدر را داشته 
و تاش کرده عاشـــقانه های اســـتاد خالقی را به گوش جهانیان برساند. بانو خالقی همچنان 
با وجود کهولت ســـن خود را متعهد به موســـیقی می داند و قرار است نت ها و دستخط های 
پدر را در کتابی به چاپ برســـاند چرا که آن را سرمایه ملی نســـل جوان و آینده موسیقی ایران 
می داند. گلنوش خالقی  متولد ۱۷ دی ۱۳۱۹ در تهران اســـت. او در ســـال ۱۳۳0 به هنرســـتان 
موسیقی ملی راه یافت و فراگیری ساز پیانو را در هنرستان در محضر استادان »حسین صبا«، 
»جواد معروفی« و »مصطفی کمال پورتراب« آغاز کرد و در سال ۱۳۳۸ پس از دریافت دیپلم 
هنرستان موسیقی ملی، با رتبه نخست به هنرســـتان عالی موسیقی وارد شد و تحت تعلیم 
»امانوئل ملیک اصانیان« قرار گرفت و پس از آن به عنوان دســـتیار استاد به آموزش پیانو و 
سرایش در هنرســـتان عالی موسیقی مشغول شد.  فرخ خالقی از دیگر فرزندان استاد روح اه 
خالقی است. او نیز چهار ســـال پیش از انقاب فعالیت موسیقایی خود را با گلنوش خالقی 
در گروه کر رادیـــو و تلویزیون ملی ایران که خواهرش راه اندازی کرده بود و بعد ها نامش به هم 
آوازان تغییر یافت آغاز کرد.او در گپی کوتاه می گوید: »خواهرم پیشنهاد کرد به کار موسیقی که 
از عایق بنده بود بپردازم و در گروه کر به مدت چهار سال فعالیت داشتم که متأسفانه نزدیک 
به انقاب این گروه منحل شد و خواهرم به امریکا برگشت و همه چیز به پایان رسید و بعد از آن 
دیگر در زمینه موسیقی فعالیتی نداشتم.« گفت و گو با گلنوش خالقی را  به بهانه زاد روز تولد 

ایشان و صد سالگی هنرستان موسیقی در ادامه می خوانید.
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»ای ایران « سند شرافت موسیقی ملی است
گفت و گو با گلنوش خالقی موسیقیدان، آهنگساز و رهبر ارکستر

ران
س: ای

عک

ë  درابتدا بفرمایید خانواده در انتخاب مسیر هنری
شما چه میزان اثرگذار بوده است؟

ــــدم و  ــــری متولد ش ــــک خانواده هن ــــن دری م
رشد کردم و قطعاً پدرم )استاد روح اه خالقی( 
ــیقی وعاقه مندی ام  ــ ــه موس ــ ــــن ب ــــش م درگرای
ــیارتأثیرگذاربوده است و به خاطر پدرم رشته  ــ بس
ــاب کردم.  ــ ــتر را انتخ ــ ــازی و رهبری ارکس ــ آهنگس
زمانی که درهنرستان موسیقی تحصیل می کردم 
به نوازندگی پیانو و موسیقی کاسیک عاقه مند 
ــــدم و تنها در این زمینه فعالیت داشتم.البته  ش
موسیقی ایرانی را کمی جزئی آموزش دیده ام و 
ــازهای قانون و سه تار آشنایی داشتم. به هر  ــ با س
ــــبب  حال ایرانی بودن و در ایران زندگی کردن س
ــود ناخودآگاه فرهنگ و هنر آن کشور روی  ــ می ش
ــما تأثیر بگذارد. بعد از اخذ دیپلم به اتریش  ــ ش
رفتم و بعد آن به امریکا و درآنجا اقامت گزیدم 
و تدریس نوازندگی پیانو به ایرانی ها را آغاز کردم، 
ــون درامریکا  ــ ــود اما چ ــ ــه کارحرفه ای من نب ــ البت
ــیقی ایرانی برای پیانو انگشت  ــ رپرتوارهای موس
شمار بود، آهنگ های محلی ایرانی را برای پیانو 
ــــم کردم.کوک پیانو  ــــجویان مبتدی تنظی و دانش
درامریکا به صورت فرنگی تنظیم شده و آن زمان 
ــیقی بودم کوک ایرانی  ــ هم که درهنرستان موس
وجود نداشت ومن آشنایی با این سبک نوازندگی 
نداشتم اما هنرمندانی چون مرتضی محجوبی 
ــیقی ایرانی عاقه مند بود- پیانو را  ــ - که به موس
ــــت ولی چون گرایش  ــورت ایرانی می نواخ ــ به ص
ــــت لزومی هم  ــــیک اس ــیقی کاس ــ ــــن به موس م
نداشت که این کار را یاد بگیرم، بنابراین درابتدای 
ــرای پیانو  ــ ــیقی ایرانی ب ــ ــتم موس ــ کار نمی توانس
آموزش بدهم و بعد از آنکه تکنیک نواختن آن 
را آموختم توانستم بسیارموفق عمل کنم، البته 
همان زمان هم ایده من پرداختن به جنبه های 

دیگرموسیقی بود.
ë  آیا با موســـیقی ردیف - دستگاهی هم آشنایی

دارید و آن را تدریس می کردید؟
خیر.من نه درزمینه موسیقی ایرانی فعالیتی 
داشتم ونه صاحیت آموزش و نواختن موسیقی 

ردیف و دستگاهی را دارم.
ــیقی ایرانی  ــ ــــت ازموس ــران وقتی صحب ــ درای
ــــن درچارچوب  ــرورت آن را نواخت ــ ــود، ض ــ می ش
دستگاه های موسیقی ایرانی می دانند در صورتی 
که موسیقی ایرانی تنها نواختن درردیف ودستگاه 
ــود ندارد.  ــ ــــن آن وج ــــت و الزامی درآموخت نیس
ــــدون ارجاع  ــیقی ایرانی را ب ــ ــــم موس ما می توانی

ــــم و همانگونه  ــتگاه ها بنوازیم و اجرا کنی ــ به دس
ــاره کردم با همین کوک های فرنگی پیانو  ــ که اش
ــیاری  ــ ــــی و محلی بس ــات ایران ــ ــته ام قطع ــ توانس
بنوازم. از نگاه من موسیقی سنتی بسیارمحدود 
است و امکانات کمی دارد و آن دوران که نواختن 
تار و قانون را آموزش دیدم به این نتیجه رسیدم 
ــا کارکنم  ــ ــــری چارچوب ه ــه نمی توانم دریکس ــ ک

وعاقه ای هم نداشتم.
ë  تمامی آثاراستاد خالقی برگرفته از ملودی های

موســـیقی ایرانی اســـت؛ درمعرفـــی و آموزش 
موســـیقی ایرانی خـــارج از ایران چـــه ایده هایی 

داشته اید؟
ــد برخی  ــ ــــدرم خواهید دی ــار پ ــ ــنیدن آث ــ با ش
ــدارد و اکثریت  ــ ــرده ن ــ ــع پ ــ ــان رب ــ ــای ایش ــ ازکاره
ارکسترال است و این قابلیت را دارد که با سازهای 
ــود، البته بستگی دارد چه نوع  ــ غربی هم اجرا ش
ــع پرده،  ــ ــرا کنید. رب ــ ــیقی را می خواهید اج ــ موس
هنرمند را ملزم می کند موسیقی ایرانی بنوازد و 
ــاد می کند چرا که  ــ برای هنرمند محدودیت ایج
تنها می تواند ملودی های خاص با سازهای غربی 
ــران غیر قابل  ــ ــد درصورتی که خارج از ای ــ اجرا کن
استفاده بوده واگرهم باشد، بسیار انگشت شمار 

است.
ë  به نظر شـــما آیا زمان آن فرارســـیده اســـت که

موسیقی ایرانی بیش ازآنچه تا به امروز بوده به دنیا 
معرفی شود؟

ــال حاضراوضاع  ــ ــه نمی دانم درح ــ بله. البت
ــیقی درایران به چه صورت است.فعالیت  ــ موس
ــــیک است وسال ها  ــیقی  کاس ــ من درحوزه موس
ــه ام دراین زمینه بوده اما زمانی می توانیم  ــ تجرب
ــه ربع پرده  ــ ــیقی مان را بین المللی کنیم ک ــ موس
ازموسیقی حذف شود.موسیقی ایرانی به لحاظ 
ارکستراسیون وآهنگ سازی بسیارمحدود است، 
ــــردی ندارد و  ــارج ازایران کارب ــ به همین دلیل خ

چندان دیده و شنیده نمی شود.
ــیقی درایران  ــ ــــاب وضعیت موس بعد ازانق
ــــی اجازه  ــود و هنرمندان حت ــ ــیارنامطلوب ب ــ بس
ــاز را نداشتند، آن زمان تصمیم گرفتم  ــ حمل س
ــیقی ایرانی کارکنم و در امریکا ارکستر  ــ روی موس
ــه در آن  ــ ــردم ک ــ ــدازی ک ــ ــــی را راه ان روح اه خالق
ــیقیدانان ایرانی چون  ــ ــتر رپرتوارهای موس ــ ارکس
ــــی و... را برای  ــــی، مرتضی محجوب روح اه خالق
ــیار  ــ ــه اتفاقاً بس ــ ــرا کردم ک ــ ــــم و اج ــتر تنظی ــ ارکس
ــد و تمامی بلیت های آن به فروش  ــ استقبال ش
ــاق به دلیل عدم  ــ ــفانه این اتف ــ ــید ولی متأس ــ رس

بودجه چند صد هزار داری تکرار نشد.متأسفانه 
ایرانی ها حتی درامریکا به دنبال موسیقی جدی 
ــتر به دنبال کارهای  ــ ــتند وبیش ــ ــــیک نیس یا کاس
ــاد و ریتمیک می روند البته درهمه جای دنیا  ــ ش
وضع به همین منوال است و اصواً عامه مردم 
به دنبال موسیقی جدی نیستند واین یک فاجعه 
فرهنگی است  و هیچ حمایت بودجه ای صورت 
ــال ها در ایران دولت های  ــ نمی گیرد. طی این س
ــتند برای  ــ ــد اما نتوانس ــ ــر کار آمدن ــ ــیاری برس ــ بس
ــــگ و هنر ایران کاری انجام بدهند و همین  فرهن
امر سبب شد متأسفانه موسیقی درایران تا حدی 

مبتذل شود.
ë  اشاره داشتید ربع پرده از موسیقی حذف شود، در

واقع نظر شما براین است که قالب های موسیقی 
ایرانی شکسته شود و به سمت موسیقی کاسیک 

برویم؟
ــیقی کاسیک  ــ ــــمت موس ــــت به س ازم نیس
ــازهای غربی هم این  ــ ــــم، ما می توانیم با س بروی
ــــی بدون آنکه ربع پرده  کار را انجام بدهیم، یعن
باشد با همین سازها دستگاه هایی چون اصفهان، 
ــازهای  ــ ــون و...را پیاده کرد. در س ــ چهارگاه، همای
ــــت گذاری خاص ربع  بادی هم می توان با انگش
ــــت،  ــیارمحدود اس ــ پرده ایجاد کنیم که البته بس
ــتگاه هایی از  ــ ــــعی کنیم روی دس بنابراین باید س
ــیقی ایرانی کار کنیم که الزامی به ربع پرده  ــ موس
ندارد. درخارج از ایران اکثریت سازها بین المللی 

است و ربع پرده ندارد.
ë  چند سالی است درایران موسیقی تلفیقی باب

شده است و درست یا غلط این نوع موسیقی اجرا 
می شود، نظری دراین باره دارید؟

من با موسیقی هایی که در ایران تولید و اجرا 
می شود در ارتباط نیستم و دسترسی هم ندارم، 
اما خیلی جالب است اگرهنرمندان ایرانی بتوانند 
ــیقی ایرانی و کاسیک ایجاد  ــ رابطه ای بین موس

کنند تا بلکه موسیقی ما بتواند بین المللی شود.
ë  اشاره کردید ما ملتی هستیم که دچار فقر فرهنگی

شده ایم، این فقر فرهنگی را در چه می بینید؟
وقتی نگاه های افراطی به فرهنگ و هنر وارد 
شوند قطع به یقین موانعی هم ایجاد می گردد. 
ــئول تصمیم گیرنده  ــ چرا باید نهاد های غیرمس
فرهنگ وهنر ما باشند! پیش از انقاب هم وضع 
به همین منوال بود اما هنرمندان نگذاشتند این 
ــأله پا  بگیرد، همین امر سبب شد موسیقی  ــ مس
ــــبت به امروز پیشرفت بیشتری  ما آن دوران نس
ــان های فرهنگی ما به سبب  ــ ــد. نوس ــ داشته باش
همین نگاه ها و تصمیم گیری ها به وجود آمده و 
موسیقی در ایران را با دشواری هایی مواجه کرده 

است.
ــالگرد فوت پدرم بود  ــ ــــت  و پنجمین س  بیس
ــــت که یک تعداد از  ــه به ایران آمدم؛ به این نی ــ ک
کارهای ایشان را در کشورم اجرا کنم، زمانی که به 
تاار وحدت رفتم، آقایی پشت میز نشسته بود و 
پارتیتورها را از من گرفت و گفتند اجازه ندارم اجرا 
کنم. وقتی به ایشان نگاه کردم دیدم پارتیتورها را 
برعکس گرفته و معلوم بود که تا به حال چنین 
ــــبت به آن ندارد.  چیزی ندیده و حتی آگاهی نس
بی تردید یکی ازعلت هایی که از برگشت به ایران 
صرف نظر کردم همین مشکات است چرا که در 
این سال ها هم چیزی تغییر نکرده است و همین 
امر سبب شد بعد از انقاب افرادی چون من که 
ــــغول بودیم،  ــیقی مش ــ در ایران به فعالیت موس
بااجبار کشورمان را ترک کنیم.  هر زمان به این 
ــاید اوضاع کمی بهتر  ــ موضوع فکرمی کنم که ش
ــد و تغییراتی درایران رخ داده به این  ــ ــده باش ــ ش
ــــم که هیچ اتفاقی رخ نداده  نتیجه گیری می رس
وهمان سطح فرهنگی وجود دارد. البته عده ای 
ــــکات و اشتباهات را به خود قبواندند و  این مش
متقبل شدند که حسابشان ازبقیه جدا است، اما 
ــوچ کردند. آن زمان به من  ــ افرادی هم ازایران ک
گفتند اجازه روی صحنه رفتن ندارم و نمی توانم 
رهبرارکستر باشم، در صورتی که درهنر تفکیک 
جنسیتی وجود ندارد واین نگاه کاماً اشتباه است.

ë  البته در حال حاضر فضای موســـیقی در ایران
بویژه برای بانوان کمی بهترشـــده اســـت و شاهد 
حضور بانوان هنرمند بخصوص در رهبری ارکستر 
روی صحنه هســـتیم. آیا تصمیم داریـــد به ایران 
برگردید و ادامه فعالیت های خود را داشته باشید؟

ــــت. آن زمان که  ــته اس ــ خیر، دیگر از من گذش
فعال بودم، این همه سنگ اندازی کردند و طرد 
شدیم و اکنون که تقریباً نزدیک به 80 سال سن 
ــتی راه بروم چه فایده ای  ــ دارم و نمی توانم بدرس
ــنیده ام عده ای روی کار  ــ برایم خواهد داشت. ش
آمده اند که چندان تخصصی در موسیقی ندارند. 
ــــی که  ــــات به همان میزان آموزش وقتی تحصی
ــود، نتیجه اش  ــ درایران وجود دارد خاصه می ش
همین است وقطعاً هنرمندان رشدی نخواهند 
داشت. سطح کارموسیقی بانوان درایران بسیار 
ــیقی  ــ ــــت، چرا که محدودیت  در موس مبتدی اس
ــــت. در مورد  ــده اس ــ ــد آنها ش ــ ــوان مانع از رش ــ بان
رهبری ارکستر هم باید بگویم، رهبری ارکستر در 
ایران چندان گسترده نیست و حتی کسانی که به 
این کار می پردازند نیاز به علم و آگاهی بیشتری 
ــرایط هنر در ایران کمی بهتر  ــ دارند. امیدوارم ش
ــــل را از  ــد اما چه فایده ما دو- سه نس ــ ــده باش ــ ش
دست داده ایم. فقر فرهنگی تنها شامل دخالت 
ــــری نهادها ونگاه های افراطی نمی شود،  یک س
به هر حال هنرمندان هم وظیفه دارند در زمینه 
ــــرفت علم و دانش شان تاش  ــیقی و پیش ــ موس
ــــزی را بیاموزیم،  ــد.  برای اینکه بخواهیم چی ــ کنن
ــد که  ــ ــته باش ــ ــدا باید این اطمینان وجود داش ــ ابت
ــــی برروی  ــــت دارد یا خیر؛ وقت ــز موجودی ــ آن چی
ــده، چگونه می توان آن  ــ موسیقی پرده کشیده ش
ــاور کرد! وقتی تحصیات  ــ را دید وحضورش را ب
ــاً فردی که  ــ ــــرفت را محدود می کنند قطع و پیش
ــــت آموزش های مبتدی را  به دنبال موسیقی اس

می آموزد.
ë  با این حســـاب تفسیر شما این اســـت که ایران

همچنان در هنر موسیقی رشدی نداشته است!
ــین ها در ایران  ــ بله، صددرصد. همه موزیس
باسواد نیستند و اگرهم کسانی باشند که بخواهند 
ــد، مجبورند تنها به  ــ ــــن زمینه تحصیل کنن در ای
ــــی متوسل شوند که  ــتان ها و مراکز آموزش ــ هنرس
بازهم نمی توانیم بگوییم همه استادان باسواد 
ــتند. الحمده در ایران همه با عنوان استاد  ــ هس
نام برده می شوند. وقتی کسی مرا استاد خطاب 
می کند، به من بر می خورد.من استاد نیستم و این 
واژه برای یک تعداد افراد محدود به کار می رود. 
ما باید سواد باا و قدرت تشخیص خوب از بد را 
داشته باشیم تا هر فردی را استاد خطاب نکنیم. 
ــان که به ایران آمدم، به دیدار هنرجویانم  ــ آن زم
ــــغول به چه  ــؤال کردم مش ــ رفتم، وقتی از آنها س
ــیقی و بسیار  ــ ــتید، گفتند تدریس موس ــ کاری هس
تعجب آور! وقتی یادگیری به همان میزان علم 
ــود، به همان نسبت هم  ــ و دانش محدود می ش
ــردم آگاهی پیدا می کنند. فرهنگ در یک چیز  ــ م
ــــی در صورتی به  ــود، فقرفرهنگ ــ خاصه نمی ش
ــه ذهن را به چیزهای محدود در  ــ وجود می آید ک
پیرامونمان مشغول کنیم.من براین نظرم برای 
تربیت یک جامعه در وهله نخست باید استادان 
ــته باشند تا بتوانند  ــ و معلمان بزرگی حضورداش
کار کنند که اکثریت این معلمان بزرگ به خارج 
ــفر کرده اند و آن تعداد هم که در ایران  ــ از ایران س
زندگی می کنند، شرایط خوب کار کردن برایشان 

فراهم نیست.
ë  ارزیابی شما از موســـیقی ایران بویژه موسیقی

بانوان چیست؟
ــه دارم  ــ ــته گریخته ای ک ــ طبق اطاعات جس
ــــده هر  ــیقی در ایران باعث ش ــ ــــت موس محدودی
ــــی به همان میزان فکر و اندیشه خود تاش  کس
کند. متأسفانه بعد از انقاب عرصه هنر مشمول 
ــه، چهار  ــ ــــت س ــد و نیاز اس ــ تاطم های فراوان ش
ــود.  ــ ــا این وضعیت جبران ش ــ ــــل تغییر کند ت نس
پیش از انقاب شرایط ارکسترمجلسی و ارکستر 
سمفونیک بسیار خوب بود وحتی ارکستر بانوان 

فعالیت داشت و دوستانی چون ارفع اطرایی که 
ــــی من  ــتان و همکاس ــ از فارغ التحصیان هنرس
ــــت می کردند اما  ــتر بانوان فعالی ــ بودند در ارکس
ــال سن داریم و دیگر  ــ هرکدام ازما بیش از 70 س
ــیقی  ــ ــــردن وجود ندارد.آن زمان موس توان کار ک
ــازها را می شکستند و اگر هر  ــ تحریم بود حتی س
ــــت به  ــیقی گرایش داش ــ ــــت یا ملتی به موس دول
خاطر نگاه های افراطی نگذاشتند موسیقی رشد 
کند. هنوز هم موسیقی برای بانوان ممنوع است و 

خانم ها نمی توانند روی صحنه بروند.
ë  البتـــه در ایـــن ســـال ها هنرمندان و اســـتادان 

برجسته موســـیقی ایرانی در خارج از ایران اجرای 
کنسرت داشـــته اند، آیا    در برنامه های آنها شرکت 

می کردید؟
ــیار  ــ ــتان نوازنده های بس ــ ــه. البته این دوس ــ بل
ــتاد .آقای لطفی مدتی در  ــ ــتند نه اس ــ خوبی هس
ــنهاد  ــ ــد، آن زمان پیش ــ ــــی می کردن ــکا زندگ ــ امری
ــرا کنیم اما چون  ــ ــد دونوازی با تار و پیانو اج ــ دادن
ــدان وارد نبودند، این کار انجام  ــ به نت خوانی چن
ــتان کارهایشان بسیار محدود  ــ نگرفت. این دوس

است و حرف تازه ای برای گفتن ندارند.
ë  در فرهنـــگ  دوســـتداران  کانـــون   5۸ ســـال 

امریـــکا راه اندازی شـــد. آیا این کانـــون همچنان 
پابرجاست؟

ــره این کانون  ــ ــــن از اعضای هیأت مدی بله. م
ــار به دور هم  ــ ــای آن هفته ای یک  ب ــ بودم و اعض
جمع می شدند و شعر و موسیقی اجرا می کردند. 
ــایت راه اندازی کردم به نام  ــ بعد از آن یک وب س
ــار و تاریخچه زندگی پدرم  ــ ــــی که آث روح اه خالق
در این وب سایت قرار داشت. یک ارکستر به اسم 
ــــیس کردم )اگر اشتباه نکنم  روح اه خالقی تأس
ــاخته  ــ ــال های 80 بود( و قطعاتی که پدرم س ــ س
ــتر تنظیم  کردم و اجرا شد. این  ــ بودند، روی ارکس
ــتر گل ها را داشت  ــ ــتر 20 نفره فرمت ارکس ــ ارکس
ــاز به بودجه  ــ ــیارهم موفق عمل کرد اما نی ــ و بس
ــد و چون در امریکا  ــ ــفانه تأمین نش ــ بود که متأس
بودجه ای به کارهای فرهنگی ایرانی اختصاص 
داده نمی شود، در نتیجه این ارکستر منحل شد. 
درایران هم ما را قبول نداشتند و بر این نظر بودند 

دیدگاه متفاوتی به حکومت داریم.
ë  موسیقی هنرســـتان  مؤســـس  خالقی  اســـتاد 

ملی بودند؛ هنرســـتانی که هنرمندان بزرگی از آن 
برخاسته اند. هیچ گاه تصمیم نداشتید مسیر ایشان 

را ادامه بدهید؟
ــران  ــ ــــم آوازان را درای ــروه ه ــ ــــش گ ــال ها پی ــ س
ــــیس کردم که در واقع یک مدرسه موسیقی  تأس
ــیقی بودند  ــ ــه عاقه مند به موس ــ ــانی ک ــ بود و کس
ــــی اجازه و  ــــکات مالی یا خانوادگ و به دلیل مش
ــتند به این گروه می آمدند  ــ امکان تحصیل نداش
ــــی می آموختند. این گروه  و نت خوانی و هارمون
ــانه ملی  ــ ــود و بودجه آن از رس ــ ــته به رادیو ب ــ وابس
ــفانه بعد از انقاب هم  ــ تأمین می شد. اما متأس
ــــی منحل و هم این  فعالیت های ارکستر مجلس

گروه از بین رفت.
ë  بـــه ایـــران«  موســـیقی  »سرگذشـــت  کتـــاب 

تدوین اســـتاد روح اه خالقی اســـت که به دلیل 
استقبال بسیار به چاپ های بســـیار هم رسید، آیا 
دستنوشـــته های دیگری هم از اســـتاد باقی مانده 

است؟
ــدادی از  ــ ــــدم تع ــران آم ــ ــه به ای ــ ــان ک ــ آن زم
یادداشت ها ودستنوشته های پدرم را در وسایلش 
ــتان پدر این  ــ پیدا کردم و با همکاری یکی از دوس
یادداشت ها جمع آوری شد و به  صورت کتاب از 
ــر کردم. در واقع جلد  ــ سوی مؤسسه ماهور منتش

سوم این کتاب را من منتشر کرده ام.

ë  سال های بسیاری اســـت که تقریباً خیلی از آثار
اســـتاد روح اه خالقی با ارکسترهای مختلف در 
ایران اجرا می شـــود. به عنوان صاحب اثر اجازه 

اجرای این آثار را داده اید؟
ــــت کرده ام و  ــتاد را ثب ــ من تمامی کارهای اس
ــان را با تنظیم های جدید که  ــ تعدادی از آثار ایش
ــــخصه انجام داده ام اجرا کرده ام. اگر کسی  به ش
بتواند قطعات 50 سال گذشته را به خوبی تنظیم 
ــاز وفادار باشد و آن  ــ کند و به اصول کاری آهنگس
ــتم. یعنی تنظیم کار  ــ را تغییر ندهند موافق هس
ــد که  ــ ــناخت و آگاهی کامل و به صورتی باش ــ با ش
جان کام رعایت شود. در واقع اگر فرد آهنگساز 
ــد خیلی خوب است حتی  ــ ــئولیت پذیر باش ــ مس
باعث می شود این قطعات دوباره شناخته شوند 
ــردم از آن بهره ببرند اما تأکید می کنم  ــ و عامه م
ــــت را فراموش نکنیم. اما در مورد اینکه از  صداق
ــر باید بگویم در  ــ ــــب اجازه کرده اند یا خی من کس
ــــب اثر اجازه گرفته  ــرای هر اثری باید از صاح ــ اج
ــفانه در ایران اعتقادی به حقوق  ــ ــود اما متأس ــ ش
ــران بودم این  ــ ــــت و حتی زمانی که ای مؤلف نیس
ــــی بدهم و  ــا نت ها را به کس ــ ــتم ت ــ جرأت را نداش
اعتمادی هم نبود اما تصمیم گرفتم نسخه های 
خطی پدرم را به چاپ برسانم.این نت ها سرمایه 
ملت ما هستند و باید به دست جوانان برسد و از 

آن استفاده کنند.
ë  به  نظر شـــما رمز ماندگاری آثار روح اه خالقی

چیست؟
ــه من آموخت دروغ نگویم  ــ پدرم از کودکی ب
و تظاهر نکنم وهمیشه تأکید داشتند انسان باید 
ــود کاری که  ــ ــد. صداقت سبب می ش ــ صادق باش
انجام می دهیم بالطبع با اعتقادات قلبی شخص 
همراه باشد و قطعاً این نوع نگاه بویژه همراه با 
علم و درایت موجب از بین نرفتن و مانا بودن کار 
است، همانگونه که درموسیقی غربی هم دیده 
ــود. درغرب نوازندگان بسیاری هستند اما  ــ می ش
ــاخ نبودند.خالقی هنرمند  ــ همه آنها بتهوون و ب
ــــب صادقی  ــــت و قل ــواد و آگاهی اس ــ ــیار باس ــ بس
داشت. در تمام عمرم دروغی از ایشان نشنیدم و 
تأکید داشتند دروغ انسانیت آدم را از بین می برد. 
بعد از این همه سال کارهای او درامریکا هم اجرا 

می شود و عاقه مندان بسیاری دارد.
ــر کرده اند و  ــ ــردم ایران تغیی ــ ــنیده ام م ــ اما ش
ــتند.  ــ ــــخصی خود هس عده ای به دنبال منافع ش
ــند  ــ ــــکل باش وقتی در جامعه ای برخی به این ش
دیگر نمی توان صادقانه زندگی کرد. آنهایی که در 

کارشان صادق بودند آثارشان ماندگار شد.
ë  قطعه »ای ایـــران« از آثار فاخر اســـتاد روح اه

خالقی اســـت که تقریباً در اکثریت کنسرت های 
موسیقی ایرانی به عنوان سرود ملی اجرا و شنیده 
می شـــود اما هیچ گاه این قطعه به صورت رسمی 

به عنوان سرود ملی معرفی نشد علت آن چه بود.
قطعه »ای ایران« ســـال 1323 نوشته شده 
است؛ پیش ازانقاب تأکید داشتند در سرود ملی 
نامی هم از چهره های سیاســـی برده شود بعد 
از انقاب هم به همین صورت.آن زمان ســـرود 
»ای ایران« بسیارمحبوبیت داشت و بسیار اجرا 
و شنیده شد.سال ها پیش، آن زمان که خردسال 
بودم یک مدرسه ابتدایی در پشت خانه ما قرار 
داشت و من بارها این ســـرود را می شنیدم ولی 
داســـتان های متفاوتـــی از ســـاخت ایـــن قطعه 
روایت شـــده است اما من فلســـفه ساخت این 
قطعـــه را از زبـــان مـــادرم در یک کتـــاب به نام 
»ای ایـــران« به چاپ رســـاندم. مـــادرم تعریف 
می کرد پدرم دوست صمیمی ای داشت به نام 
لطـــف اه مفخم پایان که موســـیقیدان بودند و 

بیشـــتر نت های پدر را می نوشـــت. منـــزل ما در 
محوطه هنرستان موسیقی بود و پدرم ساعت ها 
با ایشـــان در زیرزمین هنرســـتان می نشستند و 
بحث می کردند. یک روز ایشـــان با پدرم درمورد 
دستگاه های موسیقی ایرانی صحبت می کردند 
و بحـــث براین بـــود که هر کدام از دســـتگاه های 
موســـیقی یـــک تعریـــف دارد به طـــور مثـــال 
موســـیقی هایی که تم غمگین دارند دردستگاه 
دشـــتی نواختـــه می شـــود و در دســـتگاه ماهور 
ملودی هـــای ریتمیـــک و در چهارگاه حماســـی 
نواخته می شود اما پدرم عکس این موضوع فکر 
می کردند و تأکید داشـــت موســـیقی های شاد یا 
غمگین ارتباطی با دستگاه های موسیقی ندارد و 
شما می توانید در دشتی هم موسیقی ای بنویسید 
که غمگین نباشـــد. نوشتن یک ملودی بستگی 
به پیامی است که آهنگساز به مخاطب منتقل 
می کند. اســـتاد خالقی برای اثبات این موضوع 
قطعه »ای ایران« را در دستگاه دشتی نوشت و به 
او گفت این آهنگ هیچ تم غمگینی ندارد. شعر 
این اثر سروده دکتر گل گاب است. آشنایی پدرم 
با آقای گل گاب به ســـال ها پیـــش   برمی گردد 
و رفـــت و آمـــد خانوادگی داشـــتیم.آن زمان که 
موسیقی »ای ایران« ساخته شد به ایشان گفت 
برای این ملودی چه کاری انجام بدهیم و آقای 
گل گاب تصمیـــم گرفتند یک ســـرود برای آن 

بسازند.
ë  ــتاد روح اه خالقی آیا ــ به عنوان میراث دار اس

ــما بود به  ــ ــئولیتی که بر عهده ش ــ ادای دین و مس
سرانجام رسانده اید؟

نمی دانـــم امـــا آنچـــه درتوانایـــی ام بوده 
انجـــام داده ام. من تمامی آثار پدرم را در یک 
کنگره در امریکا به ثبت رســـانده ام و برخی از 
آنها را در وب ســـایت قرار داده ام؛ یک تعداد 
از کارهـــای ایشـــان را هم با تنظیـــم جدید در 
یک ســـی دی منتشر کرده ام و همچنین بیشتر 
نت هـــای او را هم در کتاب به چاپ رســـاندم. 
من هر کاری از دســـتم برآمده انجام دادم اما 
می توانستم بیشـــتر از این هم انجام بدهم که 
متأسفانه بودجه نداشتیم و دولتی هم حامی 
ما نبود و بیشـــترش با ســـرمایه خـــودم انجام 
گرفته است. آقای موسوی مدیرعامل مؤسسه 
ماهور هم بدون چشمداشـــت مالی این کارها 
را به چاپ رسانده اند در صورتی که شاید برای 
ایشـــان منفعت مالی هم نداشـــته باشد اما از 
روی عاقـــه و شـــرافتمندانه ایـــن کار را انجام 

داده اند.
ë آثار جدیدی هم قرار است منتشر شود؟

بله تعدادی از نت های پدرم و دستخط های 
ایشـــان در کتابی به چاپ رســـیده و قرار است از 

سوی انتشارات ماهور منتشر شود.
 من چندان به برخی از آهنگســـازانی که در 
ایران فعالیت می کنند اعتماد ندارم حتی زمانی 
که به ایران آمدم استاد دهلوی به من گفتند به 
هیچ عنوان نت های پدر را در اختیار کســـی قرار 
ندهم چرا که به اســـم خودشـــان چاپ خواهند 
کرد، بایی که گویا پیش از این برسر ایشان آمده 
اســـت.نت های پدرم در کتابخانه من اســـت و 
حدوداً دوسال پیش کارهای ایشان را جمع آوری 
کـــردم و تصمیم گرفتم آن را به چاپ برســـانم 
و بزودی منتشـــر خواهد شـــد. ناگفته نماند این 
پارتیتورها سرمایه های تاریخی فرهنگ و هنر ما 
هستند و باید مردم به آن دسترسی داشته باشند 
چه فایده که درایران قانون کپی رایت نیســـت و 
برای حفظ این کارهای هنری مجبورم آنها را در 

یک کتاب چاپ کنم.

ندا سیجانی
خبرنگار

روح اه خالقی متولد 1285 در کرمان، تحصیات مقدماتی خود را در 
تهران، شیراز و اصفهان ادامه داد، دیپلم ادبی از دارالفنون دریافت کرد 

)1310( و لیسانس ادبیات و فلسفه از دانشسرای عالی )131۴(.
او که در خانواده ای هنرمند پرورش یافته بود از پانزده سالگی به فراگیری 
ویولن پرداخت و پس از دو سال به مدرسه موسیقی علینقی وزیری رفت 
و آنجـــا به آموختن موســـیقی ادامه داد و در زمـــره هنرجویان ممتاز آن 
مدرســـه درآمد و در ارکستر مدرسه موسیقی وزیری شرکت کرد. خالقی 
در ســـال 1307 به عنوان معلم روزمزد برای تعلیم موسیقی در مدرسه 
ورزش منصوب شـــد. خالقی پس از گرفتن لیسانس با رتبه یک دبیری 
در هنرستان عالی موسیقی به تدریس دروس نظری موسیقی پرداخت 
و نیز در همان سال در وزارت فرهنگ به معاونت دفتر وزارتی منصوب 
شـــد. در مهـــر ماه 1320 به پیشـــنهاد علـــی نقی وزیـــری )رئیس جدید 
موسیقی کشـــور( به معاونت اداره موسیقی کشور و معاونت هنرستان 

عالی موسیقی برگزیده شد.
در ســـال 1325 که پرویز محمود به جای علینقی وزیری به ریاست اداره 
موسیقی کشور و ریاست هنرستان عالی موسیقی برگزیده شد و با توجه 
به اینکه قرار بود از آن پس در هنرستان عالی موسیقی فقط به تدریس 
ســـازها و موسیقی کاســـیک غربی پرداخته شـــود از این رو خالقی را که 
شیفته موسیقی ایرانی بود در اختیار کارگزینی وزارت فرهنگ گذاشت. او 
چندی به وزارت کار و تبلیغات منتقل شد و تا سال 1327 در آن وزارتخانه 
مشـــغول خدمت بود. در تیر ماه همان سال به خدمت وزارت فرهنگ 
بازگشت و تصدی دبیرخانه هنرهای زیبا در اداره نگارش به او محول شد. 
در شهریور 1328 به ریاست هنرستان موسیقی ملی که خود در ایجاد آن 
کوشش بسیار کرده بود و در واقع بنیانگذار آن بود منصوب شد و به آرزوی 

دیرینه خود که تأسیس هنرستانی برای آموزش علمی و عملی سازها و 
موسیقی ایرانی بود، دست یافت.

خالقی تا ســـال 1338 در ریاست هنرســـتان موسیقی ملی باقی ماند و 
در همان ســـال به خواست خود بازنشسته شد. خدمات ارزنده زنده یاد 
روح اه خالقی در ترویج، آموزش و اعتای موسیقی ملی ایران و کتاب ها 
و آثار به یاد ماندنی و جاودانه اش، او را در زمره تأثیر گذار ترین چهره های 

موسیقی ایران قرار داده است.
از آثار ارزشمند او می توان به دو جلد کتاب سرگذشت موسیقی ایران که 
با نثری ساده و دلنشین به شرح احوال موسیقی و موسیقیدانان پیشین و 
هم دوره خود پرداخته یکی از بهترین و معتبر ترین کتاب ها در این زمینه 
است. دو جلد کتاب نظری به موسیقی که یک جلد آن به مبانی نظری 
موسیقی ردیف دستگاهی پرداخته و جلد دیگر مربوط به مبانی نظری 
موسیقی کاسیک غربی اســـت. یک جلد کتاب هماهنگی )هارمونی( 
کـــه در زمینه همزمانـــی صدا ها و علم هماهنگی صدا ها می باشـــد که 
برای آهنگسازان جهت ساخت و تنظیم قطعات موسیقی برای ارکستر 
بسیار ضروری است. خالقی چاپ نت های موسیقی و انتشار چند جلد 
دستور ویولن جهت تدریس در هنرستان موسیقی ملی را در پرونده کاری 
خود دارد. چند سرود ملی میهنی که از میان آنها سرود  ای ایران و سرود 
آذربایجان برجســـته هستند. او در ســـاخت آثار ارکسترال الهام گرفته از 
ملودی های محلی، دستگاه های موسیقی ایرانی و موسیقی آوازی تاش 
زیـــادی کرده و آثاری زیبا و ماندگار پدید آورده اســـت. روح اه خالقی را 
می توان بنیانگذار موسیقی ملی ارکسترال ایران و چهره ماندگار موسیقی 
نامید. او در ســـن 5۹ سالگی در آبان ماه 133۴ درگذشت. یادش گرامی 

و راهش پر ره رو باد.

بنیانگذار موسیقی ملی ارکسترال

کامبیز روشن روان
آهنگساز و موسیقیدان
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ë نحوه پیگیری شکایت از جانمایی ملک
موسی امینی از اهواز: عرصه و اعیانی های اینجانب در پاک  3 فرعی 
از 3 اصلی یکی از روستاهای جنوب کشور واقع است. زمین فرد دیگری 
نیز در پاک 5 فرعی از 3 اصلی همان روســـتا واقع است.کارشناسان 
رسمی دادگستری در هیأت 3 نفره و 5 نفره با ترفند تداخل این دو پاک 
ثبتی سند آن فرد را روی عرصه و اعیانی های اینجانب جانمایی و رأی 
بدوی و قطعی به نفع وی صادر شـــده است.سؤال: با ارجاع پرونده به 
شعبه اجرای احکام، حکم در پاک 3 فرعی از 3 اصلی باید اجرا شود 

یا در پاک 5 فرعی از 3 اصلی؟
پاسخ: اگر محل وقوع دو ملک یا اصطاحاً دو پاک ثبتی در هنگام 
ــته یا  ــ ــــرف مالکان آنها در یکدیگر تداخل کند به نحوی که خواس تص
ــــی از آن را  ــته مالک هر یک از پاک ها به پاک ثبتی همجوار خود تجاوز  یا بخش ــ ناخواس
ــــب درخواست مالک پاکی که ملکش توسط همسایه  تصرف کند به طور قانونی و حس
ــــت. البته در این قبیل موارد شاکی با مراجعه به  ــده مکلف به رفع تصرف اس ــ تصرف ش
محاکم حقوقی درخواست رسیدگی به موضوع می کند دادگاه نیز با صدور قرار کارشناسی 
ــول می کند. ازم به  ــ ــان مربوطه مح ــ ــار نظر پیرامون موضوع اختاف را به کارشناس ــ اظه
ــــت در گذشته جانمایی پاک ها از طریق ابزار مهندسی شامل دوربین و متر  توضیح اس
معمولی و در سال های اخیر با دستگاه های پیشرفته از جمله GPS، موقعیت پاک های 
ــد. بنابراین در مواردی که  ــ ــــخص می کن ثبتی را بدون هیچ گونه خطایی در طبیعت مش
کارشناسان منتخب دادگاه تشخیص دهند که شما به عنوان مالک پاک ثبتی 3 فرعی 
از 3 اصلی تمام یا قسمتی از پاک ثبتی 5 فرعی از 3 اصلی را تصرف کرده اید، مکلف به 

رفع تصرف از پاک ثبتی متعلق به دیگران  یا جلب رضایت وی خواهید بود.
ë آزادسازی سند 

زاهدی از  تهران: هفت ســـال پیش فردی با چرب زبانی ما را راضی کرد تا با سند خانه مان 
وام 125 میلیونی دریافت کند و به مدت 5 سال اقساطش را خودش پرداخت و سندمان 
را آزاد کند. همچنین برای اینکه خیال مان راحت باشـــد، دو عـــدد چک 150 میلیونی به 
ما داد و در قراردادی که به ما تحویل داد، عنوان کرد که اگر ظرف مدت پنج ســـال اقســـاط را 
پرداخت نکرد و از طرف بانک اجراییه صادر شد، می توانیم چک ها را به اجرا بگذاریم. این 
در حالی است در این مدت فقط او چند ماه از اقساط را پرداخت کرد و به دلیل آنکه مابقی را 
پرداخت نکرده بود، نتوانست طبق قولی که به ما داده بود بموقع سندمان را آزاد کند و هر 
بار هم که اعتراض می کردیم، با چرب زبانی می گفت که مابقی اقساط را پرداخت خواهد 
کرد. بدین ترتیب 10 ماه پیش یکی از چک ها را به اجرا گذاشـــتیم. امـــا در روز دادگاه وکیل 
مدافع وام گیرنده اعام کرد که طبق قرارداد، وقتی بانک اجراییه صادر کرد باید چک ها به 
اجرا گذاشته شود. این در حالی است که تازه فهمیدیم که در قرارداد امضای شوهرم نیست 
و چک ها هم متعلق به افراد دیگر اســـت. حال می خواســـتم بپرسم با این اوضاع چطور 

می توانیم سند خانه مان را آزاد کنیم؟ 
پاسخ: نخست اینکه آزادسازی سند مالکیتی که برای گرفتن وام در رهن بانک قرار گرفته 

است، صرفاً مستلزم تسویه حساب با بانک مربوطه بوده و راه دیگری ندارد.
دوم اینکه: چنانچه در رابطه با پرداخت اقساط وام دریافتی شخص ثالثی متعهد بوده 
و در این رابطه قراردادی تنظیم و تضامینی سپرده است، در صورت استنکاف متعهد از 
پرداخت اقساط، رهن می تواند رأساً نسبت به پرداخت اقساط اقدام و نسبت به وصول 
ــده توسط متعهد اقدام نماید. در هر صورت قرارداد تنظیمی  ــ آن از تضمینات داده ش
ــــخص متعهد به  ــذ وام در رهن بانک قرار گرفته و ش ــ ــــی که برای اخ ــــن مالک ملک مابی

پرداخت اقساط حاکم بر روابط آنان در این قضیه است.

پاسخ به پرسش های حقوقی خوانندگان

وکیل 
شــما

سید محمد دهنوی
 قاضی بازنشسته 
دادگاه تجدید نظرو 
وکیل دادگستری
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ممنوع الخروجی زن توسط شوهر 
قانونی یا غیر قانونی؟

ســـؤالی کـــه ذهن هـــر خواننـــده ای را بـــه خود 
مشـــغول می کند، این است که: آیا احقاق حق 
قانونی و اعمال حق مفـــروض می تواند ازمه 
اضرار به حق دیگری شـــود؟ و اینکه آیا شـــوهر 
می توانـــد از این اجازه عدول کند یا خیر؟ و این 
عدول آیا به اســـتناد قانون ممنـــوع  الخروجی 

اطاق می شود؟
در پاسخ به فرض های باا باید گفت آنچه از 
مفهوم  ماده ۱۸ قانون مطروح به نظر می رسد 
این اســـت که برای اخذ گذرنامه زنان شوهردار 
اعام رضایت کتبی شـــوهر توســـط دفاتر اسناد 
رسمی شرط است اما قانونگذار برای جلوگیری 
از ضـــرر احتمالی  به زوجه در زمانـــی که زوج از 
حق قانونی خـــود پا را فراتر گذاشـــته این اجازه 
را داده اســـت تا با اجازه دادســـتان محل بتواند 
نسبت به دریافت گذرنامه اقدام کند همچنین 
در ایـــن ماده هم زنان ایرانی که شـــوهر خارجی 
اختیار کرده باشند از این حکم مستثنی هستند و 
برای دریافت گذرنامه نیاز به اجازه شوهر ندارند.
از مفـــاد مـــاده ۱9 این گونه به نظر می رســـد 
کـــه ممنوع الخروجی مســـتند به مـــاده ۱6 تنها 
درخصوص افرادی است که قانونگذار به جهت 
الزامات قانونی ممانعت از خروج آنها و صدور 
گذرنامه کرده است حال اینکه درخصوص زنان 
شـــوهردار از مؤخره این ماده به نظر می رسد که 
عدول اجازه مورد قبول تـــر از ممنوع الخروجی 

است لذا  قید عنوان »ممنوع الخروجی« صرفاً 
در اختیار مقام قضایی با رعایت قانون اســـت و 
زوج نمـــی تواند آن را به زوجـــه  اطاق کند. و با 
این فـــرض ماده ۱9 قانون فوق الذکر صحبت  از 
عدول اجـــازه می کند و این بدان معناســـت که 
شـــوهر قبًا اجازه  را داده اســـت و ســـپس اکنون 
قبل یا بعد از صدورگذرنامه از اجازه خود عدول 
می کند که به واســـطه این اعمال حق منجر به 
ضرر زوجه می شود و گذرنامه صادر شده ضبط 
و از خروج همسر از کشور تا رفع مانع جلوگیری 
می شـــود.« مانعی کـــه رفع آن در درجـــه اول با  
اجازه مجدد شـــوهر  است حال اگر شوهر به هر 
دلیلی نخواهد اجازه دهد یا از اجازه داده شـــده 
خود عدول کند در این شرایط تکلیف همسر چه 
می شود؟ دراین شرایط  با استناد به مواد قانونی  
زوجه می تواند از طریق دادســـتان محل زندگی 
یا ارائه ســـندی دیگر که متضمن اجازه و توافق 
قبلی باشد این موانع را رفع کند. حال با توضیح 
باا این نکتـــه پیش خواهد آمد که اگر زوج هنوز 
نسبت به اجازه خروج و اعطای گذرنامه اقدامی 
انجام نداده است آیا می تواند پیش دستی کرده 
مستقیماً نسبت به ممنوع الخروج کردن همسر 
خـــود اقـــدام کند یا همـــان طور کـــه قباً جهت 
اعـــام رضایت خـــروج به دفترخانـــه مراجعه 
کرده ورضایت خود را اعام داشـــته و دفترخانه 
گواهـــی کرده اســـت، باید اقدام کند؟ در پاســـخ 

باید بـــه عرض رســـانم کـــه؛ ممنوع الخروجی 
مســـتقیم مســـلماً مورد پذیرش نیســـت چرا 
کـــه منظور از موانـــع صدور گذرنامـــه به عنوان 
ممنوع الخروجی متقاضی به علت وقوع یکی 
از عوامل مذکور در صدر مطلب بیان شد و این 
عنوان مرتبط به همسر و زنان شوهردار نیست 
قانونگذار با قید عناوین مجرمانه که ممانعت 
قانونی جهت ممنوع الخروجی است راه را برای 
مصادیق دیگر بسته است و اعام داشته است 
ارتکاب جرایم عمدی یا سوء شهرت یا اتهام یا 
دارا بـــودن پرونده های بدهی مالی و مالیاتی با 
توجه به  ماده ۱6 و دیگر مواد قانون مذکور سبب 
ممنوع الخروجی اســـت پس بـــا عنایت به این 
مواد قانونی و عنایت به  ماده ۱9 قانون گذرنامه 
آنجایی که اعام کرده است به موجب ماده ۱۸ 
صـــدور گذرنامه موکول به اجازه آنان اســـت از 
اجازه خود عدول کنند از خروج دارنده گذرنامه 
جلوگیـــری و گذرنامه تا رفع مانع ضبط خواهد 
شد. عبارت »عدول از اجازه« به عبارتی قانونی 
و مـــورد پذیرش عقـــا و علمـــای علم حقوق 
می باشد حال آیا اصًا این موانع عدول از اجازه 
موقتی است یا دائم آیا شوهر می تواند با وجود 
رفع موانع قانونی نســـبت به ایـــن حق قانونی 
خـــود پا را فراتر بگذارد و مزاحمت و ضرر برای 
همســـر ایجاد کند؟ قانونگذار در ماده ۱9 اعام 
داشته است بعد از رفع موانع می تواند اقدام به 

اخذ گذرنامه نماید حال باید بدانیم این موانع 
چه موانعی بوده موقتی یا دائم ؟ رفع آن با چه 
سازوکارهای فردی و قانونی امکان پذیر است؟ 
موانع ایجاد شـــده عموماً غیر موقت ،متزلزل ، 
غیر دائمی و متغیر اســـت که زوجه به اســـتناد 
قانون می توانـــد با ارائه دلیل نزد مقام قضایی 
یا به دســـتور دادســـتان محل یا با ارائه ســـندی 
دیگر که متضمن اجازه و توافق قبلی باشد آن 

را برطرف کند.
در برخی موارد ممکن اســـت زوجه قبل از 
عقد  این حق را تحت شروط ضمن عقد ازدواج 
شرط کرده باشد که یا در طول دوران نامزدی  یا 
زندگی زناشـــویی در قبال بذل مهریه یا اعطای 
مال و حقی به شوهر خود طی سندی دیگر حق 
اخذ گذرنامه و خروج از کشـــور را از شـــوهر خود 
دریافت کرده باشـــد با توجه به فرایض متصور 
شـــده باا شـــوهر دیگر نمی تواند با اســـتناد به 
مواد قانونی  نســـبت به اعمـــال حق مفروض 
خود )عدول از اجـــازه( اقدام نماید و اگرزوجی 
به قصد ایذا و آزار همسر تقاضای عدول اجازه 
نماید دفتر اسناد رســـمی و اداره گذرنامه قبل 
از اجـــرا و ثبت مراتـــب، باید با ماحظه ســـند 
ازدواج یا رونوشت آن و استعام از دفتر ازدواج 
مربوطه ذیحق بودن شـــوهر جهـــت عدول از 
اجـــازه را احـــراز نمایند. لذا رفتار مناســـب این 
اســـت که متولیان صدور گذرنامه و متصدیان 

دفاتر اســـناد رســـمی به این اقدام پیشگیرانه و 
ارائه درخواســـت ممنوع الخروج کردن همسر 
که تهدیدکننده حقوق اجتماعی و شـــهروندی 
زوجه اســـت توجه داشـــته باشـــند و فراموش 
نکنند که اگر هم بنا به شـــرایط قانونی شـــوهر 
نســـبت به حق خـــود اقدامی انجـــام می دهد  
»عدول از اجازه« اســـت نـــه ممنوع الخروجی 
چرا که با اطـــاق این کلمه مجرمانه با عنایت 
به مـــاده ۱6 قانون گذرنامه همســـر بی گناه در 
کنـــار مجرمان و متهمـــان قرار می گیـــرد و این 
موضوع سبب خدشه به اعتبار فردی خانوادگی 
و  تضییع آشکار حقوق شهروندی زنان می شود 
موضوعی که حتی برای زن حق شـــکایت هم 
ایجاد می کند چراکه همـــان طوری که در صدر 
گفته شـــد اطـــاق و انتســـاب »ممنوع الخروج 
بودن« تنها به استناد مفاد قانون در اختیار مقام 
قضایی اســـت که از این رو اگر مردی به واسطه 
اقدام پیشگیرانه  یا در برخی موارد باج خواهانه 
اقدام به ممنوع الخروجی همسرکند به جهت 
این اقدام خاف قانون زوجه می تواند پیگیری 
قضایی علیـــه صادرکننده ممنـــوع الخروجی 
داشته باشد حال آن مقام صادر کننده سردفتر 
باشد به جهت گواهی کننده امضا یا اینکه اداره 
گذرنامه باشـــد، به عنـــوان اجراکننده دســـتور 
خاف قانونی در هر صورت همسر حق شکایت 

و اعام جرم دارد.

اجازه خروج زنان ازکشـــور و صدورگذرنامه آنان توسط شوهر، حکم قانونی 
اســـت که همواره مورد اعتراض فعـــاان حقوق زنان بوده اســـت. نیاز به 
رضایت شـــوهر برای اعطای گذرنامه به زنان شوهردار موضوعی است که 
درمواد 1۸ و 1۹ قانون گذرنامه به آن اشـــاره شده اســـت و در این خصوص 
همواره سوءاســـتفاده هایی از طرف زوج از حق رضایت خود به ضرر همسر 
صورت می گیرد که در برخی موارد مانع رشـــد و پیشـــرفت زنان شده است. 
جدا از درست یا نادرســـت بودن این موضوع و متن قانون آنچه مورد نظر است این است که 
شـــوهر در مواردی از این اختیار قانونی پا را فراتر گذاشـــته و با دستنوشـــته ای که متضمن اعام 
»ممنوع الخروج« کردن همســـر خود است و با مراجعه به دفاتر اســـناد رسمی یا اداره گذرنامه 
تقاضای ممنـــوع الخروجی زوجه خود را می کند موضوعی که حق شـــکایت برای زوجه را هم 
ایجاد می کند چون با آنکه در مواردی این امر منجر به رســـیدن ضرر به همســـرش می شـــود به 

اعتبار و حیثیت و حقوق قانونی آن نیز خلل وارد می کند. 

مجید قاسم کردی
حقوقدان



دامنه جنجال هــای دونالد ترامپ رئیس 
جمهوری امریکا این بــار به طوانی ترین 
تعطیــات دولــت در تاریــخ ایــن کشــور 
رســیده اســت؛ موضوعــی کــه بــه اعتقاد 
تحلیلگران مؤسسات مختلف پژوهشی، 
تأثیری نامناسب بر اقتصاد این کشور دارد 
و پــس لرزه های آن عــاوه بر بخش های 
شهری، توریســم و...، بر حوزه فناوری نیز 

بسیار تأثیرگذار بوده است.
ë دردسرهای کمپانی های فناوری

گزارشــی  در  »بلومبــرگ«  بتازگــی 
تحلیلی نگاهی به  وضعیت کمپانی های 
کوچک و بزرگ فناوری و استارتاپ ها پس 
از تعطیلــی دولت امریکا داشــته و در آن 
عنــوان کرده اســت به گواه پژوهشــگران، 
کمپانی هــای فنــاوری و تکنولــوژی کــه با 
دولــت امریــکا ارتبــاط دارند و بخشــی از 
خدمات و ســرویس ها و محصواتشان را 
در اختیار دولت قرار می دهند از تعطیلی 
طوانــی دولت این کشــور آســیب زیادی 
دیده انــد و اگــر ایــن رونــد ادامــه یابــد بــا 

مشکاتی جدی مواجه می شوند.
بلومبــرگ گــزارش داد این تعطیلی 
کــه از 22دســامبر آغــاز شــده و به نظــر 
نمی رســد به ایــن زودی ها پایــان پذیرد، 
می تواند تأثیرات منفــی جبران ناپذیری 
بر عملکرد این شــرکت ها داشــته باشد. 
از ایــن کمپانی هــای فناوری می تــوان به 
اوبــر)Uber( و Lyft اشــاره کرد. طبق این 
گــزارش، از آنجــا کــه کارمنــدان دولــت 
بخش عمده مشــتریان این شرکت های 
حمل و نقل آناین را تشــکیل می دهند، 
ایــن کمپانی ها ضــرر زیــادی از تعطیلی 
دولــت دیده انــد. البتــه برخــی دیگر این 
نظر را ندارند و معتقدند این تعطیلی به 
کسب و کار این تاکسی های اینترنتی رونق 
می بخشــد چرا کــه بســیاری از کارمندان 
و  باتکلیــف  وضعیــت  در  کــه  دولــت 
مبهمی قرار دارند، متقاضــی کار در اوبر 
و لیفــت هســتند و به این ترتیــب درآمد 

ایــن کمپانی ها باا می رود. گفتنی اســت 
که با تعطیلــی دولت، 800هــزار کارمند 
بیــکار شــده اند و برخــی هــم به دنبــال 
در  بلومبــرگ  هســتند.  جدیــد  شــغل 
بخــش دیگــری از گــزارش خود بــه نقل 
از»مورگان اســتنلی«، یکی از تحلیلگران 
ارشد نوشــت: کمپانی های نرم افزاری از 
این تعطیلی آســیب فراوانی می بینند و 
در این میان شــرکت هایی که ســال مالی 
آنها در دســامبر به پایان رســیده اســت، 
عمــًا درصد زیــادی از درآمد خــود را که 
از طریــق دولــت بــه دســت می آوردنــد، 
در نتیجــه این تعطیلی از دســت دادند. 
ایــن پژوهشــگر همچنین یک لیســت از 
کمپانی های نرم افزاری با داد و ســتد باا 
با دولت را ارائه داده و عنوان کرده اســت 
 ForeScout که کمپانــی امنیت ســایبری
در صدر این لیست قرار دارد. وی اعتقاد 
دارد این کمپانی 28درصد درآمد خود را 
از داد و ستد با دولت فدرال و آژانس های 
محلی و ایالتی به دســت می آورد که این 
تعطیلــی دولــت عمًا مانــع تحقق این 
درآمدها شــده اســت. به گفتــه »مورگان 
یکــی  نیــز   Pivotal کمپانــی  اســتنلی«، 
ایــن  در  موجــود  کمپانی هــای  از  دیگــر 
لیســت محسوب می شــود که امســال با 
کاهــش 10درصــدی درآمد مواجه شــده 
اســت. شــرکت Red Hat نیــز کــه اخیــراً 
توســط کمپانــی IBM خریــداری شــده، 
در ســه ســال اخیر یک دهم درآمدش از 
محل تبــادل محصــوات و ســرویس ها 
بــا دولت تأمین شــده اســت و حــاا این 
تعطیلی برایش مشکات فراوانی ایجاد 
کــرده اســت. همچنین تحلیل ها نشــان 
می دهــد کمپانی هایــی ماننــد اوراکل و 
مایکروسافت برای درآمدزایی به دولت 
اتــکای زیادی دارند و از آنجا که تعطیلی 
دولــت امریکا ایــن بار طوانی شــده این 
کمپانی ها نگران وضعیت خود هستند. 
هرچنــد مایکروســافت و اوراکل درآمــد 
خود از مشتریان دولتی را فاش نکرده اند 
ولی »مورگان استنلی« تخمین می زند که 
15درصد از درآمــد اوراکل از آژانس های 

دولتــی تأمین می شــود و این رقــم برای 
می رســد. 9درصــد  بــه  مایکروســافت 
NetApp نیز یک کمپانی سخت افزاری 
اســت که 10 تا 15درصــد از درآمد خود را 
از بخش دولتی کسب می کند هرچند این 
کمپانی هم دراین باره هیچ اظهارنظری 

تاکنون نکرده است.
ë 5 در امریکاG شکست جدی

از تعطیلــی دولــت  روز  از 20  بیــش 
امریکا گذشــته و بخش فناوری این کشور 
تأثیــر حاصــل از ایــن اتفــاق را بــه خوبی 
لمــس می کننــد. بــه همیــن دلیــل هــم 
از  رونمایــی  شــاهد  فنــاوری  طرفــداران 
گجت های جالب توجــه کمتری در چند 
ماه آینده خواهند بــود. اما چرا؟ موضوع 
اینجاست که در امریکا هر گجت و وسیله 
مرتبط با اینترنت و هر محصولی که یک 
فرستنده یا دریافت کننده امواج، اینترنت 
و... در ســاخت آن بــه کار رفتــه، تنهــا بــا 
دریافت گواهی)سرتیفیکیشن( محصول 
 )FCC(فــدرال ارتباطــات  کمیســیون  از 
بــازار  راهــی  کــه می تواننــد  امریکاســت 
شــوند و حاا بــا تعطیلی دولــت، امکان 
صــدور چنیــن گواهی هایی وجود نــدارد. 
بــه این ترتیــب محصواتــی مانند تلفن 
و  فــای  وای  روترهــای  تبلــت،  همــراه، 

گجت ها و وسایل متعددی که با اینترنت 
اشیا)IOT( کار می کنند، سنسورهای ویژه 
صرفه جویــی در مصــرف آب و گاز و... در 
خانه های هوشمند و محصوات جدیدی 
که در این حوزه تولید شده اند نمی توانند 
راهی بازار شوند. وسایل مرتبط با سامت 
و دنیــای پزشــکی که بــه اینترنت متصل 
می شــوند هــم عــاوه بــر FCC باید یک 
گواهــی از ســازمان غــذا و دارو دریافــت 
کنند و تعطیلی این ســازمان ورود چنین 
محصواتــی را به بــازار با مشــکل مواجه 
می کند. با تعطیلی ســازمان غــذا و دارو، 
تولید داروهای جدید نیز تعطیل شــده و 
این موضوع نگرانی های زیــادی را ایجاد 
کــرده اســت. کمپانی هــای بزرگــی مانند 
اپل، سامســونگ و ســونی نیز از تعطیلی 
دولت امریکا خوشــحال نیســتند چرا که 
 FCC محصواتشان برای گرفتن گواهی از
بایــد در انتظــار بماند و این بــه معنای از 
دســت دادن بخشــی از بازارهای جهانی 

محسوب می شود.
تعطیلی کمیسیون ارتباطات فدرال، 
اداره غذا و دارو و سایر آژانس های امریکا 
که گواهینامه امنیت وســایل و تجهیزات 
الکترونیکی را صادر می کنند، بر راه اندازی 
نسل جدید شبکه های وایرلس همچون 

تلفــن  شــبکه  پنجــم  نســل  تکنولــوژی 
همراه)5G(کــه ضامــن ســرعت بیشــتر 
است نیز تأثیرگذار اســت. این موضوع از 
آنجا برای امریکا اهمیــت زیادی دارد که 
 5Gاین کشور مدعی پیشتازی در فناوری
در جهــان اســت و این تعطیلی می تواند 
یک شکســت بــزرگ را بــرای امریکا رقم 
بزند. مجمع صنایع مخابراتی و ارتباطی 
امریکا نیز اعام کرد که تعطیلی دولت بر 
 )IOT(پیشــرفت تکنولوژی اینترنت اشیا
تأثیرگــذار اســت چــرا کــه توســعه ایــن 
فناوری وابســته به 5G، به گواهی هایی از 
کمیســیون ارتباطات فــدرال)FCC( نیاز 
دارد کــه ایــن تعطیلی مانــع ارائه چنین 

گواهی هایی می شود.
ë بهشت هکرها

امنیــت  بــر  امریــکا  تعطیلــی  تأثیــر 
سایبری این کشور را نیز نمی توان نادیده 
گرفــت چــرا کــه 85درصــد از کارمنــدان 
مؤسسه ملی استاندارد و تکنولوژی امریکا 
و تقریبــاً 45 درصــد از کارکنــان آژانــس 
امنیت سایبری و امنیت زیرساخت ها در 
تعطیلی به ســر می برند و عماً بسیاری 
از تحلیلگران معتقدنــد ترامپ امریکا را 
به بهشتی برای هکرها تبدیل کرده است.

تعطیلــی دولت امریکا باعث شــد تا 

امنیت بسیاری از وب سایت های رسمی 
پاییــن بیاید یــا اینکــه از دســترس خارج 
شــوند چرا که گواهی هــای تأمین امنیت 
این وب سایت ها تاریخ انقضا دارد و حاا 
بیــش از 80 گواهی امنیتی که پیش از این 
برای وب ســایت های دولتی صادر شــده 
بود، منقضی شده است. این وب سایت ها 
از دســترس خارج شــده اند یا در معرض 
خطر حمله هکری هستند.ناســا، وزارت 
دادگســتری امریــکا و بخــش تجدیدنظر 
ســایت های  و  حقوقــی  پرونده هــای  در 
مربوط به آن از وب سایت هایی محسوب 
می شــوند که از دســترس خارج  شده اند. 
دوربین اصلی تلسکوپ فضایی هابل که 
از ســتارگان و کهکشان ها عکس می گیرد 
به دلیل بروز مشــکات ناشی از تعطیلی 
دولــت امریــکا و آژانــس فضایــی امریکا 
شکست چرا که بسیاری از کارمندان ناسا 
نتوانستند در محل کار خود حاضر شوند. 
هک اطاعات کارمندان ناســا نیز بخش 
دیگری از پــس لرزه های تعطیلی دولت 
ترامپ و کاهش امنیت ســایبری ناشی از 

آن محسوب می شود.
ë  هــوش پــروژه  در  پنتاگــون  ناکامــی 

مصنوعی

تعطیلــی دولــت امریــکا نــه تنهــا در 
زندگــی مردم تأثیرگــذار بــوده و در حوزه 
فنــاوری و اقتصــاد، توریســم و... نیز تأثیر 
داشــته، بلکــه پنتاگــون نیــز از تأثیــر ایــن 
نمانــده  بی نصیــب  ترامــپ  تصمیــم 
است. پنتاگون که یک برنامه جدی برای 
ســرمایه گذاری در حوزه هوش مصنوعی 
دارد و تاکنون نیز10 میلیارد دار ســرمایه 
جــذب کرده اســت با تعطیلــی دولت به 
مانعــی جــدی برخورد کــرده اســت چرا 
که به گفته تحلیلگــران، تا زمان فعالیت 
دوباره دولت امریکا، غول های فناوری در 
ایــن زمینه با پنتاگون همــکاری نخواهند 
داشــت و این به معنای سرگردان ماندن 
اســت.  یــک ســرمایه 10میلیــارد داری 
برخــی نیــز معتقدنــد اگر ایــن تعطیلی 
ادامه دار باشــد احتمااً سرمایه گذاران از 

ادامه همکاری صرفنظر خواهند کرد.

با پیوستن به دولت الکترونیک تا پایان سال

 خدمات نیروی انتظامی 

الکترونیکی می شود
دبیــر کمیســیون دولــت الکترونیکــی از دیجیتالی شــدن 
خدمات نیروی انتظامی و ســازمان ثبت اســناد و اماک 

کشور در آینده ای نزدیک خبر داد.
بــه  گــزارش ایلنا، رضــا باقری اصل با اشــاره به اســتقبال 
مــردم از خدمــات دولــت الکترونیــک گفت: ثبــت اســناد و نیــروی انتظامی از 
بزرگترین دســتگاه های اجرایی هســتند که هنوز به ســامانه های یکپارچه دولت 
الکترونیکی نپیوسته اند؛ اما نیروی  انتظامی همکاری خوبی در این زمینه داشته 
است و با تعاماتی که با آنها داشتیم احتمااً خدمات این نهاد تا پایان سال از 

طریق دولت الکترونیکی به مردم ارائه خواهد شد.
وی افــزود: بــا تفاهمنامه ای که بین ســازمان فناوری اطاعــات و قوه قضائیه به 
امضا رسیده است، بنا شد قدم های بزرگی برای الکترونیکی شدن سازمان ثبت 
اسناد و اماک کشور برداشته شود و امیدواریم بزودی این دستگاه نیز به دولت 

الکترونیکی بپیوندد.
عضو هیأت عامل سازمان فناوری اطاعات با بیان اینکه در حال حاضر سامانه 
دولــت همــراه به طور کلی 6 میلیــون و 600 هزار کاربــر دارد، اظهار کرد: با طرح 
جایگزینی کارت بانکی با کارت هوشــمند ســوخت بیــش  از 200 میلیارد تومان 
صرفه جویی شــد و مردم یــک خدمت الکترونیکی کامل را لمــس کردند و این 
خدمــات بــرای نخســتین بار در کشــور با این گســتردگی اتفاق افتــاد که حداقل 

از8پایگاه اطاعاتی برای عملیاتی شدن این پروژه استفاده شد.
به گفته وی، پروژه سبد حمایتی دولت در جایگاه دوم ارائه خدمات الکترونیکی 
درکشور قرار دارد که طی آن یک خدمات کامًا الکترونیکی با همکاری چندین 
نهاد به وقوع پیوســت و مردم توانســتند از این خدمــات به طور بهینه بهره مند 
شوند. باقری افزود: در دولت الکترونیک هدف بر آن بود تا به جای اینکه مردم 
به دنبــال کارهــا و امور اداری بــرای دریافت خدمــات بروند، دولت بــه این امور 
رسیدگی کند که دو پروژه کارت سوخت و ارائه سبد حمایتی دولت توانستند این 
هدف را محقق کنند. به گفته وی، دولت در حال حاضر این آمادگی را دارد تا در 
تمامی طرح های الکترونیکی مشارکت داشته باشد و سرویس های یکپارچه ای را 

با همکاری نهادهای مختلف ارائه کند.
باقری در پاســخ به این ســؤال که چرا بعضی از دســتگاه های اجرایی تا به حال 
بــه ســامانه های یکپارچه دولــت الکترونیکی نپیوســته اند، گفت: آمــاده نبودن 
منابــع پایگاه هــای اطاعاتی، مقاومت در برابر شفاف ســازی و ناآگاهی نســبت 
به دیجیتالی شــدن خدمات از مهم ترین دایل نپیوســتن بعضی دستگاه های 
اجرایی به دولت الکترونیک بوده اســت و ما در تاشیم تا با آگاه سازی مناسب، 

آنها را ترغیب به الکترونیکی شدن خدمات کنیم.
وی افــزود: به نظــر می رســد امروز دولــت الکترونیک اســتقرار پیدا کرده اســت؛ 
امــا بــرای اینکه مردم بهتر بتوانند خدمات آن را احســاس کنند، نیاز به تغییر و 
تحواتی در پایگاه های اطاعاتی و مشــارکت بیشــتر دســتگاه های اجرایی برای 

ارائه سرویس های یکپارچه دولت است.

25 دی ماه سیلیکون ولی ایرانی رونمایی می شود
ناحیه نوآوری شریف که گفته می شود همانند الگوهای محدوده های جغرافیایی 
فناوری جهان ازجمله سیلیکون ولی امریکا طراحی شده است سه شنبه، 25دی 
مــاه طی رویدادی در ســالن جابربن حیان دانشــگاه صنعتی شــریف معرفی و 

رونمایی می شود.
بــه گزارش »ایــران«، در این برنامه معــاون علمی و فنــاوری رئیس جمهوری، 
شــهردار تهــران، رئیس اتــاق بازرگانی تهــران و ایران، رئیس دانشــگاه صنعتی 
شــریف و رئیس پارک علم و فناوری شــریف و فعاان اکوسیســتم اســتارتاپی و 
شرکت های دانش بنیان حضور خواهند داشت. مجید دهبیدی پور، رئیس پارک 
علم و فناوری شــریف درباره شــکل گیری ناحیه نوآوری شریف گفت: »در چند 
ســال گذشــته به صورت طبیعی، شــرکت هایی از دل دانشــگاه صنعتی شریف 
شــکل گرفتند کــه ترجیح دادند کــه محل استقرارشــان جایی اطراف دانشــگاه 
باشــد و به این ترتیب امروز بســیاری از واحدهای اطراف دانشگاه محل استقرار 
شــرکت های دانش بنیان و اســتارتاپ ها اســت.« او ادامــه داد: به همین ترتیب 
اان حــدود 400 تــا 500 شــرکت، اطــراف دانشــگاه شــریف و در محله طرشــت 
جمع شده اند و ترجیح داده اند در این کلونی قرار بگیرند؛ این کلونی یک شبکه 
ارزشــمند اســت. اتفاقــی کــه از آن صحبت می کنیــم، یک پدیــده خارق العاده 
نیســت؛ همان طــور که در دنیا همیشــه بــه این صورت بــوده که در کنــار آب ها، 
آبادی ها شکل می گرفتند، معمواً نواحی اطراف یک دانشگاه هم محل زندگی 

و رشد شرکت های فناوری می شود.

پس لرزه های تعطیلی دولت امریکا در دنیای فناوری

اخبار

دولت امریکا ســال گذشته از شکایت علیه جولیان آسانژ 
بنیانگــذار ویکــی لیکــس خبــر داده بــود و بعــد از مدتــی 
اف بــی آی از آغــاز تحقیقات علیه این ســایت خبر داد که 

ابعاد شگفت آوری از آن فاش شده است.
به گزارش مهر، بر اســاس اطاعاتی که در این زمینه به دســت برخی رسانه ها 
افتاده، وزارت دادگستری امریکا با جمع آوری حجم انبوهی از اطاعات مرتبط 
با ویکی لیکس امیدوار است که بتواند برای استرداد آسانژ برنامه ریزی موفقی 

داشته باشد.
دولــت امریکا آســانژ را به همکاری با هکرهــای روس و همین طور دخالت در 
هک ایمیل های ستاد انتخاباتی دموکرات ها در ایام برگزاری انتخابات ریاست 
جمهوری این کشور متهم کرده است. مقامات کاخ سفید برای اثبات ادعاهای 
خــود چندیــن ترابایــت اطاعــات را از هارددیســک ها، حســاب های ایمیل و 

رایانه های متعلق به ویکی لیکس جمع آوری کرده اند.
بررســی ها نشان می دهد بخشی از این اطاعات مربوط به سردبیران فعلی و 
سابق ویکی لیکس بوده و برخی پیام های رد و بدل شده میان هکرهای روس 
در مــورد ایمیل های هک شــده دموکرات ها نیز به دســت مأمــوران اطاعاتی 

امریکا افتاده است.
دسترسی به اطاعات مذکور حاصل حمات ناگهانی به برخی ساختمان ها، 
احضار افــراد، توقیف تجهیــزات، دریافت توضیحات برخی شــاهدان و غیره 

بوده و مربوط به سال های 2009 تا 201۷ است.
گفته می شــود بخشــی از ۳ ترابایت اطاعات جمع آوری شــده توســط دولت 
امریکا حاوی کدهای رمزگشایی و کلمات عبور برخی داده های رمزگذاری شده 

است که آسانژ قبًا به سرقت آنها از خود اذعان کرده بود.

 سه ترابایت اطاعات ویکی لیکس 

در اختیار امریکا

 آن سوی 
خبر
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 )Spotify( اپلیکیشــن پخش آنایــن موســیقی اســپاتیفای
بتازگی اعام کرده است که میزبان بالغ بر 200 میلیون کاربر 

فعال در ماه بوده است.
 phonearena به گزارش ایسنا، تازه ترین گزارش های منتشر شده در وب سایت
حاکی از آن است که بالغ بر 11۳ میلیون نفر از خدمات و سرویس های رایگان 
اپلیکیشن اسپاتیفای استفاده می کنند این در حالی است که 8۷ میلیون نفر از 
مشترکان پولی این سرویس پخش آناین موسیقی به شمار می روند. کاربران و 
مشترکانی که از سرویس های پولی این نرم افزار استفاده می کنند، 9.99 دار در 
ماه پرداخت می کنند که در صورت دانشجو بودن به هنگام ثبت نام، تنها کافی 

است ماهانه مبلغی معادل ۴.99 دار را به اسپاتیفای پرداخت کنند.
ایــن آمارهــا نشــان می دهــد کــه در مجمــوع تعــداد کل کاربــران و مشــترکان 
اپلیکیشن اسپاتیفای از مرز 200 میلیون نفر نیز گذشته است که این عدد خود 

موفقیت بزرگی برای آن محسوب می شود.
قبــل از انتشــار ایــن آمارهــای جدیــد، آخریــن آمارهــا نشــان دهنده میزبانــی 
اســپاتیفای از 1۷0 میلیون کاربر فعال در ماه بود که حاا با یک رشــد و افزایش 
۳0 میلیــون نفری، موفقیت و عملکرد قابل قبول خود را در عرصه بزرگترین 

رقبایش به رخ کشیده است.
  نرم افزار و اپلیکیشــن اسپاتیفای که برای سیستم عامل اندروید، iOS، ویندوز 
و مک قابل اســتفاده و اجراســت، به کاربران این امکان را می دهد تا به صورت 
کامــًا قانونــی با رعایت حق کپی رایت و ناشــران موســیقی، به صورت آناین 

موسیقی های مورد عاقه خود را جست وجو کرده و به آنها گوش بسپارند.
بدون شــک، کاربران منطقه امریکای شمالی که شــامل ایاات متحده امریکا 
و کانــادا می شــود، از بزرگتریــن طرفــداران و کاربران اپلیکیشــن های اســتریم 
موســیقی همچون اپلیکیشن اســپاتیفای به شــمار می روند. ایاات متحده به 
تنهایی حدود ۴0 درصد از درآمد ســرویس های موســیقی در جهان را به خود 
اختصاص داده اســت. اپلیکیشــن اسپاتیفای در ســال 200۶ میادی در سوئد 
تأســیس و راه اندازی شــد و از آن ســال تاکنون نیز توانســته است توجه و عاقه 
میلیون هــا کاربــر موبایل را به خود جلب کنــد و موجب رضایت و تجربه لذت 

بخش آنها در گوش سپردن به موسیقی های موردنظرشان شود.

 عبور کاربران اسپاتیفای 

از مرز 200 میلیون

روی وب

اولین سرویس انتقال وجه برون مرزی 
با فنــاوری »بــاک چین« در پاکســتان 

راه اندازی شد.
به گزارش »ایــران آناین«، اوایل هفته 
بــا مشــارکت  بانــک »تلنــور«  جــاری، 
شــرکت مالزیایــی »والیــو«، خدمــات 
انتقال وجه برون مرزی مبتنی بر باک 

چین را در پاکستان راه اندازی کردند.
خدمــات این ســرویس مبتنی بر باک 
چیــن توســط پلتفرم پرداخــت آناین 

مالــی Alipay توســعه پیــدا کــرده و در 
حال حاضر خدمات مالی میان مالزی 
و پاکســتان را پشــتیبانی می کند. انتظار 
مــی رود این خدمات امنیت و ســرعت 
انتقال پول میان کاربران این دو کشــور 

را دو چندان کند.
کارشناســان  از  بســیاری  به گفتــه 
جدیــد  مالــی  انتقــال  ســرویس  ایــن 
هزینه هــای واســطه ای را تقلیــل داده 
و بــه شــیوه ای ارزان تــر می تــوان منابع 

مالی را درکوتاه ترین زمان جابه جا کرد. 
کاربــران در ایــن شــیوه همچنیــن قادر 
بــه ردیابی نقل و انتقــاات مالی در هر 

مرحله خواهند بود.
مرکــزی  بانــک  رئیــس  باجــو،  طــارق 
پاکســتان اعام کــرده اســت راه اندازی 
این ســرویس و افزایــش امنیت انتقال 
پــول به طــور قابــل توجهــی بــه رشــد 
اقتصادی کشور کمک می کند. به گفته 
بانــک مرکــزی پاکســتان، ســاانه یــک 

میلیارد دار میان پاکستانی های مقیم 
به وســیله  دار  میلیــارد   20 و  مالــزی 
جهــان  سراســر  در  تبارهــا  پاکســتانی 
جابه جــا می شــود. بــا جایگزینــی ایــن 
ســرویس بــه جــای نقــل و انتقال های 
مالی سنتی، هزینه های واسطه کاهش 
پیــدا کــرده و کاربــران می تواننــد در هر 
نقطــه از جهــان حســاب مالی خــود را 

پیگیری کنند.
پاکســتان تنهــا کشــور آســیایی نیســت 

کــه خدمــات انتقــال وجــه مبتنــی بــر 
بــاک چیــن را در برخــی از بانک هــا و 
مؤسســه های مالی اش راه اندازی کرده 
است. اواسط سال گذشته شاهد بودیم 
این سرویس جدید میان هنگ کنگ و 
فیلیپیــن نیز راه اندازی شــد. همچنین 
بانــک مرکــزی کویــت اولیــن خدمات 
انتقال وجه برون مرزی مبتنی بر باک 
چیــن را در مؤسســات مالی این کشــور 

راه اندازی کرد.

ورود »باک چین« به معامات برون مرزی پاکستان
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 ویرایش فناورانه تصاویر گوشی

این روزها بیشــتر مردم با در اختیار داشــتن گوشــی های 
هوشمند، خود را از دوربین بی نیاز می دانند چرا که بیشتر 
لحظــات خود را توســط همین گوشــی ها ثبت می کنند. 
دوربین گوشــی های هوشمند قابلیت های مناسبی دارد 
ولــی در کنــار آن، اپلیکیشــن های متفاوتی هــم طراحی 
شــده اســت تا بــر ایــن قابلیت هــا افزوده شــود. یکــی از 
ایــن اپ ها Teleport اســت. این اپلیکیشــن درواقع یک 
ویرایشگر محسوب می شود چرا که با کمک آن می توان 
در کســری از ثانیــه، هم تصویر زمینه و هــم رنگ موها را 
در عکس تغییر داد. پس از نصب اپلیکیشــن می توانید 
عکس های گالری گوشی را ویرایش و ادیت کنید یا اینکه 

از دوربین ویژه همین اپلیکیشــن اســتفاده کرده وعکس 
بگیرید، البته باید گفت که دوربین این اپلیکیشن کیفیت 
باایــی نــدارد، حاا نوبت بــه ویرایش تصاویر می رســد. 
بــرای ایــن کار کافی اســت تنظیمــات مورد نظــر خود را 
با کمــک اپلیکیشــن Teleport اعمال کنیــد و در عرض 
چنــد دقیقه عکــس دلخواه خود را داشــته باشــید. برای 
ایــن ویرایــش می توانید از بخش color اســتفاده کنید تا 
رنگ موی شما یا دیگر افراد در عکس تغییر کند. اگر هم 
می خواهید پس زمینه را عوض کنید می توانید از بخش 
Background استفاده کنید که در این زمینه می توانید از 
پس زمینه های موجود در گوشی و این اپ بهره بگیرید و 
هم خودتان پس زمینه های شخصی را وارد کنید. ایجاد 
کاژ و همچنین ســایه روشن هایی به  نام »بوکه« بخشی 
دیگر از توانمندی های این اپلیکیشن محسوب می شود. 

بوکه ســایه  روشــن های گرد و کوچک پس زمینه است که 
جلؤه خاصی به عکس می بخشــند. این اپ را می توانید 
به صورت رایگان از اپ استور و گوگل پلی بارگذاری کنید.

گاه برخی بیماری ها یا شکستگی ها باعث کم شدن قدرت بدنی در برخی اندام های بدن ازجمله دست ها می شود. اگر شما 
هم از این افراد هستید و دائم به دنبال قوی تر کردن عضات دست خود هستید می توانید در کنار درمان های پزشکی ازجمله 
فیزیوتراپی از یک وسیله فناورانه نیز بهره بگیرید. Squegg یک 
توپ بیضی شکل نسبتاً نرم است که می توانید با فشار دادن آن 
از میــزان بهبود قدرت و وضعیت ســامت دســت خود مطلع 
شــوید. ایــن توپ هوشــمند درواقــع در اثر تمرین هــای متناوب 
به شــما کمک می کند تا دوباره یک دســت قوی داشــته باشید. 
Squegg از جنس ســیلیکون ســاخته شــده و عاوه بــر یک بورد 
الکترونیکی، مجهز به سنســورهایی اســت کــه می توانند تعداد 
دفعات فشــرده شــدن توسط کاربر و میزان فشــار را اندازه گیری 

کنند.
این توپ هوشــمند همچنیــن به بلوتوث مجهز اســت تا بتواند 
اطاعــات را به صــورت وایرلــس و از طریــق اپلیکیشــن رایگان 
اندرویدی یا IOS به گوشی هوشمند ارسال کند تا کاربر از میزان 
بهبود خود اطاع یابد. کاربر همچنین با کمک این اپ می تواند با دیگر کاربرانی که چنین مشــکلی دارند ارتباط برقرار کند 
و پیشــرفت های آنــان را نیــز ببیند. تــوپ Squegg که ضد آب اســت و 66گرم وزن دارد با یک بار شــارژ دوســاعته می تواند تا 
80ســاعت کار کند. این وســیله اکنون با بهای 29دار در ســایت کیک اســتارتر پیش فروش می شــود ولی بعداً قیمت آن به 

۳9دار می رسد.
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زمین مواج
یــک تکــه زمیــن در کنــار رودخانــه »اســپرینگ« هند 

تبدیل به جاذبه گردشگری شده است.
به گزارش دیلی میل، این رودخانه در شــرق هند قرار 
داشته و به دلیل پدیده نادر زمین شناسی خاک اطراف 

رودخانه زیر پا حرکت کرده و باا و پایین می رود.
فیلمی که از این منطقه منتشر شده نشان می دهد که 
توریست ها روی زمین ایســتاده اند و خاک زیر پایشان 

به صورت مواج حرکت می کند و باا و پایین می رود.

حوادث 
جهان

آرزو کیهان
مترجم

یل
ی م

دیل

 استخدام    
 روبات های راهنما

در ژاپن
روبات ژاپنی که در متــرو توکیو فعالیت 
خود را آغاز کرده قادر است به زبان های 
کــره ای  و  چینــی  ژاپنــی،  انگلیســی، 
صحبت کند. به گزارش دیلی میل، این 
روبــات دارای صفحه نمایشــی اســت تا 
گردشــگران بتواننــد خطوط متــرو را در 

ژاپــن براحتی پیدا کرده و خود را به مقصد برســانند. ســازندگان این روبات امیدوارند که در جریــان بازی های المپیک 2020 
ژاپن این روبات بتواند به گردشگران سرویس داده و آنها را بخوبی راهنمایی کند. گفتنی است کاهش جمعیت، افزایش سن 

و کاهش نیروی کاری و جوان در این کشور باعث شده بزودی روبات ها جایگزین نیروهای کار شوند.

 21  کشته 
در انفجار معدن چین

انفجــار ناگهانی معــدن زغال ســنگ در چیــن جان 
21 معدنچی را گرفت.

به گزارش شــینهوا، ایــن حادثه در معدنی در شــمال 
غربی چین روز شنبه گذشته رخ داده است.

گزارش های رســیده نشــان می دهد که در زمان حادثه 
87 نفر در معدن حضور داشــته اند که 66 نفر توســط 

امدادگران خارج و 21 نفر نیز کشته شده اند 

آرزوهای بر باد رفته 
قســمت هفتــاد و پنجم/ به یاد شــوهر پیــرش افتاد و 
راهی هتل محل اقامت ســرهنگ شــد. وارد ســوئیت 
شــوهرش که شد پیرمرد برای اســتراحت روی تخت 
دراز کشــیده بــود. بــا دیــدن همســر جوانــش بلنــد 
شــد و نشســت و با نفــرت نگاهش کــرد و گفت: چی 
شــده برگشــتی؟ اون مهندس قابــی هفت خط هم 
جوابــت کرد؟ هر چی پول به حســابش ریخته بودی 
بــاا کشــید و گفت برو پــی کارت؟ اون حرومزاده هم 
فهمیــده کــه رقاصــه ســابق کابــاره الــه زار هم یک 
روزی بهش خیانت میکنه. مگه مردک شــیاد اومده 

به لس آنجلس؟
مهسا گفت: مردک شیادی که می گی لنگه خودته اما با این تفاوت که مثل تو 

قاتل نیست. قاتل یک پیرزن.
سرهنگ با خشم و نفرت گفت:

تو چی به روزم آوردی؟ عاوه بر خیانتی که مرتکب شــدی پســرم را هم از من 
گرفتــی. بــا تهمتی که بــه من زدی مــن را قاتل مادرش معرفــی کردی باعث 
شدی ترکم کنه خدا می دونه به چه سرنوشتی گرفتار میشه. مهسا جواب داد: 
مگر تو قاتل مادرش نیســتی؟ مگر پلیس نگفته که به خاطر یک مشــت طا و 

جواهر پیرزن را کشتی؟
ســرهنگ گفت: واقعاً تو زن پســت فطرتی هســتی. اتهامی که هنــوز به اثبات 
نرسیده اما به خاطر کینه ای که نسبت به من  داری پسرم را از من گرفتی حاا 

با چه رویی پا شدی آمدی؟
تــو دیگه زن من نیســتی. چند روز بعــد با من تماس بگیر تا به ســفارت ایران 

بریم و طاقت بدم.
مهســا گفت: با انقابی که در کشــورمان برپا شده فکر نمی کنم سفارتخانه ای 

تو کار باشه.
ســرهنگ گفــت: مهم نیســت تــو امریــکا حتماً یــک روحانــی پیدا میشــه که 
طاقمان بده. بعد هم رسماً اقدام می کنیم. حاا چرا آمدی؟ می رفتی پیش 

فاسق خودت حتماً پیش پاهات گوسفند قربانی می کنه.
مهســا با نفــرت چهره درهم کشــید و گفــت: خیال نکــن تحمــل دوری ات را 
نداشتم فقط برگشتم لباس هایم را توی یک چمدان بریزم. میرم، در ضمن 
اوراق شناسایی و دسته چک بانک ملی ام را هم باید همراهم داشته باشم تا از 

شعبه بانک ملی اینجا پول وصول کنم.
سرهنگ به طعنه گفت: فعًا ازم نیست از حسابت پول  برداری قاسم جونت 
که هســت! اگر از پول هایی که از من کش رفتی و به حســابش ریختی به تو نم 

پس بده.
زن جوابی نداد. لباس هایش را که در کمد آویخته بود توی چمدان مرتب کرد 

و به یاد پالتو اش افتاد.
بــرف تنــد و یک روند در پشــت پنجــره رو به خیابــان می بارید. شــهر در هوای 
مه آلودی زیر پوشش سنگین برف مانده بود و چراغ های گستره شهر انگار در 

پساب خاکستری وتیره صابون می درخشیدند.
سرهنگ بی هیچ کامی برای خداحافظی به اتاق خواب برگشت و در را بست.
مهران و دختر همراهش در یکی از رســتوران های حاشــیه شــهر لس آنجلس 
نشســته بودند و پس از خوردن غذا در رخوت گرمای مطبوع فضای ســالن از 
پشت شیشه بارش تند برف را تماشا می کردند که پیاده رو خیابان را می پوشاند 
و انگار سر ایستادن نداشت. دختر پرسید: برنامه ات چیه مهران. تو همان هتل 

می مانیم؟
مهران جواب داد: تا فردا هستیم بعد پرواز می کنیم به نیویورک.

دختر پرســید: تصمیم نداری برگردیم پیش بابات؟ جناب ســرهنگ که به تو 
چیزی نگفته؟ اگر تو سوئیت باباجونت می ماندیم راحت تر نبودیم؟ ااقل از 

این سرگردانی نجات پیدا می کردیم.

محمد بلوری
روزنامه نگار پیشکسوت 

داستانک

ادامه روز چهارشنبه

ان 
ان 

سی 

آتش سوزی در مرکز ترک اعتیاد

انفجار و آتش سوزی در کلینیک ترک اعتیاد در اکوادور جان 17 نفر را گرفت.
به گــزارش اســپوتنیک، در ایــن حادثــه 12 نفر نیــز زخمی و راهی بیمارســتان 

شده اند.
»تانیــا وارا« از پلیــس محلــی بیــان کــرد که حادثه در مرکز توانبخشــی شــهر 
»گوایاکیل« رخ داده و پس از آتش سوزی برخی از بیماران در هنگام فرار جان 
خود را از دســت داده اند. کارشناسان در حال بررسی علت شروع آتش سوزی 

هستند. 

 اقدام انسان دوستانه 
راننده زن اتوبوس

راننــده زن اتوبــوس در میلواکی با دیدن کودکی پابرهنه کنار جاده وی را ســوار 
اتوبوس کرد تا از سرما یخ نزند.

به گزارش گوود نیوز، این پســربچه یک ســاله که با لباس نازک در دمای صفر 
درجه در جاده رها شــده بود از ســرما در حال یخ زدن بــود اما  راننده مهربان 
با کمک مسافران خود کودک را در آغوش گرفته و با یک کاپشن گرمش کرد. 

سپس او را تحویل پلیس داد.
واکنــش انساندوســتانه ایــن راننــده در فضای مجازی با اســتقبال بی شــماری 

روبه رو شده است. 

 جسد کودک 8 ماهه 

در کوله پشتی پدر

پلیس تگزاس جسد پسر بچه 8 ماهه ای را از کوله پشتی 
پدرش پیدا کرد.

به گزارش یاهــو، قربانی »جی داویا« 8 ماهه توســط 
پدرش »کریستوفر« به قتل رســیده و جسدش داخل 

کوله پشتی در خیابان رها شده بود.

»ویلیام مک مونوس« از پلیس ســن آنتونیو تگزاس 
در این باره بیان کرد که پســر بچه پس از ضرب و شــتم 
به قتل رســیده اســت. این در حالی است که خانواده 
قربانی اعــام کرده بودنــد که کودک هنگام ســرقت 

خودروشان ناپدید و ربوده شده است.«

گزارش های پلیس نشان می دهد که در این پرونده چند 
نفر از اعضای خانواده همچون مادربزرگ کودک نیز با 

قاتل همدست بوده که دستگیر شدند.

واژگونی مرگبار تانکر سوخت 

 تصادف خونین 
اتوبوس دو طبقه

برخورد اتوبوس با ایستگاه 3 کشته و 23 مجروح بر جا 
گذاشــت.به گزارش یاهو، وضعیت 14 نفــر از زخمیان 

این حادثه وخیم توصیف شده است.
بنابر اعام مقامات محلی شــهر اتاوا در این حادثه که 
روز جمعه در یکی از ســاعات شلوغ و پرترافیک اتفاق 
افتاد یک دستگاه اتوبوس دو طبقه با ایستگاه برخورد 
کــرد که موجب شــد ســه تــن کشــته و تعــدادی دیگر 

مجروح شوند.
مقامات محلی شــهر اتاوا با بیان اینکــه در این حادثه 
رانندگی بخش هایی از بدنه اتوبوس از بین رفته، اظهار 
داشــتند: 23 مجروح به بیمارســتان منتقل شــدند که 
وضعیت جســمی برخــی از آنان وخیم گزارش شــده  

است. 

نشت بنزین از یک کامیون سانحه دیده و واژگون شده در جنوب 
شرق نیجریه 20 کشته برجا گذاشت.

بنابر گزارش دویچه وله، اهالی محل با سطل هایی مشغول بردن 
بنزین رایگان بودند که کامیون منفجر شد.

در ایــن حادثه که در منطقه ادوکپانی حدود 200 کیلومتری شــرق 
شــهر پورت هارکــورت رخ داد، یــک کامیون حامــل بنزین دچار 
سانحه و سپس واژگون شد و بنزین آن به بیرون نشت کرد. مدت 
کوتاهی بعد از واژگونی کامیون، ساکنان منطقه کوشیدند بنزین 
خارج شــده از کامیون را با ســطل هایی جمع آوری کرده و با خود 

ببرند.
در  بعــد  اندکــی 
حالــی که ایــن عده  
در حــال جمع آوری 
بودنــد  بنزیــن 
کامیون منفجر شد. 
آخریــن  براســاس 
از  نقل  به  گزارش ها 

پلیس نیجریه، در پی این انفجار دست کم 20 نفر کشته و بسیاری 
دیگر مجروح شدند.

ریچــارد جانســون، یکــی از شــاهدان عینــی دربــاره ایــن حادثه 
می گوید: من نمی توانم تصور کنم کسی از این حادثه جان سالم 

به در برده باشد.
هنوز مشخص نیست که دلیل واژگونی کامیون حامل بنزین چه 

بوده است.

 هنوز باورش نشــده دســتبند آهنــی که دور 
دســتانش گــره خــورده مجــازات خطــای 
جبران ناپذیــری اســت کــه مرتکــب شــده، 
تــران نــگاه ســرد و بی روحــش را بــه دیوار 
دوخــت و گفــت: »زودتــر مرا اعــدام کنید. 
می خواهــم پیش دخترم بــروم.« آنقدر در 
مــرگ دخترش بر ســر و صــورت کوبیده و 
گریه و زاری کرده بود که چهره و چشمانش 

به رنگ خون شده بود.
نشــان  را   30 عــدد  شناســنامه اش  ســن 
می دهــد. امــا چهــره در هــم شکســته اش 
نشــان از مصیبت هایی داشــت کــه در این 
ســال های نه چندان طوانی بر سرش آوار 
شــده بــود. از یادآوری گذشــته فــراری بود. 
امــا چــاره ای نداشــت و بایــد داســتان تلخ 
زندگــی اش را بــار دیگر مــرور می کــرد: »تا 
وقتــی پدر و مادر باای ســرمان بودند، من 
و بــرادر بزرگترم خوشــبخت ترین آدم های 
روی زمین بودیم. اما اوضاع از آن روزی که 
پدرم ناگهان جان باخت و مادرم نیز بیمار 
شــد و در کمتر از چند ماه از دنیا رفت برای 
مــا هــر روز بدتر شــد. برادرم فقط 10 ســال 
داشــت اما بــا همان قــد و قامت کوچکش 
همه جا پشــتیبانم بود و لحظــه ای تنهایم 
نمی گذاشــت. قــول داده بــود نگــذارد آب 
در دلــم تکان بخورد. ولــی حرف و حدیث 
مــردم باعــث شــد عمویــم مــا را بــه زور 

پیش خودش ببرد. شــاید همــان روز که پا 
بــه خانــه عمویم گذاشــتم، بدبختــی روی 
زندگی ام ســایه انداخــت. عمویم معتاد و 
مواد فروش بود. وقتی خمار می شــد همه 
را به باد کتک می گرفت و مدام منت جای 
خــواب و خــرده غذایی را که به مــا می داد، 
ســرمان می گذاشــت. چند ماهی از حضور 
مــا در خانــه عمویــم گذشــته بــود کــه او با 
جاســازی مــواد مخدر داخل کیف مدرســه 
برادرم، او را وادار به خرید و فروش می کرد 
و پول زیــادی درمی آورد. برادرم از عواقب 
کارش می ترســید امــا از تــرس عمویم دم 
نمــی زد. همان موقع با هم قرار گذاشــتیم 
کــه از هــر راهی می توانیم پــول جمع کنیم 
تا از آن خانه نفرین شــده فرار کنیم. شــوق 
رهایــی آنقدر در مــن زیاد بود کــه با همان 
ســن کم کنــار دســت زن مهربان همســایه 
خیاطی را یاد گرفتم. آنقدر انگیزه داشــتم 
که با همان سن و سال کم، لباس مجلسی 
می دوختم. نه عاقــه ای به درس خواندن 
داشــتم و نه انگیزه ای برای ادامه تحصیل 
به همین خاطر بیشتر ساعت ها را در خانه 
همســایه خیاطــی می کــردم. بعــد از ســه 
ســال هم من و هم برادرم پس انداز خوبی 
جمع کرده و در تصور خودمان به هدفمان 
نزدیک تر شــده بودیم. اما بــا اینکه این راز 
تنها بیــن خودمان بود عمویــم از موضوع 

گروه 
حوادث

که زن شیشه ای رقم زد جنایتی 

زن معتاد کــه از زندگی با شــوهر 
بــود  شــده  خســته  شیشــه ای 
بــرای آنکــه دختــر کوچکــش به 
سرنوشــت او دچار نشود دست 

باعــث شــد خانه مــان تبدیــل بــه میــدان به اقدامی جنون آمیز زد. 
جنگ شود.

گاهی وقت ها آنقــدر در خماری »بهزاد«، 
کتک می خوردم که نای راه رفتن نداشتم. 
امــا بــا همــه ایــن خشــونت ها، »بهــزاد« 

نازک تر از گل به »دنیا« نمی گفت.
همــه آرزوهایــم بــر بــاد رفته بــود. هر چه 
دختــرم بزرگ تــر می شــد تــرس از آینده 
مبهمش بیشتر آزارم می داد. اما »بهزاد« 
عاشــقش بود و همیشــه با رویاپــردازی از 
بــزرگ شــدنش صحبــت می کــرد. داد و 
فریــاد و دعــوا و کتــک کاری موضــوع هــر 
روزمان بود اما آن صبح نفرین شده انگار 

همه چیز فرق داشت.
دعوای مــان ســر نــداری و بی پولی شــروع 
شــد. مثل همیشــه بــه کتک کاری رســید. 
دیگــر حتی توان گریه کردن هم نداشــتم. 
»بهــزاد«  کــه  شــدم  خیاطــی  مشــغول 
بــاای ســر مــن آمد و بــه شــوخی و خنده 
ریخــت. »دنیــا«  بــه هــم  را  پارچه هایــم 
بــا ســر و صــدای مــا از خــواب بیدار شــد و 
چون بــا تصور کودکانه اش، مــا را در حال 
بازی و شــوخی دیده بــود، او هم با پدرش 
همــراه شــد. عصبــی شــده بــودم و فریاد 
می کشیدم. دخترم ترسید و شروع به گریه 
کــرد. »بهزاد« با دیــدن گریه های دخترم، 
مــرا دوباره بــه باد کتــک گرفــت. حالم را 
نمی فهمیدم. بدنم درد می کرد. خواستم 
خیاطی کنم اما قیچــی را پیدا نمی کردم. 
در همان ســرگردانی چشــمم بــه چاقوی 
آشــپزخانه افتاد. با ســرعت به سمت آن 
خیــز برداشــتم و به ســمت اتــاق آمــدم. 
»دنیــا« پایــم را گرفته بــود و گریه می کرد. 
روی زمیــن نشســتم. چنــد لحظــه ای بــه 
چشــمانش خیــره شــدم. مطمئــن بودم 
دختر 5 ساله ام آینده ای بهتر از من ندارد 
و نمی خواســتم مثــل من بدبخت شــود. 
مغزم کار نمی کرد انگار نیرویی اسرار آمیز 
دســتم را گرفت و چاقو را در شکم دخترم 
فــرو کــرد. چاقــو دســتم بــود و نگاهــم در 
چشــمان پــر از اشــکش. گریه می کــردم و 
گلویــش را می فشــردم تــا از نفــس افتاد. 
چاقو را برداشتم چند ضربه به خودم زدم 
که »بهزاد« باای ســرم رســید و نگذاشت 

خودم را خاص کنم...
زن ضجــه می زد و می گفت: هر چه زودتر 
اعدامــم کنیــد. می خواهــم بمیــرم تــا به 
»دنیا«یم بگویم به خاطر خودش این کار 

را کردم و مرا ببخشد...

نگاه 
کارشناس

ســتوان دوم زهرا کاکایی، کارشناس ارشــد مرکز مشاوره پلیس 
کرمانشــاه/ یکی از آثار مصرف شیشــه، از دســت رفتــن ارتباط 
فرد با واقعیت اســت و مصرف دراز مدت آن به روان پریشــی 
با عائــم پارانویا یا بــد گمانی، اختال خلقــی، هذیان فکری، آشــفتگی ذهنی و 
توهمات ادراکی همراه است. اغلب مصرف کنندگان شیشه برای ورود به دنیای 
اعتیاد از پیشــینه روانی و خانوادگی مناســبی برخوردار نیســتند و در بســیاری از 
مــوارد، به صورت کامــًا ناآگاهانه بــه دام اعتیــاد می افتند که همین امر ســبب 
تشــدید پیامدهای آن می شــود. بنابراین می تــوان گفت افــراد در خانواده های 
نابســامان بیشــتر در معرض خطر ابتا به مصــرف مواد قرار دارنــد که عوارضی 

همچون کج روی و بزهکاری دارد. 

 صید ماهی 
غول  پیکر

زن امریکایی موفق به صید ماهی غول 
پیکری بــه وزن 88 پوند – 40 کیلوگرم- 

در رودخانه تنسی شد.
به گزارش دیلی میل، »پائوا اســمیت« 
می گویــد ایــن نخســتین باری اســت که 
موفق شــده چنین ماهی غول پیکری را 

صید کند.
وی این اتفاق را تجربه ای باورنکردنی و 

به یاد ماندنی توصیف کرد.

باخبر شــد و با یک نقشه کینه توزانه کاری 
کرد کــه برادرم درگیر مواد شــد و بعد هم 
به خاطر مصرف بیــش از حد مواد مخدر 
ایست قلبی کرد و مرد. با مرگ او، آخرین 
امیدم بــه ادامه زندگی از بیــن رفت. بعد 
از بــرادرم حتــی دیگر نمی خواســتم زنده 
بمانم. اما همســایه مهربان که مانند یک 
مادر دلسوز برای من بود، مرا آنقدر تحت 
حمایــت خــودش گرفــت که توانســتم به 
زندگــی برگردم. هــر روز تنفــرم از عمویم 
بــرای  راهــی  به دنبــال  و  می شــد  بیشــتر 
خاصی از خانــه اش بودم. در رفت و آمد 
به خانه زن همســایه با بهزاد آشــنا شدم. 
کم کــم به او عاقه مند و عاشــقش شــدم. 

او، مرا از عمویم خواستگاری کرد. عمویم 
هم که دنبال فرصتی بود تا یک نان خور از 
خانه اش کم کند، بدون معطلی پذیرفت. 
مراسم ازدواج مان ساده برگزار شد و من با 
همان پولی که از خیاطی جمع کرده بودم 
جهیزیه مختصــری گرفتم و زندگی مان را 

شروع کردیم.
 »بهــزاد« به مــن قول داده بــود که بعد از 
ازدواج، اعتیــادش را ترک کنــد، بارها هم 
ســعی کرد امــا نه تنهــا اعتیــادش را ترک 
نکــرد بلکــه من هم گرفتار شیشــه شــدم. 
چنــد ســالی از زندگی مان می گذشــت که 
دخترم »دنیا« متولد شــد. از یک سو فشار 
اقتصــادی و از ســویی دیگــر مــواد مخــدر 
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خریدهای اینترنتی را با آگاهی  انجام دهید
هرچــه زندگــی مدرن تــر می شــود، شــیادان و کاهبــرداران 
نیزخود را با شرایط جدید وفق می دهند تا بتوانند سر مردم 
کاه گذاشته و بدون زحمت و از راه حرام کسب درآمد کنند.
»آرزو خاکپور« کارشــناس پلیس فتا ناجا ضمن هشــدار به کاربــران اینترنتی به 
خبرنگار »ایران« گفت: کاربران باید مراقب مراجعه کاهبرداران به سایت هایی 
با عناوین درج آگهی های دروغین باشــند. شهروندان در صورتی که قصد خرید 
اینترنتــی دارنــد بایــد پــس از انتخــاب کاا یا خدمات در ســایت های واســطه گر 
اینترنتــی و قبــل از هرگونه واریز وجهــی، از کم و کیف خدمات یا کاا و نیز هویت 
فروشــنده مطلع شــده و از واریز هرگونه وجهی حتی مبالغ کم به عنوان بیعانه 
خودداری کنند. به اطاعات منتشــر شــده از فروشــنده از قبیل آدرس و شــماره 

تلفن توجه کافی داشته باشند.
در صــورت مشــاهده هرگونــه آگهــی فــروش در بســتر اینترنت و ســایت های پر 
طرفدار واسطه گر اینترنتی پس از مشاهده کاا یا خدمات انجام شده، در تکمیل 

فرآیند از بستر حقیقی و فیزیکی استفاده شود.
در خرید های اینترنتی نباید کورکورانه اعتماد کرده و برای کسی که نمی شناسید 

پولی ارسال کنید.
برای خریدهای اینترنتی از فروشــگاه های دارای نماد اعتماد الکترونیکی جنس 

خود را خریداری کنید.
مراقــب آگهی هــای فــروش کاا بــر روی ســایت هــای خریــد اینترنتــی  و نیــز 
درخواست های واریز آناین وجه باشید؛ البته به محض واریز وجه، آگهی کننده 

کاهبرداردیگر پاسخگوی تماس های خریدار نخواهد بود.
در صــورت اطــاع از هرگونــه فعالیــت مجرمانــه در فضــای مجــازی مراتــب 
را از طریــق نشــانی پلیــس فتــا بــه آدرس www.cyberpolice.ir بخــش مرکــز 

فوریت های سایبری لینک ثبت گزارش های مردم اعام کنید.

مرگ مرموز همسایه طبقه دوم
گروه حوادث/ جســد مرد میانســال که به طرز مرموزی جان 

باخته در راه پله خانه اش پیدا شد.
به گــزارش خبرنــگار جنایی »ایــران«، ســاعت 6:30 دقیقه 
بعــد از ظهر 22 دی، مأموران کانتری 119 مهرآباد جنوبی در تماس با بازپرس 

کشیک قتل پایتخت از مرگ مرموز مرد میانسالی خبر دادند.
بدنبــال اعــام ایــن خبر بازپرس شــعبه ششــم دادســرای امــور به همــراه تیم 
بررســی صحنه جرم راهی محل حادثه در خیابان دستغیب شدند. با حضور در 
محل آنها با جســد مرد 74 ســاله در حالی رو به رو شــدند که در پاگرد ساختمان 
افتاده بود. در ادامه تحقیقات همســایه طبقه سوم این خانه به کارآگاهان گفت: 
لحظاتی قبل از پیدا کردن جسد یک نفر زنگ خانه مان را زد وقتی به طبقه پایین 
آمدم تا ببینم چه کسی بوده با بدن بی جان مرد همسایه در راه پله رو به رو شدم. 
در همین حین متوجه دودی شدم که از آپارتمان او در طبقه دوم بیرون می زد. 
فــوراً به داخــل خانه رفتم بخــاری گازی آتش گرفته بود و وســایل خانه در حال 

سوختن بود. با آب آتش را خاموش کردم و به اورژانس خبر دادم.
در ادامه مشــخص شــد این مــرد تنها زندگی می کــرده و برادرش کــه در امریکا 
اســت مخارج زندگی اش را تأمین می کرده اســت. جســد برای مشــخص شدن 
علــت اصلــی مرگ به دســتور بازپرس محســن مدیرروســتا به پزشــکی قانونی 

منتقل شد و تحقیقات در این خصوص ادامه دارد.

هشدار 
پلیس

گروه حوادث/ راز جنایــت هولناک نوه ناخلف که بعد 
از قتل پدربزرگش با صحنه ســازی قصد داشت مرگ 
او را گازگرفتگــی نشــان دهد در تحقیقــات تیم جنایی 
فاش شــد. به گزارش خبرنگار جنایــی »ایران«، 6 دی 
امسال مرد جوانی برای دیدن پدرش به خانه او رفت 
امــا هر چه زنگ خانه را به صدا درآورد کســی در را باز 
نکرد. همین مســأله باعث شــد تا مرد جوان به کمک 
همســایه ها وارد خانه شــود و به محــض ورود به خانه 
با جســد پدرش داخل رختخواب مواجه شد. لوله های 
بخاری ســرجایش نبود بنابراین فرضیه مرگ مرد 60 

ساله بر اثر گازگرفتگی قوت گرفت.
جســد حجت با صدور جواز دفن از سوی پزشک و با 
عنوان گازگرفتگی به خاک ســپرده شــد اما زمانی که 
مرد جوان به ســراغ وســایل پدرش رفت متوجه شد 
کــه کارت عابربانک او گم شــده اســت، ایــن درحالی 
بود که بررســی ها نشان می داد 6 میلیون تومان پس 
از مرگ پدرش از حســاب او برداشــت شده بود. این 
مــوارد باعث شــد تا مرد جــوان به دادســرای جنایی 

تهران برود و این ماجرای مشــکوک را اعام کند.

سرنخ هایی از یک قتل
با شــکایت مــرد جــوان تحقیقات بــه دســتور بازپرس 
جنایــی آغــاز شــد. بــا مطالعــه پرونــده و تحقیقــات 
میدانی مشخص شد که در زمان کشف جسد پنجره ها 
باز بوده اســت بنابراین فرضیه مرگ بر اثر گازگرفتگی 
رنگ باخت. از سویی در ادامه بررسی ها مشخص شد 
که 5 میلیون تومان از حســاب حجت به حســاب پســر 
جوانــی واریز شــده اســت. بافاصلــه کارآگاهــان اداره 
دهــم پلیــس آگاهــی پایتخت بــه ســراغ وی رفتند که 
مدعی شد این پول را یکی از دوستانش به نام سهراب 
بــه حســاب او واریــز کــرده اســت. در ادامه بررســی ها 
مشــخص شــد ســهراب نوه دختری حجــت - مقتول 
- اســت. ســرنخ ها و مــدارک دیگــری در ایــن پرونــده 
به دســت آمد که دست داشتن سهراب در این جنایت 
را پررنگ می کرد. بدین ترتیب ســهراب 16 روز پس از 
جنایت بازداشت شد. پسر 20 ساله در همان نخستین 

تحقیقات به قتل پدربزرگش اعتراف کرد.

گفت و گو با متهم
ë چه شد که تصمیم به قتل گرفتی؟

نقشــه قبلــی در کار نبــود. مــن بــا پدربزرگــم زندگــی 
می کردم اما او همیشه تحقیرم می کرد و دل خوشی از 
او نداشــتم، آن شب یک دفعه به ذهنم رسید که او را 
به قتل برسانم. پدربزرگم در اتاق پذیرایی کنار بخاری 
خوابیده بود و من نزدیک آشپزخانه. حدود ساعت 3 
صبح از خواب بیدار شدم وقتی دیدم پدربزرگم پتو را 
روی ســرش کشیده است به ســمتش رفتم و دستم را 
روی صورتش گذاشــتم. آنقدر دستم را نگه داشتم که 

نفسش بند آمد.

ë بعد از جنایت چه کردی؟
 کارت عابربانکــش را کــه رمــزش هــم همــراه آن بود 
برداشــتم. نمی توانســتم بــا وجود جســد داخــل خانه 
باشــم، ترســیده بــودم. دوبــاره بــه راه پله هــا رفتــم و 
تــا ســاعت 6 صبــح آنجــا بــودم. دوبــاره بــه آپارتمان 
برگشــتم و از پذیرایــی به بالکــن و از آنجا داخل حیاط 

پریدم و فرار کردم.

ë چرا از در خارج نشدی؟
شب ها در راهرو قفل می شود و راه دیگری نبود.

ë لوله بخاری را هم تو بیرون کشیده بودی؟
متهم سکوت می کند.

ë در این مدت کجا بودی؟
همان شــب به خانه برگشتم و طوری وانمود کردم که 
از شنیدن خبر مرگ پدربزرگم شوکه شده ام. در تمام 
این مــدت هم به فرار فکر نکــردم ولی عذاب وجدان 
و حــس بــدی کــه از جنایــت داشــتم باعث شــد تمام 
وقت در راه پله های ساختمان محل زندگی پدربزرگم 

باشم.
ë زمانی که این اتفاق افتاد کسی در خانه نبود؟

مادربزرگــم 4 ســال قبــل فــوت کــرد و همــان موقــع 
پدربزرگم با زنی 30 ساله ازدواج کرد. همسرش برای 
شــرکت در مراســم عزاداری به شهرســتان رفته بود و 

من و پدربزرگم تنها بودیم.

ë پدر و مادرت کجا هستند؟
دو ســالم که بــود پدر و مــادرم از هم جدا شــدند و هر 
کــدام دوباره ازدواج کردند. تا 10 ســالگی با مادربزرگ 
پــدری ام زندگی می کردم اما او مرا از خانه بیرون کرد. 
بعــد از آن کارتــن خواب شــدم، شــب ها در خیابان ها 
می خوابیدم و روزها کار می کردم و درس می خواندم.

ë چه کاری؟
هــرکاری کــه فکرش را بکنیــد، یک ماه شــاگرد نجاری 
بــودم و یک ماه در تراشــکاری کار می کردم. نمی دانم 
چرا خانواده ام از بچگی مرا نمی خواستند و هیچ وقت 
رفتارشــان بــا من شــبیه رفتاری کــه با خواهــر وبرادرم 
داشــتند نبود. 4 یا 5 ســالی کارتن خواب بودم تا اینکه 
پــدر بــزرگ مــادری ام مــرا بــه خانــه اش راه داد. مــن 
فقط شــب ها آنجــا می خوابیدم وگرنــه هیچ محبت و 
حمایتی از من نمی کرد. همیشه او و مادرم مرا تحقیر 
می کردند و با من رفتار بدی داشــتند. در حالی که من 
کار می کــردم و هرچنــد حقــوق کمی از یک آرایشــگاه 

می گرفتم اما خرج خودم را تأمین می کردم.

ë فکر می کردی دستگیر شوی؟
 ته دلم همیشه ترس داشتم ترسی مرموز از لو رفتن.

ë  چرا 5 میلیون تومان پول را به حســاب دوستت واریز
کرده بودی؟

خــودم کارت عابــر بانــک نداشــتم گفتم پول هــا را به 
حســاب او واریز کنم و بعد از چند روز از او پس بگیرم. 
البتــه بعد از انتقــال 5 میلیون تومان و برداشــت یک 
میلیــون تومــان از کارت عابــر بانــک آن را بــه دایی ام 
برگردانــدم و گفتــم کارت پدربــزرگ دســت من بوده 

است.

گــروه حــوادث : معصومه مرادپور/ پســر جوانــی که 12 
سال پیش در نزاع خیابانی یکی از هم محله ای هایش 
را با شیشــه شکسته به قتل رسانده بود پس از محاکمه 
بــه قصــاص محکوم شــد امــا هنگامــی که ایــن جوان 
یک قدم با چوبه دار فاصله داشــت توانســت با جلب 

رضایت خانواده مقتول از اعدام نجات یابد.
براســاس گــزارش پلیــس در ســال 85 دو پســر جــوان 
بــه نام فریــد و آرش در یک نزاع خیابانــی با هم درگیر 
شــدند که فرید در اثر اصابت شیشــه نوشابه و جراحت 
دچار خونریزی شدید شد و در بیمارستان جان سپرد و 
ضارب - آرش - هم به اتهام قتل بازداشت شد تا اینکه 
پس از 12 ســال با رضایت خانواده شاکی مورد عفو قرار 
گرفت.ایــن جوان صبح روز گذشــته از زندان به شــعبه 
چهــارم دادگاه کیفری اســتان تهران به ریاســت قاضی 
اصغــر عبدالهی، منتقل شــد تــا از نظر جنبــه عمومی 
جرم محاکمه شود. قضات پس از شور باتوجه به اینکه 
متهــم 12 ســال در بازداشــت بــوده و حداکثــر مجازات 

عمومی 10 سال است، حکم آزادی او را صادر کردند.

 گفت و گو با مرد زندانی
ë چند سال داری؟

36 سال
ë چرا مرتکب قتل شدی؟

فرید به مادر مرحومم ناسزا گفت که با این ناسزا خون 
جلوی چشــمانم را گرفــت و وقتی باهم درگیر شــدیم 
ضربــه ای با تکه شیشــه نوشــابه بــه پهلویــش زدم اما 

نمی دانستم با این ضربه می میرد.
ë چند سال در زندان بودی؟

حدوداً 12 سال
ë چطور از خانواده مقتول رضایت گرفتید؟

پدرم خانه مان را فروخت و پولش را به خانواده مقتول 
داد.
ë اان چه حسی داری؟

بســیار پشیمانم چون دو خانواده را گرفتار کردم. پدرم 
سر پیری مستأجر شــده و خانواده فرید هم جوان شان 
را ازدســت داده اند و من هم 12 ســال از بهترین دوران 

عمرم را پشت میله های زندان گذراندم.

ترقه دستی حادثه آفرید
گــروه حــوادث/ انفجــار ترقه دســت ســاز در 

مراسم عروسی جوانی را به کشتن داد.
ترقــه  انفجــار  براثــر  ســاله   22 جــوان  یــک 
دست ســاز در یک جشن عروسی که در نجف 
آباد اصفهان برگزار شــده بــود جان خود را از 

دست داد.
به گــزارش فــارس، ایــن جــوان که بــه همراه 
پدرش در جشــن عروســی یکــی از اقوام خود 
شــرکت کرده بود پــس از منفجر کــردن ترقه 
بشــدت مجــروح شــد کــه در بیمارســتان بــه 
علت ســوختگی شدید جان ســپرد و پدر وی 
نیز که جراحاتی برداشــته تحــت درمان قرار 

گرفته است.

نجات 4 اعدامی 
از چوبه دار

چهــار مــرد کــه در نــزاع قبیلــه ای در یکــی از 
روســتا های کرمانشــاه چهــار نفــر را بــه قتــل 

رسانده بودند از چوبه دار رهایی یافتند.
ســال 1390 در پی اختاف خانوادگی و قومی 
بین اهالی یکی از روستا های توابع کرمانشاه، 
َبر ســر زمین های کشــاورزی نزاع خونینی رخ 

داد و در این نزاع جمعی 4 نفر کشته شدند.
جبــار تجــری رئیس شــورا های حــل اختاف 
استان کرمانشــاه به باشگاه خبرنگاران جوان 
گفــت: پــس از دســتگیری چهــار متهــم بــه 
قتــل، دادگاه حکــم به قصــاص آنهــا داد که 
دیوانعالــی کشــور رأی را تأییــد کرد و ســپس 
دســتور اجرای حکم قصاص درباره هر چهار 

نفر صادر شد.
بــه درخواســت خانواده هــای  ســال گذشــته 
قاتــان و رئیــس کل دادگســتری اســتان این 
پرونــده بــه ســتاد تألیــف قلوب شــورای حل 
اختاف کرمانشاه ارجاع شد و تاش ها برای 
صلح میان خانواده های درگیر به ثمر رسید و 
سرانجام پس از 7 سال خانواده های قربانیان 
حادثــه بــا حضــور در یکــی از دفترخانه هــای 
چهــار  هــر  از  گذشــت  بــه  اقــدام  کرمانشــاه 

محکوم به قصاص کردند.
 

زندانی فراری
4 مأمور پلیس را مجروح کرد

ســارق تبهــکار کــه یــک مــاه پیــش از زنــدان 
بــود ســرانجام توســط  کــرده  فــرار  عســلویه 
مأموران پلیس در خانه اش غافلگیر شــد اما 
هنگام دســتگیری با چاقو به آنان هجوم برد 

و 4 مأمور را مجروح کرد.
این مرد فراری چند ماه قبل به اتهام سرقت 
گوشــی تلفن همــراه دســتگیر و روانــه زندان 
شــده بود اما موفــق به فرار شــده و پلیس در 

تعقیب وی بود.

گذشت از قصاص پس از 12 سال

اعدام  3 سارق طافروشی در مأ عام
3ســارق مســلح که به طافروشــی هایی در شــهرهای دو استان 
فــارس و کهگیلویه و بویراحمد دســتبرد زده بودند پس از تأیید 
حکــم اعدام شــان در دیوانعالــی کشــور صبــح دیروز بــا حضور 
جمعــی از مردم یاســوج در یکــی از میدان های این شــهر به دار 

آویخته شدند.
بــه  گــزارش ایســنا، ایــن ســارقان کــه »کیــکاووس«، »رســتم« و 
»عبــداه« نام داشــتند به طافروشــی های شــهرهای مختلف 
هجــوم می بردنــد و بــا تهدیــد اســلحه اقــدام بــه ســرقت طا و 
جواهرات کرده و سپس می گریختند. این دزدان که گاه با مقابله 
و مقاومــت مــردم روبــه رو می شــدند به ســوی آنــان تیراندازی 
می کردنــد و ســوار بر خودرو پا بــه فرار می گذاشــتند. این دزدان 
مسلح که در شــهرهای یاس، گچساران دهدشت و اقلید دست 
بــه ســرقت های متعــددی از طافروشــی ها زده بودنــد پــس از 
دســتگیری در دادگاه بــه اعدام محکوم شــدند و ســپس قضات 
دیوانعالی کشــور حکم اعدام هر ســه را به عنــوان محاربه صادر 
کردند که سرانجام این دزدان مسلح صبح دیروز در میدان شهر 

یاسوج به دار آویخته شدند.

علت تصادف اتوبوس 
دانشجویان

حامــل  اتوبــوس  برخــورد  حــوادث/  گــروه 
دانشــجویان دختــر بــا یــک پرایــد در جــاده 
بوئیــن زهــرا باعــث مصــدوم شــدن یکی از 
دانشــجویان شد.ســرهنگ رحیــم خامــدی 
فرماندهــی  اطاع رســانی  مرکــز  رئیــس   -
انتظامــی اســتان قزویــن- در ایــن بــاره بــه 
ایســنا گفــت: ایــن حادثــه صبــح دیــروز در 
حالــی رخ داد کــه 8 دختر دانشــجو ســوار بر 
اتوبــوس از کرج به بوئین زهــرا می رفتند که 
یک دســتگاه خودروی پرایــد از جاده فرعی 
به ســمت جــاده اصلی پیچید و بــا اتوبوس 
دانشــجویان دانشــگاه برخــورد کرد.رئیــس 
انتظامــی  فرماندهــی  اطاع رســانی  مرکــز 
اســتان قزوین تأکیــد کرد: علت ایــن حادثه 
عــدم رعایــت حــق تقــدم از ســوی راننــده 

سواری پراید اعام شده است.

ران
ای

  اعتراف هولناک  به قتل پدربزرگ 

خبر
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تایم )امریکا(:
دونالــد ترامپ و نانســی پلوســی به بهانه 
بودجــه دیــوار مــرزی وارد اولیــن نبــرد با 
یکدیگــر شــده  و طوانی تریــن تعطیلــی 
دولت امریکا را رقم زده اند. اکنون باید دید 

کدام هنر دوئل کردن را بهتر می شناسند.

فارن افرز )امریکا(:
عصــر جدیــد، عصری اســت کــه در آن 
قدرت چین افزایش چشمگیری یافته و 
به قدرتی که یارای هماوردی با امریکا را 
دارد، تبدیل شده است. اما براستی کدام 

آنها بر جهان حکمرانی خواهد کرد؟

اسپکتیتور )بریتانیا(:
از  بریتانیــا  خــروج  زمــان  بــه  هفتــه   11
اتحادیــه اروپــا باقــی مانــده و هنوز هیچ 
توافقی به دست نیامده است. ادامه این 
وضعیت کسری بودجه، تورم و تأخیر در 

برنامه های عمرانی را به دنبال دارد.

 سال بیست و چهارم  شماره 6974
 دوشنبه   24 دی 1397

اگــر در دهــه 30 زندگیــش کــه بــه خاطر 
احتمال داشتن ارتباط با مافیا زیر ذره بین 
پلیــس فــدرال امریــکا بــود، ســد راهش 
می شدند حاا کاخ سفید اقامتگاه رئیس 
جمهــوری کــه متهم به خیانت به کشــور 
اســت، نبود. این را »مایرون فولر«، مأمور 
ویژه اف بی آی کــه در بهار 1976 از دونالد 
ترامپ به اتهام همکاری با مافیا بازجویی 
کرد، می گویــد و روز جمعه هم نیویورک 
تایمــز در گزارشــی بــه نقــل از مقامــات 
حقوقــی ســابق و دیگــر افــراد آگاه، فاش 
کرد، بیش از یک سال و نیم است، پرونده 
خیانت احتمالی ترامپ به کشــورش در 
دســتور کار بازرســان اف بی آی قرار گرفته 
اســت. به گــزارش نیویــورک تایمــز، پس 
از آنکــه دونالد ترامــپ، رئیس جمهوری 
امریــکا در مــاه مــه 2017 جیمــز کومــی، 
رئیس پلیــس فدرال امریــکا )اف بی آی( 
را اخــراج کرد، مقامات حقوقی و قضایی 
امریکا آنقدر نســبت به رفتارهای ترامپ 
نگران شــدند که تحقیقاتی را بر ســر این 
موضــوع که آیــا رئیس جمهــوری امریکا 
به نفع روسیه و علیه منافع امریکا دست 

به کارهایی می زند، آغاز کردند.
بنابرایــن گــزارش، بازرســان در حــال 
ایــن موضــوع هســتند کــه آیــا  بررســی 
شخص رئیس جمهوری امریکا دست به 
اقدام هایی زده که یک تهدید امنیت ملی 
احتمالی بوده اســت. بازرسان همچنین 
در حال رسیدن به پاسخ این سؤال هستند 
کــه آیا رئیس جمهوری امریکا آگاهانه به 
نفــع روســیه کار می کرده یا اینکــه به طور 
ناخواسته در دام نفوذ مسکو افتاده است.

ایــن تحقیقاتی کــه اف بــی آی درباره 
ترامپ از یک و نیم ســال پیش آغاز کرده 

عاوه بر ماهیت تحقیقات ضدجاسوسی، 
ماهیت کیفری هم دارد مبنی بر اینکه آیا 
اخــراج جیمز کومی را می تــوان در ردیف 
اقدام هایــی کــه مانــع اجــرای عدالت در 

کشور می شود، قرار داد یا خیر.
بدبینــی مأمــوران و مقامــات ارشــد 
اف بی آی به ترامپ و روابطش با روســیه 
در جریــان رقابت هــای انتخاباتــی 2016 
امریــکا ایجاد شــد امــا در آن زمان منجر 
به افتتــاح یک پرونده تحقیقاتــی در این 
باره نشــد زیرا در آن زمــان هنوز مقامات 
اف بــی آی مطمئــن نبودنــد کــه چگونــه 
چنیــن پرونــده حساســی را بــه جریــان 
بیندازند. امــا فعالیت های ترامپ قبل و 
پــس از اخراج کومــی در مــه 2017 باعث 
شد بازرســان با اطمینان بیشتری چنین 

پرونده ای را به جریان بیندازند.
چنــد روز پــس از گشــوده شــدن ایــن 
پرونــده رابرت مولر به عنوان بازرس ویژه 
پرونــده »دخالــت احتمالــی روســیه در 
انتخابات امریکا به نفع ترامپ« انتخاب 
شــد و ســؤال از رئیــس جمهــوری را در 
دستور کار خود قرار داد. اگرچه هنوز سؤال 
از ترامپ انجام نشده اما همچنان بخشی 

از روند پرونده روس گیت است.
ë اخراج کومی؛ یک جرم کیفری

به گفته جیمز باکر، یک مقام حقوقی 
ســابق که تا اواخر ســال 2017 در شــورای 
عمومی اف بی آی کار می کرد، اگر ترامپ 
کومــی را بــا هــدف ایجــاد مانــع بــر ســر 
تحقیقات روس گیت اخراج کرده باشــد 
هم مرتکب یک جرم کیفری شــده و هم 
یک اقــدام ضد امنیت ملی انجــام داده 
اســت. ایــن مقام ســابق حقوقــی در ماه 
اکتبر و پشت درهای بسته مقابل بازرسان 
مجلس نمایندگان امریکا که روی پرونده 
روس گیــت کار می کردند، شــهادت داد. 
آقــای باکــر بخش هایــی از شــهادت نامه 

خــود را بــرای نیویــورک تایمــز خواند اما 
آشــکارا نگفت که در مجلس نمایندگان 
تحقیقاتــی درباره شــخص ترامپ وجود 
دارد یــا خیر. در حال حاضر هیچ ســندی 
وجود ندارد که آشــکارا نشان دهد ترامپ 
به طور مخفیانه با روس ها در ارتباط بوده 
یا توســط مقامات دولت روســیه هدایت 
می شده اســت. هم سخنگوی مرد و هم 
ســخنگوی زن اف بی آی از اظهارنظر در 

این باره امتناع کردند.
رودی جولیانــی، وکیــل ترامــپ نیــز 
که درصــدد کم اهمیت جلــوه دادن این 
تحقیقــات اســت روز جمعه گفــت، این 
مسأله به یک سال و نیم قبل برمی گردد 
و واقعیــت این اســت که چیــزی از آن در 
نیامد که نشان دهد نقض امنیت ملی رخ 
داده اســت. با وجــود این جولیانی گفت، 
هیچ پیش بینی ای از اینکه آخر این پرونده 
به کجا ختم خواهد شد، ندارد. در همین 
حــال مایک پمپئــو، وزیر خارجــه امریکا 

نیز که در تور خاورمیانه ای به سر می برد، 
این مســأله کــه ترامــپ می تواند خطری 
برای امنیت ملی امریکا باشد را مضحک 
خوانــد. ترامپ در جــوای 2016 هنگامی 
که در جریان سخنرانی های انتخاباتی اش 
از روسیه خواست ایمیل های رقیب خود 
هیاری کلینتون را هک کند توجه بخش 
ضدجاسوسی اف بی آی را به خود جلب 
کــرد. او همچنیــن پوتین را ســتایش کرد 
که باعث بــروز انتقادهایی مبنی بر اینکه 
کــردن  نــرم  حــال  در  جمهوریخواهــان 
مواضع خــود در قبال بحــران اوکراین به 

نفع روسیه هستند، شد.
ë گفت و گوهای محرمانه ترامپ - پوتین

به ایــن اتفاق ها می توان دیدارهای پر 
رمز و راز ترامپ با وادیمیر پوتین، رئیس 
جمهوری روسیه را اضافه کرد که محتوای 
این دیدارها تا حد بسیار زیادی محرمانه 
ماند. واشنگتن پســت در گزارشی درباره 
ایــن رفتارهــای ترامــپ نوشــت، آقــای 

رئیس جمهوری با مخفی کردن جزئیات 
دیــدارش بــا پوتیــن بیــش از انــدازه دارد 
پنهانــکاری می کنــد که ایــن نگران کننده 
اســت. بــه گفتــه مقامات فعلی و ســابق 
امریــکا، او حتی اجازه نــداده مترجمش 
یادداشــت هایی را که در جریان این دیدار 
برداشــته بــوده، در اختیــار مقامات دیگر 
قرار دهد و به او دستور داده است از حرف 
زدن درباره آنچه او با دیگر مقامات دولتی 

در میان گذاشته امتناع کند.
او این کارها را پس از دیدار ســال 2017 
خــود بــا پوتیــن در هامبــورگ کــه اتفاقــاً 
رکــس تیلرســون، وزیر خارجــه وقت هم 
حضور داشت، انجام داده است. مقامات 
امریکایــی پــس از آن از ایــن رفتارهــای 
ترامپ با خبر شــدند که یکی از مشاوران 
وزارت  ارشــد  مقــام  یــک  و  ســفید  کاخ 
خارجه خواســتار کســب اطاعات بیشتر 
درباره آن دیدار از طریق مترجم شــدند. 
ایــن محدودیت هایی که ترامپ تحمیل 

می کنــد بخشــی از یــک الگــوی رفتــاری 
وسیع تر اســت که رئیس جمهوری برای 
پنهــان کردن ارتباطاتش بــا پوتین انجام 
می دهد. او حتی مقامات عالی رتبه دولت 
خــود را هم از دانســتن کامل حرف هایی 
کــه بیــن او و پوتیــن رد و بدل شــده، منع 
امریکایــی  مقامــات  ایــن رو  از  می کنــد. 
گفتنــد، هیچ فایل کاملی حتی در اســناد 
طبقه بندی شده از دیدار رودرروی ترامپ 
– پوتیــن که در طول دو ســال 5 بار و در 5 
موقعیــت مکانی مختلــف بوده اســت، 
وجود ندارد. بروز چنین شکاف اطاعاتی 
از سوی هر رئیس جمهوری اتفاق بیفتد، 

غیرمعمول است.
ë رئیس جمهوری با سابقه مافیایی

بــه مجمــوع اینهــا می تــوان ســوابق 
ترامپ در مشــارکت با مافیا را هم اضافه 
کرد. نیوزویک اخیراً گزارشی درباره سوابق 
ترامپ در همکاری با مافیا نوشت، ترامپ 
در دهــه 30 زندگیــش به عنوان کســی که 
ممکن اســت مورد توجه مافیا باشد، زیر 
ذره بیــن اف بی آی بــود و حاا هــم که در 
دهه 70 زندگیش اســت اصاً تعجب آور 
نیست که به زن ها حق السکوت می دهد، 
بــا پوتین یــک توافق محرمانــه در داخل 
هتــل انجــام می دهــد، مایــکل کوهــن، 
وکیــل ســابق خود را کــه مدت ها بــا او کار 
می کــرده یک »مــوش صفــت« خطاب 
می کند و بازرسانی را که در حال تحقیقات 
درباره »لغزش« هایش هســتند، کوچک 

می شمرد و محکوم می کند.
ترامپ ســال ها پیش نیز خــودش به 
طور تلویحی به همکاریش با مافیا اذعان 
کــرده و در دوره ای کــه ســتاره یک شــوی 
تلویزیونی به نام »اَپیرنس« بود، گفته بود: 
»هر شــبکه ای« ]شــبکه مافیایی[ ســعی 
می کند از او بخواهد که یک »ریلیتی شو« 

برایش درست کند اما او نمی پذیرد.

دست های آلوده ترامپ به مافیا و خیانت
غبار روبی از پرونده های خاک گرفته اف بی آی

پــاورقـی
جیمزکومی
 مترجمان: مسعود میرزایی 

و بهجت عباسی
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وفاداری وااتر

اتهام دروغگویی کلینتون
بازپرس و دادستانی که بعد از حدود یک سال تحقیق هنوز نمی تواند پیش بینی 
کنــد کــه پرونــده اش به کــدام ســمت مــی رود، فــرد ایق و شایســته ای نیســت. 
دادستان ها معمواً طبق روال معمول قبل از پایان تحقیقات شان، اگر احساس 
کننــد شــواهد و مدارک کافــی وجود دارد، تهیه کیفرخواســت احتمالی را شــروع 
می کننــد و دادســتان های ایــق حتی در مورد نحــوه پایان تحقیقــات در صورتی 
کــه احتمال اتهام و کیفرخواســتی وجود نداشــته باشــد نیز فکر می کننــد. انجام 
پیش بینی های ازم برای هر دو گزینه احتمالی به این معنا نیست که ما ذهن مان 
را بــه روی یــک نتیجــه متفــاوت در صورتی که شــواهد جدید و مهمی به دســت 
آید ببندیم ولی افراد شایســته همیشــه پیشــاپیش در مورد آینده فکر می کنند و 

پیش بینی های ازم را به عمل می آورند.
در یکی از روزهای آخر هفته در اوایل ماه مه، پیش نویس یک بیانیه را آماده کردم 
و با این فرض که تحقیقات احتمااً در وضعیت فعلی پایان می یابد، یافته های 
پرونده را به صریح ترین و شفاف ترین شکل ممکن در چارچوب این بیانیه تایپ 
کــردم. انتظار من این بود که اگر ما به طور ناگهانی شــواهد محکمی در ایمیل ها 
پیدا نکنیم و یا سرنخ مهمی که به طور صریح قصد و نیت کلینتون را ثابت کند، 
به دســت نیاوریم و یا اینکه نتوانیم ثابت کنیم کلینتون در مصاحبه با اف بی آی 
دروغ گفته اســت، در نتیجه پرونده باید در همین مرحله مختومه شــود. با توجه 
بــه فضــای موجود سیاســی که به نظر من مســموم بود، می دانســتم کــه ما باید 
پیشاپیش درباره نحوه اعام تصمیم خود، حسابی فکر کنیم. چندین تغییر در 
روزهای بعدی در پیش نویس اولیه انجام شــد و من شــیوه های مختلفی را برای 
ارائه دقیق ترین توصیفات از ماهیت اقدامات هیاری کلینتون بررسی و آزمایش 
کردم. اقدامات کلینتون در ارتباط با اســتفاده از ایمیل های شــخصی اش از نظر 
ما واقعاً یک ســهل انگاری و به عبارتی کمی بیشــتر از یک بی دقتی معمولی، به 
نظر می رســید. در مقطعی مــا از اصطاح »غفلت و بی احتیاطی شــدید« برای 
توصیف اقدام وی در پیش نویس بیانیه استفاده کردیم و حتی توضیح دادیم که 
این اصطاح نباید نظیر آنچه در قوانین جنایی یک صد سال پیش مدنظر بوده، 
تعبیر شود. در بخشی از قانون سال 1917 آمده است که اگر کسی به دلیل غفلت 
و بی احتیاطی شــدید باعث شــود اســناد طبقه بندی شــده از محل مناسب خود 
جابه جا شود، در اختیار افراد فاقد صاحیت قرار گیرد، مفقود شود، سرقت شود و 
یا از بین برود، مجرم شناخته می شود. تاریخچه این ماده قانونی قویاً نشان می داد 
که منظور کنگره در سال 1917 این بوده که محتوای آن فقط در مورد اقداماتی که 
ارادی بودن و داشــتن قصد و نیت ســوء در آنها تقریباً مســجل به نظر می رسید، 
اعمال شود و اعضای کنگره که در آن زمان به تصویب آن رأی دادند بسیار نگران 

این بودند که تصمیم شان یک رفتار صرفاً سهل انگارانه را جرم تلقی نکند.

ندا آکیش 
خبرنگار

درمان کودکان یمنی
هرچنــد آتش بــس حدیــده یمــن آن گونه کــه باید اجرا نشــده 
و مــردم شــاهد نقــض پراکنده آتش بــس هســتند، کمک های 
جهانــی به طور نســبی وارد یمن شــده و در درجــه اول کودکان 

تحت درمان قرار گرفته اند. 

نمــــا
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ë  رویترز: تظاهرات هزاران شــهروند صرب در اعتراض به  
سیاست های الکساندر ووچیچ، رئیس جمهوری صربستان 
و حزب حاکــم او در پارلمان، در مرکز بلگراد، پایتخت این 

کشور و چند شهر دیگر وارد ششمین هفته خود شد.

ë  میدل ایست آی: ریم سلیمان، روزنامه نگار عربستانی که به هلند متواری شده  
معتقد است افرادی که مسئول مرگ جمال خاشقجی بودند مانند مشاور سابق 

محمد بن سلمان، همچنان در مسند قدرت هستند.

ë  اسپوتنیک: امریکا به کره شمالی پیشنهاد داده است تا نشست سران دو کشور  
در نیمه ماه فوریه در ویتنام برگزار شود. پیونگ یانگ در حال بررسی این پیشنهاد 

است و تاکنون پاسخ رسمی خود را اعام نکرده است.

دو خط 
خبــــر

دورنـــما

استقبال کانادا از دختر خبرساز عربستانی

دختر نوجوان 18 ســاله تبعه عربســتان که به دلیل اذیت و آزار خانواده اش و 
محدودیت های اجتماعی در فضای ســنتی عربســتان از دست خانواده اش فرار 
کــرده و بــه تایلند رفته بود، با لبانی خنــدان تایلند را ترک کرد و وارد کانادا شــد و 

تحت عنوان یک »کانادایی شجاع« مورد استقبال قرار گرفت.
رهــف محمــد القنــون، دختــر نوجــوان پناهجــو، دو هفتــه قبــل بــه همــراه 
خانواده اش به کویت رفت اما از غفلت آنها استفاده کرد و به تایلند گریخت تا از 
این کشور برای کسب پناهندگی از استرالیا اقدام کند. اما به دلیل نداشتن پاسپورت 
و سایر مدارک با مقاومت دولت تایلند که قصد استرداد او به عربستان را داشت، 
مواجه شد و برای اخراج نشدن از تایلند مقاومت کردو خود را در اتاقی در فرودگاه 
حبس کرد و خواســتار دیدار با مقامات ســازمان ملل شد. سرانجام دیروز پس از 
همه این اتفاقات و دلهره هایی که برای این دختر عربســتانی رخ داد، جاســتین 
ترودو، نخســت وزیر کانادا اعام کرد که کشورش به او پناهندگی می دهد و دختر 
عربســتانی بافاصلــه بــا اولین پرواز و با هــزاران امیــد و آرزو از تایلنــد وارد کانادا 
و با اســتقبال گرمی روبه رو شــد و کسانی که به اســتقبال او رفته بودند، وی را یک 

»کانادایی شجاع« نامیدند.
از آنجایــی که روابط دیپلماتیک بیــن اتاوا با ریاض که از پیش در پی اعتراض 
کانادا به بازداشت مدافعان حقوق بشر در عربستان دچار تنش هایی شده است، 
انتظار می رود تصمیم کانادا برای پناهندگی دادن به دختر 18 ســاله عربســتانی 
روابط بین دو کشــور را بیش از پیش تیره کند. نوجوان عربســتانی هنگامی که در 
اتاق هتل خود را حبس کرده بود با استفاده از تلفن همراه خود موضوع احتمال 
اخراجش از تایلند و بازگشت به عربستان و به خطر افتادن جانش را در ویدئویی 
ضبط کرده بود و درتوئیتر به اشــتراک گذاشــت که توانست با این کار توجه افکار 
عمومــی را به خود جلب کند. روز چهارشــنبه گذشــته نیز پــدر رهف محمد وارد 
تایلند و خواستار ماقات با دخترش شده بود. این درحالی است که دختر نوجوان 
به مقامات تایلندی گفته بود که می خواهد در کشوری آزاد زندگی کند و در صورت 
بازگشتش به عربستان خانواده اش او را خواهند کشت به همین دلیل کمیساریای 
عالی ســازمان ملل متحد در امور پناهندگان چهارشــنبه گذشــته با درخواســت 

پناهندگی رهف محمد القنون موافقت کرده بود.

فروغ احمدی
خبرنگار گفت وگو
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حمات هوایی و توپخانه ای رژیم صهیونیستی به غزه
جنگنده هــای رژیم صهیونیســتی در پی 
گشت زنی در حریم هوایی غزه مواضعی 
در اطراف مقبره الشــهدا در شرق جبالیا 
را هــدف گرفتنــد. در همین حال نقاطی 
در شــرق غــزه و شــمال آن نیــز هــدف 

حمات توپخانه ای این رژیم قرار گرفت. 
از خبرگــزاری  به نقــل  ایســنا  به گــزارش 
»معا« فلسطین، جنگنده های اسرائیلی 
مقــر الیرمــوک وابســته بــه گردان هــای 
را در  القســام شــاخه نظامــی حمــاس 

شــرق محله الشــجاعیه بمباران کردند. 
جنگنده های اسرائیل همچنین تعدادی 
موشک را به اطراف جبل الریس در شرق 
محله التفاح در شرق غزه شلیک کردند. 
شــنبه شــب ارتش رژیــم صهیونیســتی 

مدعی شده بود، راکتی از غزه به اسرائیل 
شــلیک شــده اســت. روز جمعه نیــز  در 
پــی یــورش نظامیــان صهیونیســت بــه 
روز  راهپیمایــی  در  تظاهرات کننــدگان 

بازگشت، یک زن فلسطینی شهید شد.

سیاه بازی
در مراســم شــامی در بدمینســتر - موقع صرف شــام رئیس جمهوری با دختر و 
دامادش - خانواده رئیس جمهوری از ظاهر شدن کلی و پیوستن او به آنها گیج 
شدند. آنها بزودی فهمیدند این عمل نه تاشی برای داشتن روابط حسنه و قابل 
قبول بوده و نه موردی از اغراق در صمیمیتی بی جا. این اقدام فقط عملی برای 
اجرای دیسیپلین و نظم بود: جارد و ایوانکا برای گفت و گو با رئیس جمهوری باید 

از کانال او وارد می شدند.
امــا ترامــپ احساســات خود را آشــکارا نشــان داده بود کــه نقش ایــن بچه ها در 
دولت باید فقط اندکی اصاح شــود و این امر اکنون مشــکلی اساســی برای بنن 
ایجــاد می کــرد. بنن واقعاً بر ایــن باور بود که کلی راهی برای فرســتادن جاروانکا 
به خانه پیدا می کند. چطور ممکن اســت موفق به این کار نشــود؟ در واقع، بنن 
خود را متقاعد کرده بود که این دو نفر بزرگترین خطر برای ترامپ هستند. رئیس 
جمهــوری را نابــود می کنند. به همین ترتیب بنن معتقد بود اگــر این دو در کاخ 

سفید بمانند او نمی تواند در کاخ سفید جایی داشته باشد.
ســوای خشــم و عصبانیت فعلی ترامپ نســبت به بنن، که به اعتقاد بسیاری از 
ناظران ِشکوه و رنجش همیشگی و معمول ترامپ بود، طرفداران بنن احساس 
می کردند رهبر آنها، حداقل از نظر سیاســتگذاری، دســت باا را به دســت آورده 
است. جاروانکا به حاشیه رانده شده بود. رهبر حزب جمهوریخواه بعد از جریان 
بیمه ســامت اعتبــارش را از دســت داد. طرح مالیاتی کوهــن- منوچین خراب 
کرد.از یک جهت، آینده برای بنن امید بخش بود. ســام نانبرگ، طرفدار ســابق 
ترامپ که اکنون کاماً طرفدار بنن شده بود، معتقد بود بنن مدت دو سال در کاخ 
سفید می ماند و بعد برای مدیریت مبارزات انتخاباتی مجدد ترامپ آنجا را ترک 
می کند. نانبرگ حیرت زده می گفت: »اگر بتوانید کاری کنید که این احمق دوباره 

انتخاب شود، به چیزی شبیه ابدی شدن در صحنه سیاست دست یافته اید.«
امــا از جهــت دیگر، بنــن احتمااً نمی توانســت در جای خود باقــی بماند. بنظر 
می رســید او بــه حالــت اعایی رســیده که بــه او امکان مــی داد ببیند کاخ ســفید 
چقدر مسخره شده است. او به زحمت می توانست زبانش را نگه دارد - در واقع 
نمی توانست زبانش را نگه دارد. زمانی که تحت فشار قرار می گرفت نمی توانست 
آینده ای را برای دولت ترامپ ببیند. همچنین درحالی که بســیاری از طرفداران 
بنــن درباره ناکارآمدی و بی اهمیت بودن جاروانکا بحث می کردند - می گفتند، 
فقط آنها را نادیده بگیر - بنن با عصبانیتی فزاینده و کینه ای شدید هر روز کمتر و 

کمتر آنها را تحمل می کرد.
بنن که همچنان منتظر بود برای پیوســتن به رئیس جمهوری در بدمینستر با او 
تماس بگیرند، تصمیم گرفت زمینه را خودش ایجاد کند و استعفایش را به کلی 
تســلیم کرد. اما این درواقع یک نوع ســیاه بازی و زورآزمایی ظاهری بود: او قلباً 
دوست داشت در مقام خود باقی بماند. از طرف دیگر می خواست جاروانکا هم 

از صحنه بیرون برود و این اولتیماتوم مؤثری شد.

پــاورقـی

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

وزیــر خارجه امریکا بــا اظهــار امیدواری 
دربــاره توافق با ترکیه بر ســر سرنوشــت 
کردهای سوریه و با به رسمیت شناختن 
»حق ترکیــه برای دفــاع از مرزهای خود 
در برابــر تروریســت ها« قدمی در جهت 
نشان دادن یک بام و دو هوا بودن دولت 
دونالد ترامپ و نوسان سیاست های این 

کشور میان دو متحد خود برداشت.
به گزارش الجزیره، پمپئو به خبرنگار 
گفــت:  ابوظبــی  در  العربیــه  شــبکه 
»اطمینــان داریم، می توانیــم به توافقی 
دســت پیدا کنیم که هم امنیت کردهای 
سوریه تأمین شود و هم ترکیه از مرزهای 
خود محافظت کند. مسأله این است که 
امریــکا هرگز خاورمیانــه را ترک نخواهد 
کرد و اوضاع را در کنترل خواهد داشــت. 
خــروج نیروهــای مــا از ســوریه تغییر در 
تاکتیک ماست و ذره ای از انگیزه ما برای 
مبارزه با داعش و مقابله با نفوذ ایران کم 
نشــده اســت. ما به ترکیه حق می دهیم 
نگران مرزهای خود در برابر تروریست ها 
باشــد. ما قبــول داریم که مــردم ترکیه و 
رجــب طیب اردوغــان، رئیس جمهوری 
این کشور حق دارند در برابر تروریست ها 
از کشورشــان دفاع کننــد اما می دانیم که 
کردها تروریســت نیستند. کســانی که در 
کنــار مــا در طــول این ســال ها بــا داعش 
جنگیدند مستحق این هســتند که مورد 

حمایت ما واقع شوند.«
امارات متحده عربی آخرین ایستگاه 
تــور خاورمیانــه پمپئو پس از ســخنرانی 
ترامــپ مبنی بر خروج از ســوریه اســت. 
پیــش از اینکه وزیــر خارجــه او راهی این 
ســفر شــود، ترامــپ عنــوان کــرد هــدف 
از انجــام ایــن ســفرها ایــن اســت کــه بــا 
دربــاره  امریــکا،  منطقــه ای  »متحــدان 
خروج ســربازهای این کشــور از ســوریه و 

مبارزه با تروریست ها مذاکره شود«.
ایــن اظهــارات در شــرایطی مطــرح 
شد که ترامپ مسئولیت نابودی داعش 
را برعهــده ســربازان ترکیه ای گذاشــت و 
همیــن بیــم درگیری جنگ میــان ترکیه 
را  آنهــا  ترکیــه  )کــه  ســوریه  کردهــای  و 
تروریست قلمداد می کند( تشدید کرد و 
ناظران نگران وقوع جنگی تازه در سوریه 

شده اند.
به گزارش دیلی صباح، سخنان پمپئو 
واکنــش مثبت ترکیه را به دنبال داشــت؛ 
مولــود چاووش اوغلــو، وزیــر خارجه این 
کشور در ســخنرانی خود در آنتالیا گفت: 
»ما اظهارات مایک پمپئو را درباره از بین 
بــردن عناصری که ســبب نگرانی ترکیه 
شده اند، درست و بجا می دانیم و از اینکه 
اذعان می کنند ترکیه حق دارد از مرزهای 

خود دفاع کند خوشحال هستیم.«
ë  ســوریه در مســیر رســیدن بــه جایــگاه

بین المللی اش
از  ادامــه  در  امریــکا  خارجــه  وزیــر 
کشــورهای عربی خواســت بــا ایجاد یک 

نیــروی ائتافــی و اتحادی، قــدرت خود 
در برابــر تهدیدهــای منطقــه را افزایش 
دهند. شــاید پیــش از ایــن امریکا همین 
توصیــه را بــه رهبــران کشــورهای عربی 
کرده بود که اخیراً شــاهد خیز برداشــتن 
آنهــا بــرای عــادی کــردن روابط خــود با 
دولت ســوریه هســتیم. پس از باز شــدن 
کلید سفارتخانه های کشورهای عربی در 
دمشــق، این بار نوبت به شکســتن قفل 
فرودگاه های بین المللی رسیده است. در 
همین راســتا، چند نفر از مدیران شرکت 
هواپیمایــی عمان برای بررســی شــرایط 
فنی فــرودگاه بین المللی دمشــق از این 
فــرودگاه بازدیــد کردند تا زیرســاخت ها 
خارجــی  هواپیماهــای  پذیــرش  بــرای 
بسرعت فراهم شود. به دنبال آن، بزودی 
دو کشــور بحرین و امارات نیــز پروازهای 
خود را به ســمت دمشــق از ســر خواهند 
گرفت. خبرگزاری رســمی ســوریه، سانا، 
گزارش داد که شفاء النوری، مدیر شرکت 
هواپیمایی سوریه اعام کرده، دو شرکت 
هواپیمایــی گلــف ایــر بحریــن و ااتحــاد 
امارات خواســتار بررســی وضعیت فنی 

فرودگاه بین المللی دمشق شده اند.
پیــش از ایــن، وزارت حمــل و نقــل 
ســوریه اعــام کــرد، بیــش از 12 شــرکت 

و عربــی خواســتار  اروپایــی  هواپیمایــی 
انجــام پروازهایی به دمشــق شــده اند. با 
سفر گروهی از بازرگانان سوری به امارات، 
دروازه هــای اقتصادی این کشــور یک به 
یک باز می شــوند تا توســعه و ســازندگی 
ایــن کشــور جنــگ زده هرچه زودتــر آغاز 
شــود. بــه گــزارش ســانا، وزارت حمــل و 
نقــل ســوریه در بیانیــه ای اعام کــرد که 
ســازمان عمومــی خطــوط ریلی ســوریه 
آماده اســت تــا از همه امکانات بــرای از 
سرگیری عضویت فعال خود در اتحادیه 
بین المللــی راه آهن هــا اســتفاده کنــد و 
می تواند یک پایگاه اینترنتی مختص این 
اتحادیه برای مشارکت در کارگاه های آن 
که مرتبط بــا فعالیت های این مؤسســه 
ســوری است، ایجاد کند. بازگشت سوریه 
به ایــن اتحادیــه، نشــان دهنده گام های 
کوچک اما اســتوار دولت این کشور برای 
بازگشــت به مجامع بین المللی اســت. 
مــردم ســوریه ایــن روزهــا با پشــت ســر 
گذاشــتن هشــت ســال بحــران ناشــی از 
اقدامات و نقشــه های برخی کشــورهای 
غربــی و عربی بار دیگــر تاش می کند تا 
از تمام فرصت های موجود برای توسعه 
بهــره  کشورشــان  امنیتــی  و  اقتصــادی 

بگیرند.

پمپئو به ترکیه هشدار داد:

کردهای سوریه تروریست نیستند
پروازهای سه کشور عربی به آسمان دمشق از سر گرفته می شوند
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انتشــار یک کلیــپ از دو کــودک کار 
پیمانــکار  دســتور  بــه  کــه  کرمانــی 
خــوردن  بــه  مجبــور  شــهرداری، 
از  بعــد  بودنــد،  شــده  نرگــس  گل 
واکنش هــای تنــدی کــه در فضــای 
اجتماعــی  شــبکه های  و  مجــازی 
به دنبال داشت، در نهایت به دستور 
وزیــر رفاه و دســتگیری فــرد خاطی 
منجــر شــد. محمد شــریعتمداری، 
وزیر تعــاون، کار و رفاه اجتماعی به 
رئیس سازمان بهزیستی دستور داد 
تا مداخات ســریع را انجــام داده و 

ماجرا را پیگیری و بررسی کند.
شــنبه بود که یک کلیپ از دو کودک 
مجــازی  فضــای  کرمــان،  در  کار 
ایــن  در  داد.  قــرار  تأثیــر  تحــت  را 
فیلــم یک مــرد کــه در ابتــدا مأمور 
شــهرداری منطقه 2 کرمان معرفی 
می شــود، با لحن بــدی از دو کودک 
کار کــه مظلومانــه سرشــان را پایین 
اطاعــت  را  او  اوامــر  و  انداخته انــد 
گلهــای  تــا  می خواهــد  می کننــد، 
نرگســی کــه در خیابان می فروشــند 
را رو بــه دوربین بخورند. کودکان در 
ابتــدا کمــی ممانعت می کننــد، اما 
آن مــرد همان طور کــه موبایلش را 
به ســمت آنهــا گرفته، آنهــا را وادار 
می کنــد تا حتی پاســتیک دور گلها 
را هــم بخورند. این فیلــم در همان 
روز از سوی علی ســعیدی، شهردار 
امــا  تأییــد شــد،  کرمــان  منطقــه 2 
مقصــر، پیمانــکاری اعــام شــد که 
ظاهراً کار جمع آوری کودکان کار در 
آن منطقــه را برعهــده دارد. برخی 
مدعــی بودنــد که ایــن پیمانــکاران 
بــرای اینکــه رتبــه کاری خــود را باا 
ببرند، دست به چنین حرکت هایی 
می زننــد تا کودکان کار را از محدوده 
خودشــان دور کنند. اگرچه شــهردار 
کرمــان بعــد از انتشــار ایــن کلیپ و 
ســروصداهایی که براه افتاد، این دو 

کــودک را بــه دفتــر کارش دعــوت و 
حتی با اهدای یک سبد گل، از آنان 
دلجویــی کــرد، امــا همیــن حرکــت 
آقــای شــهردار هــم با حاشــیه هایی 
همــراه شــد. عکــس او در کنــار این 
کــودک کار در فضــای مجازی بدون 
شــود،  پوشــانده  چهــره اش  اینکــه 
یــادآوری  قانــون حقــوق کــودک را 
کرد و اساسًا سؤال اصلی این بود که 
آیا این کــودک بعــد از خداحافظی 
از شــهردار، دوبــاره بــه محل کارش 
در خیابــان برگشــته و مشــغول گل 
فروشــی شــده اســت؟! ســؤالی کــه 
البتــه تاکنون جــواب روشــنی به آن 

داده نشده است.
شــهردار کرمــان البتــه ضمــن اینکه 
از ایــن ماجــرا ابراز تأســف کــرده، به 
داده  خاطــر  اطمینــان  شــهروندان 
که ایــن فرد خاطــی کارمند یــا کارگر 
شهرداری کرمان نبوده و تنها کارمند 
پیمانــکاری  شــرکت های  از  یکــی 
خدماتی سازمان همیاری شهرداری 

است که اخراج شده است.
او درحالــی ایــن اتفــاق را ناشــی از 
توصیــف  پیمانــکار  بــد  عملکــرد 
می کنــد کــه  پیمانــکاران زیــر نظــر 
و  می کننــد  فعالیــت  شــهرداری 
منتخــب خــود مســئوان مدیریــت 
غیــر  بنابرایــن  هســتند.  شــهری 
ایــن  در  هــم  شــهرداری  مســتیقم 

اتفاق دخالت دارد!
ë  ســایرین بازداشــت،  در  متهــم 

تحت تعقیب
دادســتان عمومــی و انقــاب مرکــز 

اســتان کرمــان کــه به عنــوان مدعی 
العمــوم وارد ماجرا شــده اســت، از 
بازداشــت متهم اصلــی این پرونده 
ســااری،  دادخــدا  می دهــد.  خبــر 
دادســتان عمومی و انقــاب کرمان 
می گویــد، متهــم اصلــی بازداشــت 
شــده و ســایر متهمــان هــم تحــت 

تعقیب قضایی قرار گرفته اند.
به گفتــه او، بــا توجــه بــه مشــاهده و 
رصــد فیلمــی در فضای مجــازی از 
طریق معاونت امور فضای مجازی 
دادســرای عمومــی و انقــاب مرکز 
آزاری،  کــودک  بــا موضــوع  اســتان 
بافاصله از سوی معاونت مربوطه 

اعام جرم شد.
دادخــدا ادامــه می دهــد: بــا وجــود 
عــدم طرح شــکایت از ســوی افراد، 
به عنــوان مدعی العمــوم و به دلیل 
از  تخلــف  و  آزاری  کــودک  وقــوع 
مفــاد قانونی و ارتکاب جــرم، علیه 
و  جــرم  اعــام  ذیربــط  مســئوان 
در ایــن رابطــه پرونــده ای، از جنبــه 
عمومی اعام جــرم و متهم اصلی 
دســتگیر و هم اکنــون در بازداشــت 
اســت. همچنین همه افرادی که در 
ایــن رابطه کوتاهــی، قصور و جرمی 
تعقیــب  تحــت  داده انــد  انجــام 

قضایی قرار خواهند گرفت.
می کنــد:  تأکیــد  کرمــان  دادســتان 
فضــای مجازی به شــکل مســتمر و 
شــبانه روزی کنترل و رصد می شود 
و در صــورت وقــوع جــرم اقدامــات 
مقتضــی بــرای مقابلــه بــا جرایــم 

انجام خواهد گرفت.

اخذ عوارض از معابر تونلی و بزرگراهی 
دیــروز بــه صحــن شــورای شــهر تهران 
رســید. خبری کــه البته در ایــن چند روز 
بــا واکنش های متعــددی مواجه شــد و 
منتقــدان و موافقــان زیــادی را بــا خــود 
همــراه کــرد، در نهایــت امــا مشــخص 
شــد که هنوز هیــچ برنامه ای بــرای اخذ 
عــوارض وجــود نــدارد و ایــن موضــوع 
بیشــتر در حــد کارشناســی در معاونــت 
حمــل و نقــل و ترافیــک مطرح اســت. 
شــهردار تهران هم در پاســخ بــه این به 
این ســؤال کــه آیا شــهرداری تهــران بنا 
دارد از 5 تونل شــهری عوارض دریافت 
کند، اینطور گفته است: »در موضوعات 
مطــرح  کارشناســی  مســائل  مختلفــی 
می شــود و در واقــع تا تصویــب آن، این 
مســأله نبایــد رســانه ای شــود. این گونه 
موارد نیز از جمله موضوعاتی اســت که 
باید کارشناسی  شــود و در واقع تا تبدیل 
شــدن آن به ایحه و ارســال آن از ســوی 
شهرداری به شــورا و در نهایت تصویب 

آن نمی توان موضوعی را مطرح کرد.«
ë  دریافت عوارض از  ورود به تونل های

شهری نداریم
رئیس شورای شهر تهران هم در جلسه 
دیروز شــورا با اشــاره به این کــه موضوع 
دریافــت عــوارض از ورود بــه تونل های 
شــهری یک ســوء تفاهــم اســت، گفت: 
هیچ برنامــه ای برای گرفتــن عوارض از 

این محل نداریم.
به گزارش ایسنا، محسن هاشمی درباره 
دریافت عوارض برای تردد در تونل های 
شــهری افــزود: ما یک بحــث داخلی در 
معاونت حمل و نقل ترافیک شهرداری 
داشتیم که به بیرون درز کرد و تبدیل به 
موضوع غیرواقعی شــد. هیچ برنامه ای 
برای گرفتن عــوارض ورود به تونل های 
شهری نداریم و پیش نویسی هم در این 
مورد داده نشــده اســت و همه چیز سوء 

تفاهم است.
وی بــا بیان این که انتشــار خبــری بدون 
فرآیند کارشناســی دربــاره اخذ عوارض 
از معابــر به منظور تخریب بوده اســت، 
گفت: خبری با عنوان پولی شــدن و اخذ 

عــوارض از معابــر و بزرگراه هــای تهران 
به عنوان شــنیده و شایعه در یک رسانه 
منعکــس شــد و واکنش به ایــن خبر که 
باید تکذیب می شد، ارائه یک ایحه بود 
که فرآیند کارشناســی را طی نکرده و در 

مرحله گمانه زنی و صحبت بود.
هاشمی با اشــاره به این که اخذ عوارض 
از وظایف شــورای اســامی شــهر تهران 
و مجلــس شــورای اســامی اســت، در 
این باره گفت : باید از طریق کارشناســی 
ایحه با امضای شــهردار به شورا بیاید، 
ولــی دیدیــم کــه ایــن موضــوع را بــرای 
تخریــب عنــوان کردنــد. وی از شــهردار 
تهران خواست تا نسبت به سازماندهی 
روابــط عمومــی و اخبــار معاونت هــا و 

مناطق در فضای مجازی اقدام کند.
عضــو  دیگــر  مســجدجامعی،  احمــد 
شــورا نیز در گفت وگو با ایسنا دراین باره 
اینطور واکنش نشــان داد: این پیشــنهاد 
مربوط به شــورای چهارم اســت و به یاد 
دارم که در دی ماهی به ریاســت شورای 
وقت نوشته شد و آن زمان روزنامه های 
اصاح طلب مانع تصویب آن شــدند و 
حاا مجدداً این اخبار منتشر شده است 
کــه مــردم واکنــش خوبی نســبت به آن 

نشان دادند و از آنها سپاسگزارم. 
ë  اخذ عوارض حداقل 400 تومان است

نه 3 هزار تومان!
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری 
تهران هم خبری که در این باره منتشــر 
شــده و منبــع بقیه رســانه ها قــرار گرفته 
دانســت  دروغ  ســه  حداقــل  حــاوی  را 
پیشــنهاد  دروغ،  »مهمتریــن  گفــت:  و 
رقم »حداقل ســه هــزار تومان« اســت، 

ایحــه  پیش نویــس  در  کــه  حالــی  در 
پیشــنهادی، رقم ۴۰۰ تومــان برای تونل 
رســالت و ۸۰۰ تومــان بــرای تونل هــای 
نیایــش، توحیــد، شــهدای غــزه و طبقه 
دوم بزرگراه صدر پیشــنهاد شــده است 
که در صورت نداشــتن معاینه فنی برتر 
)و داشتن معاینه فنی عادی( به ترتیب 
بــه ۵۰۰ و ۱۰۰۰ تومــان افزایش می یابد. 
بنابرایــن »حداقل ۳۰۰۰ تومــان« دروغ 
اســت و واقعیت »حداکثر ۱۰۰۰ تومان« 

است.«
به گزارش ایســنا، محسن پورسید آقایی 
افــزود: »این پیشــنهاد اساســاً مربوط به 
این دوره نیســت. دقیقاً چهار ســال قبل 
در همیــن ایــام، جنــاب آقــای قالیباف، 
ایحه ای را با عنوان »مجوز اخذ عوارض 
تردد از معابر خاص شــهری« به شورای 
شــهر ارائــه کــرد کــه در آن بــرای همین 
معابــر پیشــنهاد اخــذ عــوارض مطــرح 
ادامــه داد: »مردمــی  اســت. وی  شــده 
که در جنوب شــهر زندگــی می کنند و به 
عمرشان پل صدر را ندیده اند و نام تونل 
شهدای غزه را نشنیده اند، چرا باید هزینه 
نگهداری آنها را پرداخت کنند؟ از هزینه 
ساخت آنها صحبت نمی کنم که سر به 
فلک می کشــد. هزاران میلیارد تومان از 
جیب عموم مردم تهران صرف ساخت 
پــل طبقاتی صــدر شــد که هیــچ توجیه 
علمی نداشت و ترافیک را هم بدتر کرد. 
واقعاً با چه توجیه کارشناسی و حتی چه 
توجیه شــرعی می توانیم از جیب عموم 
شهروندان و ازجمله ساکنان جنوب شهر 
برای تســهیل تردد ســاکنان شمال شهر 

هزینه کنیم؟«

www.iran-newspaper.com

editorial@iran-newspaper.com

 سال بیست و چهارم  شماره 6974
 دوشنبه   24 دی 1397

وزیر آموزش و پرورش عنوان کرد

استفاده از بخاری غیرایمن در 140 هزار 
کاس درس   

وزیــر آمــوزش و پــرورش گفــت: ۱۴۰ هــزار کاس در کشــور 
از وســایل گرمایشــی غیرایمن اســتفاده می کنند، بنابراین 
پویشی ایجاد شده است تا یکبار برای همیشه سیستم های 

گرمایشی مدارس استاندارد شود.
 به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، سید محمد بطحایی وزیر آموزش و پرورش در 
برنامه »نگاه یک« با اشاره به ایجاد پویشی با عنوان »همه برپا« اظهار داشت: ۱۴۰ 
هزار کاس در کشور از وسایل گرمایشی غیرایمن استفاده می کنند؛ پویشی ایجاد 
شد تا یکبار برای همیشه سیستم های گرمایشی استاندارد شود و در این پویش هر 
کســی با هر بضاعتی که دارد برای جمع آوری وســایل گرمایشــی غیر ایمن اقدام 
می کند. دو هفته از ایجاد این پویش گذشته و مردم استقبال خوبی داشتند. با این 

روند تا یک یا دو سال آینده مشکل سیستم گرمایشی حل می شود.
وزیــر آمــوزش و پــرورش با بیان اینکــه در مهر ماه امســال ۵۰ درصــد مدارس 
ســاخته شده توســط خیرین احداث شــده بود، گفت: اگر کمک خیرین به این 
ســمت هدایت شــود، تأثیرگذاری زیادی دارد؛ مدرسه در کشــور داریم که دیوار 
ندارد. چندی پیش در استان خوزستان گاو وحشی به یک دانش آموز در مدرسه 
صدمه زده بود. معتقدم می توان بخشــی از اعتباراتی که توســط شــهرداری ها 
حتی توسط بخش های دولتی هزینه می شود به آموزش و پرورش اولویت دارد؛ 
مثًا در منطقه مشــاهده کردم در کنار ساختمان شیک شــهرداری، مدرسه ای 

داریم که بسیار فرسوده است و ۴۰۰ دانش آموز در آن درس می خوانند.
وی بــه بودجــه وزارت آمــوزش و پــرورش اشــاره کــرد و گفت: همــه در جریان 
شــرایط اجتماعی و ماحظات بودجه هستند اما با  وجود همه شرایط به دلیل 
نگاه دولت، بودجه ما نســبتاً متعارف دیده شــده است البته آموزش و پرورش 
همیشــه با کســری بودجه مواجه بوده اســت. آنچه برای آموزش و پرورش در 
ســال گذشــته پیش بینی شــد ۴۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بود که این رقم در 
ایحه بودجه 9۸ به ۵۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان رســیده اســت؛ ضمن اینکه 
ســهم آموزش و پرورش در ســال 97 از بودجه عمومی دولت ۱۱.۳ درصد بود 
که این میزان برای ســال 9۸ به ۱۳.۴ درصد رســیده است و 2 درصد افزایش را 
نشان می دهد و در نتیجه کسری بودجه نسبت به سال گذشته کمتر خواهد بود.

خصوصی سازی آموزش در دوره آموزش عمومی به هیچ وجه مطرح نیست
بطحایی با اشــاره بــه افزایش کیفیت در آموزش و پرورش گفت: نرخ پوشــش 
 پیش دبســتان بــه رقــم بــاای 7۰ درصــد رســیده اســت و نــرخ تحت پوشــش 
دختر و پســر برابر شــده اســت همچنین  دانش آموزان تحت پوشــش در دوره 

ابتدایی به باای 9۸ درصد رسیده است.
وزیر آموزش و پرورش در خصوص وضعیت مدارس غیردولتی گفت: تعداد 
مدارس غیردولتی که مبالغ سنگین می گیرند، کم است و مابقی شرایط سخت 
دارنــد و بر اســاس قوانین و دســتورالعمل ها عمل می کنند. خصوصی ســازی 
آموزش در دوره آموزش عمومی به هیچ وجه مطرح نیســت بلکه این وظیفه 
دولت است که هزینه تحصیل را پرداخت کند؛ در حالی که خصوصی سازی به 
معنی هزینه از جیب والدین اســت. منظور رئیس جمهوری بهره  وری اســت. 
یعنی با حفظ کیفیت با روش هایی هزینه تمام شــده آموزش را کاهش دهیم 
مثًا ما در یک روســتا برای یک دانش آموز به جای اســتفاده از معلم رسمی از 
معلم بازنشسته و سربازمعلمی که آموزش دیده است، استفاده کنیم که بومی 
همان منطقه است و به جای ۶۰ میلیون تومان، ۴۰ میلیون تومان هزینه کنیم.

خبـــــر

بازداشت عامل کودک آزاری در کرمانبرنامه ای برای اخذ عوارض از تونل ها و بزرگراه ها نیست

سنا
ای

یلنا
ا

حمیده امینی فرد
خبرنگار



 تیــم ملــی فوتبال ایــران، دومیــن بازی 
خــود در گــروه D جــام ملت هــای آســیا 
2019 امــارات مقابــل ویتنــام را هــم بــا 
پیروزی پشت ســر گذاشت تا صعودش 
بــه مرحلــه بعد ایــن مســابقات قطعی 
چهارشــنبه  کــی روش  شــاگردان  شــود. 
برای تعیین صدرنشین گروه، به مصاف 
عراق خواهنــد رفت. اما دیدار با ویتنام، 
حاوی نکات فنــی و آماری مختلفی بود 

که در این گزارش به آنها پرداخته ایم.
ë  ایــران رکــورددار پیــروزی در مرحلــه 

مقدماتی
تیم ملی با کســب پیروزی برابر ویتنام 
بــه نهمیــن بــرد پــی در پــی خــود در 
مرحله مقدماتی جام ملت ها رسید و 
رکورددار تعداد پیروزی در این مرحله 
شد. ایران پس از پیروزی )2-0( مقابل 
مالزی در ســال 2007  بــه رهبری امیر 
قلعه نویــی، 8 بــرد دیگــر تــا امــروز به 
جمع بردهای خــود در مرحله گروهی 
اضافــه کرده اســت. در جام ملت های 
2011 قطر همراه با افشین قطبی 3 برد 
پیاپــی در مرحله گروهــی مقابل عراق 
امــارات  و   )0-1( کــره شــمالی   ،)1-2(
)3-0( بــه دســت آورد. ایــران در جام 
ملت های 2015 استرالیا نیز با هدایت 
کــی روش، برابــر بحریــن )2-0(، قطــر 
)1-0( و امارات )1-0( به پیروزی دست 
یافت و حاا هم که مقابل یمن )0-5( 
و ویتنام )2-0( به برتری رسیده است.

ë اولین دبل سردار در جام ملت ها 
ســتاره تیم ملی در این مسابقه سردار 

آزمــون بود. ایــن مهاجم 24 ســاله که 
در بــازی بــا یمــن، گل چهارم ایــران را 
به ثمر رســانده بود، در ایــن بازی دبل 
کــرد و با 2 گل خــود، باعث پیروزی و 6 
امتیازی شدن تیم ملی در گروهD  شد. 
ضمن این کــه در چهل و دومین بازی 
ملی اش، 27 گله شــد. ســردار در جام 
ملت های 2015 استرالیا، 2 گل به قطر 
و عراق و در بازی قبلی هم یک گل زده 
بود اما این بار موفق شد تا در یک بازی 
2 گل بزنــد تا گل های خود در این دوره 
جــام ملت ها به عدد 3  و با احتســاب 

دوره قبلی به عدد 5 برساند.
ë وریا دوباره فیکس شد 

یکی از بازیکنانی که در این مســابقه در 
ترکیب اصلی قرار گرفت، وریا غفوری 
بــود. بازیکنی که در بــازی مقابل یمن 

بازی نکرد اما کی روش در این مسابقه 
تصمیــم گرفت تــا رامیــن رضاییان را 
روی نیمکت بنشــاند و از وریا در پست 
دفاع راســت اســتفاده کند. غفوری در 
حالــی در ایــن تورنمنــت، تیــم ملی را 
همراهــی می کنــد کــه در آســتانه جام 
فهرســت  از  روســیه   2018 جهانــی 
ملی پوشــان ایران کنار رفت و استدال 
کی روش هم این بود که او در استقال 
در دفــاع راســت بــازی نکــرده اســت. 
ایــن در حالــی اســت کــه وریــا در ایــن 
فصل بیشــتر در خط هافبک اســتقال 
و در بخــش هجومــی بــازی کــرده ولی 
کی روش ایــن بار او را بــه جام ملت ها 
برده اســت. غفــوری اولین بــار هم در 
ترکیــب  در  ملت هــا  جــام  قبــل  دوره 
اصلی تیم ملی قرار گرفت و درخشش 

خوبی داشت. او در آن تورنمنت در هر 
4 بــازی تیم ملی در ترکیب اصلی قرار 
داشــت و این بــازی پنجمین مســابقه 
او در جــام ملت هــا و در کل بیســت و 

پنجمین بازی ملی اش بود.
ë سومین تغییر در دفاع وسط 

یکــی دیگــر از تغییراتــی که کــی روش 
حضــور  داشــت،  مســابقه  ایــن  در 
محمدحسین کنعانی زادگان در پست 
مدافع وســط بــود. این در حالی اســت 
که در بازی با یمن سید مجید حسینی 
در این پســت بــه میدان رفــت که گویا 
ســرمربی تیم ملی از بــازی او رضایت 
نداشت و از نیمه دوم، پژمان منتظری 
را به میدان فرســتاد تا در کنار مرتضی 
پورعلی گنجی در دفاع وسط بازی کند. 
با این حال، کی روش در بازی با ویتنام 

کنعانــی زادگان را بــه عنــوان ســومین 
مدافع خود در دفاع وســط تست کرد. 
ایــن مدافع 24 ســاله کــه در این فصل 
در ماشــین ســازی بازی می کند، اولین 
بــار در ســال 2015 در بــازی دوســتانه 
مقابل ازبکســتان بــرای تیم ملی بازی 
کــرد ولــی به دلیــل مصدومیــت و دور 
شدن از آمادگی ازم، دیگر برای ایران 
بــازی نکرد. با این حــال، از او به عنوان 
یکــی از مدافعان مورد عاقه کی روش 
نــام برده می شــود. کنعانــی زادگان در 
این مدت، در بازی های دوســتانه برابر 
ترینیــداد و توباگو، ونزوئا و فلســطین 
بــه میــدان رفــت تــا تعــداد بازی های 
ملــی اش به عــدد 7 برســد. گل دقیقه 
92 فلســطین در بــازی دوســتانه اخیر 
قبــل از جام ملت هــا و در اردوی قطر، 
روی اشتباه او به ثمر رسید اما کی روش 
او را به محمدرضا خانزاده ترجیح داد 
و در بازی با ویتنام هم 90 دقیقه از وی 
اســتفاده کرد و ایــن بازیکــن در دقایق 
پایانی مســابقه توانســت یک فرصت 

خوب را از مهاجم ویتنام بگیرد.
ë چرا چشمی بازی نمی کند؟ 

نکتــه ای کــه درخصــوص ترکیــب تیم 
ملــی باید به آن اشــاره کرد، این اســت 
کــه کــی روش در خیلــی از پســت ها دو 
در  دارد.  ســرحال  و  هم تــراز  بازیکــن 
دفــاع راســت غفــوری و رضاییــان، در 
دفاع چپ احســان حاج صفی و میاد 
امیــد  دفاعــی  هافبــک  در   محمــدی، 
ابراهیمی و احمد نوراللهی، در  هافبک 
علیرضــا  و  طارمــی  مهــدی  راســت 
جهانبخــش، در  هافبــک چــپ وحیــد 
امیری و مهدی ترابی، در پست  هافبک 

بازیساز ســامان قدوس، اشکان دژاگه و 
مســعود شــجاعی و در خط حمله هم 
ســردار آزمــون، کریــم انصــاری فــرد و 
خــود طارمی. با این حــال در بعضی از 
پســت ها هم فاصله وجــود دارد. درون 
دروازه علیرضا بیرانوند بی جانشین به 
نظر می رســد و بین او  با امیر عابدزاده 
و پیام نیازمند تفاوت های زیادی است 
اما این ضعف در دفاع وســط مشــهود 
اســت و کی روش مجبور به اســتفاده از 
3 بازیکن مختلف در این پســت شــده 
اســت. در ایــن پســت، روزبــه چشــمی 
هــم قــرار دارد که بازی نکــردن او جای 
ســؤال دارد. ایــن در حالــی اســت کــه 
کــی روش پیــش از جــام جهانــی گفته 
بود: »چشــمی مدرن ترین دفاع وســط 
10 ســال اخیر ایران اســت« و در روسیه 
هم از او در بازی با مراکش استفاده کرد 
تــا اینکــه او مصدوم شــد و ســید مجید 
حسینی جانشــینش شــد. کی روش در 
بازی دوســتانه آخر تیم ملی برابر قطر 
از چشــمی در پســت اصلــی اش یعنی 
 هافبــک دفاعی بهره بــرد ولی در بازی 
اخیــر برابــر ویتنــام وقتی می خواســت 
بــازی را در نیمه دوم دفاعی تر کند، باز 
هم از چشمی استفاده نکرد و نوراللهی 

را روانه میدان کرد.
ë 3 کارت در 2 بازی 

در این مســابقه طارمی و حاج صفی از 
محمد تقی الجعفری داور سنگاپوری 
کارت زرد گرفتنــد. در بــازی قبــل هــم 
ریوجــی ســاتو داور ژاپنــی بــه رضاییان 
کارت زرد داده بــود تا تعــداد بازیکنان 
اخطــاری ایــران در ایــن تورنمنــت بــه 

عدد 3 برسد.
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حامد جیرودی
خبرنگار

چرا فوتبال ایران بیش از ۴۰ سال 
قهرمان آسیا نشد؟     

در روزهای گذشــته به عوامل و دایلی که باعث 
حســرت 43 ســاله فوتبال ایــران در کســب جام 
قهرمانــی ملت هــای آســیا شــده اســت، اشــاره 
شــد. آیتم هایــی چــون اشــتباه داوری، حــوادث 
غیرمنتظره فوتبال، چهل ســال میهمان شــدن، 
ضربه هــای مرگبار پنالتــی، برکناری و عدم ثبات 
مربیــان ایــران، افزایش اهمیت جــام ملت های 
آسیا، افزایش تعداد مدعیان قهرمانی، مربی های سازنده کجا هستند؟ 
و فوتبال ایران چند باشــگاه دارد؟ مورد بررســی قرار گرفت و در شــماره 

امروز بخش پنجم )پایانی( پیش روی شماست.
ë 10- چالش همیشگی مربیان با فدراسیون فوتبال

ایــن فقــط کارلوس کی روش نیســت که در اغلب زمان 8 ســال گذشــته 
زبــان به انتقاد و اعتراض در مورد کمبود و حتی نبود امکانات و ابزار کار 
و تمرین گشــوده و به خاطر عدم برگزاری بازی های تدارکاتی با حریفان 
قدرتمنــد در ایران، عدم تشــکیل اردوهای مناســب در خارج از کشــور و 
گاه نداشــتن زمیــن تمرین نیز مصاحبه کرده اســت. ایــن چالش ها بین 
مربیان با فدراسیون های مختلف همیشه وجود داشته و کمبود امکانات 
و ضعــف و کــم کاری فدراســیون ها همــواره مــورد انتقــاد بــوده و برخی 
کمتــر و البته »کی روش« بیشــتر از فاصلــه امکانات میــان فوتبال ایران 
نــه با اســپانیا و انگلیــس و آلمان و نه حتــی ترکیه و یونان، بلکه نســبت 
بــه قطر گفته اند. از یــاد نمی بریم آن تیمی که برای اولیــن بار از فوتبال 
ایران در جام جهانی آرژانتین حضور داشت، برای افزایش آمادگی اش 
در تورنمنــت چهارجانبه 7۵ ســالگی باشــگاه رئال مادرید شــرکت کرد 
و توســط مســئوان باشگاه رئال به اســپانیا دعوت شــد. تیمی که پس از 
گذشــت چهــار دهــه از آن زمان شــش مــاه قبل بــه جام جهانی روســیه 

رفت، چند بازی تدارکاتی مناسب و با کدام حریفان انجام داد؟
ë 11- جمع بندی و نتیجه گیری

بــدون تردیــد با ایــن ضعف هــا، اشــکال ها، کمبودهــای فوتبــال ایران و 
تأسیســات و امکانات فراوان دیگران، طبیعی بود که تکرار کســب مقام 
قهرمانــی در جام ملت های آســیا ســخت و ســخت تر شــود. کمبودها و 
فاصلــه ای کــه همچنان وجود دارد. اما چرا این بار خیلی ها به شکســتن 
طلســم طوانــی مــدت و صعــود تیــم ایــران بــه بــازی فینــال و حتــی 
قهرمانــی اش امیــدوار هســتند؟ از یــک طــرف کارلــوس کــی روش تنها 
مربــی در تاریــخ فوتبال ایران اســت که هشــت ســال مــداوم »نفر اول« 
کادرفنــی آن بــوده و در دو جام جهانی پیاپی حضور داشــته و دردومین 
دوره جــام ملت های آســیا نیز روی نیمکت می نشــیند. از طرف دیگر او 
و بازیکنــان تیم ایران اعتماد ازم و شــناخت کافی از افکار و ویژگی های 
همدیگــر دارنــد و درضمــن می دانند که مــردم فوتبال دوســت ایران با  
وجود تمام مشــکل ها و کمبودها از آنها چه می خواهند؟ قهرمان شــدن 
در جام ملت های آســیا به دایل زیادی که برشــمردیم، آســان نیست و 
حریفانــی پرمهره با بهترین و بیشــترین امکانات بــرای فتح جام دندان 
تیــز کرده انــد. امــا تیــم ایــران کــه درصــورت هوشــیاری مهــدی طارمی 
می توانســت پرتغــال را در آخریــن دقیقه مســابقه اش در جــام جهانی 
2018 شکســت دهد، اکنون نیز با اتحاد و ازخودگذشتگی بازیکنانش و با 
اجرای درســت برنامه های »کی روش« قادر اســت فاتح جام ملت های 
آســیا شــود. بخصوص که ایرانی هــای زیادی در امــارات زندگی می کنند 
و تعــداد بســیاری از آنهــا به ورزشــگاه خواهند رفت. تماشــاگران ایرانی 
همــواره در ســخت ترین شــرایط نیــز نقش و ســهم فراوانــی در پیروزی 

تیم های کشورشان داشته اند.

بخش پایانی

نگرانی کی روش از دفاع وسط
بررسی فنی و آماری دیدار تیم ملی برابر ویتنام

اسماعیل 
راستی
روزنامه نگار

ران
/ ای

دی 
احم
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پیــروزی 2 بــر صفر تیم ملــی برابر 
 2019 ملت هــای  جــام  در  ویتنــام 
امــارات، باعث شــده ایــران باز هم 
خــود  دوره هــای  بهتریــن  از  یکــی 
از نظــر کســب 2 بــرد در بازی هــای 
را  ملت هــا  جــام  در  ابتدایــی اش 
تجربــه کنــد. بررســی ادوار گذشــته 
جــام ملت هــا نشــان می دهــد کــه 
ایــران در 5 دوره دیگر نیز شــروعی 

چشــم نواز داشــته اســت. در جــام 
ملت هــای 1968 کــه بــه میزبانــی 
ایــران در تهــران برگــزار شــد، تیــم 
ملــی اولیــن حضــور خــود در ایــن 
بــا  و  می کــرد  تجربــه  را  رقابت هــا 
موفــق  بیاتــی  محمــود  مربیگــری 
برابــر  خــود  اول  بــازی   2 در  شــد 
چیــن  و  صفــر(   -2( هنگ کنــگ 
)4- صفــر( به پیــروزی برســد و در 

را  خــود  قهرمانــی  اولیــن  نهایــت 
جشــن بگیــرد. در جــام ملت هــای 
1972 کــه تایلنــد میزبــان آن بــود، 
تیم ملی با هدایت زنده یاد محمد 
برابــر  گروهــی  مرحلــه  در  رنجبــر 
عــراق )3- صفر( و تایلنــد )2-3( 
برنــده شــد و در نهایت بــه دومین 
قهرمانی رســید. در جام ملت های 
1976 کــه باز هم ایران میزبان بود، 

تیــم ملــی بــا مربیگــری حشــمت 
مهاجرانی برابر عراق )2- صفر( و 
یمــن جنوبی )8- صفــر( به برتری 
رســید و در پایــان بازی هــا هم جام 
را باای ســر برد. در جام ملت های 
1984 بــه میزبانــی ســنگاپور، ایران 
ابراهیمــی  بــا ســرمربیگری ناصــر 
بازی هــای خود در مرحلــه گروهی 
را بــا پیروزی بر امــارات )3- صفر( 

و چیــن )2- صفر( آغاز کرد ولی در 
نهایــت در رتبــه چهارم مســابقات 
ملت هــای  جــام  در  گرفــت.  قــرار 
2011 کــه قطر میزبان بــود، ایران با 
هدایــت افشــین قطبــی در مرحله 
گروهــی برابــر عــراق )2-1( و کــره 
شــمالی )1- صفــر( پیروز شــد ولی 
در یــک چهــارم نهایی حذف شــد. 
در جــام ملت هــای 2015 نیــز کــه 

بــا  ایــران کارش  بــود،  در اســترالیا 
مربیگــری کارلــوس کــی روش را با 
پیــروزی برابــر بحریــن )2- صفــر( 
و قطــر )1- صفــر( آغاز کــرد اما باز 
هم در یک چهارم نهایی شکســت 
کنــار  رقابت هــا  دور  از  تــا  خــورد 
بــرود. حال باید منتظــر ماند و دید 
شــاگردان کی روش می توانند کاری 

کنند.

به بهانه 2 برد کی روش و شاگردانش در جام هفدهم

6 شروع رؤیایی ایران در جام ملت ها

تمام خصوصیات مثبت تیم کی روش
تیــم ملی فوتبــال ایــران دومیــن بــازی اش در جام 
ملت های آســیا را هم پشــت ســر گذاشت و می توان 
ارزیابــی مناســب تری از وضعیت تیم داشــت. البته 
پیش از هر موضوعــی باید بگویم که ویتنام فوتبالی 
بدون کوچک ترین کار منفی و اضافی ارائه کرد و این 
نشــان می دهد که فوتبال آسیا پیشرفت کرده است. 
در هــر حال ایــران بــازی منطقــی ای مقابــل ویتنام 
ارائه کرد، گرچه توان تیم ما بیشــتر از اینهاســت. اگر 
بخواهیم در آسیا مقابل تیم های درجه 2 و 3 موفق 
باشیم، باید با کارهای ترکیبی به گل برسیم که در بازی با ویتنام روی هر 

دو گل این اتفاق افتاد.
ما شــاید با تمــام توان در این دو بازی ظاهر نشــدیم امــا روندمان خوب 
اســت. ُحســن کی روش این اســت که بازی به بــازی و مرحلــه به مرحله 
پیش می رود و بر اســاس هر بازی، تیمش را به میدان می فرســتد. ما به 
واقــع در تیم  ملی فعلــی، 2 تیم خوب داریم و هــر بازیکنی که به میدان 
می آیــد، بخوبی وظایفش را انجــام می دهد. دربــاره عملکرد دفاعی که 
در دیــدار مقابــل ویتنــام دو تغییر داشــت و به نظرم در دقایقــی از بازی 
هــم ناهماهنــگ ظاهر شــد، باید بگویم که همیشــه این طور بــوده که ما 
در عمــق دفاع دچار مشــکل بودیــم. در هر حال کــی روش از بازیکنی که 
بــه آن اعتقــاد دارد بــازی می گیــرد و از او حمایــت می کند. یکــی دیگر از 
خصوصیــات خــوب تیم  ملی این اســت که ترکیب ثابتی نــدارد و همین 
موضوع باعث شده که تمام بازیکنان با انگیزه باشند و کی روش براحتی 
در هــر بــازی، ترکیبی مناســب بــا آن دیدار بــه زمین می فرســتد. در این 
مســابقه هم طبیعی بود که کنعانی زادگان کمی اســترس داشــته باشــد. 
در بــازی مقابــل ویتنام، مدافعان کنار ما خــوب کار کردند. البته یکی، دو 
اشــتباه صورت گرفت که طبیعی است ولی باید حواس مان باشد که این 
توپ هــا در بــازی  مقابل تیم های بزرگ ممکن اســت منجر به گل شــود. 

بنابراین باید این مشکات برای بازی های آینده حل شود.
در حــال حاضــر ما با کمترین فشــار توانســتیم 6 امتیاز بگیریــم و به یک 
هشــتم نهایی برســیم اما بازی با عراق احتماًا مسائل حاشیه ای خواهد 
داشــت اما مطمئنم کی روش متناســب با حریف از بازیکنانش اســتفاده 
می کند. برای بازی با عراق باید بتوانیم از نظر روحی - روانی تحت تأثیر 
آن هــا قرار نگیریم. به ایــن خاطر که عراقی ها زیرکی خاص خودشــان را 
 دارنــد و می تواننــد تیم  مــا را از نظر روحــی- روانی به هــم بریزند. عراق 
مثل گذشــته نیســت اما مقابل ما انگیزه زیادی خواهد داشت. دلیل این 
انگیــزه، چند بردی اســت کــه در بازی های اخیر مقابل ما داشــتند و اان 
حالت گربه ســیاه برای فوتبال ما پیــدا کرده اند ولی اگر در این بازی روی 

خودمان تسلط داشته باشیم، می توانیم عراق را هم شکست دهیم.
در کل بــه نظــرم می رســد کــه تیم هــای صاحب نــام آســیا، آن طــور کــه 
بایــد برتری کامــل و یک طرفه مقابــل حریفان درجه چندشــان ندارند و 
تیم های به نظر ضعیف جام نیز خیلی خوب ظاهر شده اند. کسی تصور 
نمی کــرد هند یا ویتنام این طور ظاهر شــوند و بــه نظرم ویژگی مهم این 
جــام تاکنــون، تیم هــای گمنام آن بوده کــه نمایش خوبی داشــتند. البته 
شــاید تیم های بزرگ مانند ایران هنوز تمام توان شــان را به کار نبرده اند 
و دست شان را رو نکرده اند. در هر حال  امیدوارم بعد از سال ها، روند ما 
رو به جلو باشــد و دچار اتفاقات فوتبالی در این رقابت ها نشویم، چرا که 

لیاقت و پتانسیل فوتبال ما قهرمانی است.

یادداشــت

رسول کربکندی
کارشناس فوتبال

ایگــور  خبــری  نشســت  نخســتین 
کواکوویــچ، ســرمربی تیم ملــی والیبال 
پــس از تمدید قــراردادش با فدراســیون 
ایران صبح دیروز برگزار شــد. کواکوویچ 
در ایــن نشســت  گفــت: »قــرارداد من با 
ضیائــی پیوســت داشــت کــه طبــق آن 
هنــوز قــراردادم بــه اتمام نرســیده بود و 
بر همین اســاس قرارداد جدیدم توسط 
داوری تمدید شد. ضیائی اگر راضی نبود 
می توانست قراردادم را فسخ کند. اولین 
ســؤال مــن هــم از داوری این بــود که آیا 
دوســت دارند با من ادامه بدهند یا خیر. 
شخصاً دوست ندارم جایی باشم که مرا 
نمی خواهند.« سرمربی تیم ملی والیبال 
در ادامه افزود: »در پیوســت قرارداد من 
صحبتــی مبنــی بر اینکــه مرا نگــه دارند 
وجــود نــدارد و اجبــاری وجود نداشــت. 
داوری بــه مــن گفت دوســت داریــم کار 
را با شــما ادامه دهیم. اگر ســؤالی وجود 
دارد کــه ضیائی چرا دوســت نداشــت با 
من همکاری داشته باشد، باید از خود او 
پرسیده شــود ولی من فکر نمی کنم این 

صحبت صحت داشته باشد.«
او درخصــوص برنامه هــای تیم ملی نیز 
توضیح داد: »ســال آینده بســیار سخت 
خواهــد بــود و هدف اصلی ما این اســت 
که در المپیک نتایج خوبی کســب کنیم. 
تقویم مســابقات بســیار نزدیک اســت و 
تیم ملی کارهای بســیار فشــرده ای دارد. 

مسابقات زیادی در پیش داریم اما وقت 
کافی برای آماده سازی نیست. 9 بازیکن 
ما خــارج از ایران هســتند و اگر من آن ها 
را دعوت کنم در اواسط ماه مه می توانند 
به تیم ملی بپیوندند. من سعی می کنم 
یــک  بــا  دوســتانه  بــازی  یــک  حداقــل 
تیــم خــوب داشــته باشــیم.« کواکوویچ 
درخصــوص توقع بــاای مردم ایــران از 
والیبــال گفت: »به مــردم ایــران احترام 
بــه نظــرم قــدرت واقعــی   می گــذارم و 
والیبــال ایــران طرفدارهــای آن هســتند. 
طبیعــی اســت کــه همــه طرفدارها هم 
توقــع باایــی از والیبال ایــران دارند. من 
تنها قولی که می توانم بدهم، این اســت 
که ســعی می کنیــم با کادر فنــی بهترین 
نتایج را برای  والیبال ایران کســب کنیم. 
از شــما هــم خواهــش می کنــم در مورد 
مــن  چــون  نپرســید  ســؤالی  قــراردادم 
نمی توانــم صحبتی در این مــورد انجام 
دهــم.« او درخصــوص احتمــال حضور 
بیــان  ملــی  تیــم  در  خوشــخبر  دوبــاره 
داشــت: »در مورد خوشــخبر باید بگویم 
احتــرام زیــادی بــرای او قائلــم و خیلــی 
جاهــا گفتــه ام کــه افتخــار کار کــردن با او 
را داشــته ام. همــان طور کــه می دانید، او 
در همه دنیا شــناخته شده اســت و برای 
والیبــال ایران بســیار قابل احترام اســت. 
رفتــار و دانش او به قدری کامل اســت که 
می توانــد به تیــم کمک کند. ایران نســل 

خوبــی در والیبــال دارد که باید اســتفاده 
و  جوانــان  کــردن  ترکیــب  چــون   شــوند 
بزرگســاان مســلماً در پیشــرفت والیبال 
تأثیرگــذار اســت.« ســرمربی تیــم ملــی 
والیبــال در ادامــه در مــورد اینکــه مقصر 
ســیر نزولــی والیبــال ایــران در ســال های 
اخیر چه کســی است، گفت: »در ابتدا مد 
نظر داشــته باشــید که دو کلمه مسئول و 

مقصر با هم تفاوت دارند. 
من مســئول نتایج والیبال ایران و کســب 
عنــوان ســیزدهمی جهــان هســتم ولــی 
هیــچ گاه جلــوی آیینــه نمی ایســتم و بــه 
خودم نمی گویم که تو مقصری! شما نیز 
شــاید بتوانید به کیفیت کار من ایراد وارد 
کنید ولی متوجه نمی شوم که چرا باید به 
دنبال مقصر باشــیم. مگر چه انتظاری از 

والیبــال ایران داشــتید؟ همــه بازیکنان و 
کادر فنــی تاش خود را کردنــد. بنابراین 
مقصری در تیم ملی نیست. نتایج جزئی 
از ورزش اســت. فدراســیون نیــز کیفیــت 
کار ما را دیده اســت. من  9 ســال هدایت 
تیم ملــی والیبــال صربســتان را برعهده 
داشتم اما در مقطعی احساس کردم که 
تصمیم اشتباهی گرفتم و مقصر هستم. 
در آن موقع از کارم اســتعفا دادم ولی در 
والیبال ایران احساس تقصیر نمی کنم.«

او در پایــان و درخصــوص دلیــل آمــدن 
پسرش به ایران گفت: »پسرم را به ایران 
آورده ام تــا وزیر اقتصاد ایران شــود چون 
فــوق لیســانس اقتصــاد دارد )باخنده(. 
پســرم تنهــا بــرای تعطیــات در ایــران 

حضور دارد.«

معافیت ۲۹ نفر از مدال آوران بازی های 
آسیایی ۲۰۱۸

مشــترک  دفتــر  مدیــرکل  اســبقیان،  شــروین  محمــد 
فدراســیون ها با اشــاره به دیدار صمیمانــه مدال آوران 
بازی هــای آســیایی با رهبر معظم انقــاب که با حضور 
دکتر ســلطانی فر برگزار شــد، گفــت: »در آن دیدار مقــام معظم رهبری 
رهنمودهــای بســیار ارزشــمندی را پیرامــون مســائل اخاقــی در حــوزه 
ورزش متذکر شــدند و عنایت ویژه ای هم به درخواست های مدال آوران 
داشــتند و اظهار داشــتند در این خصوص باید فکری به حال همه شــما 
بشــود. پــس از آن با نامه ســلطانی فر وزیر ورزش و جوانان به ســتاد کل، 
فرآینــد معافیــت مــدال آوران بازی های آســیایی آغاز شــد. در این بین، 
29 نفر از مدال آوران کاروان ورزشــی ایران در بازی های آســیایی 2018 به 
ســتاد کل نیروهای مسلح معرفی شــدند و در قالب معافیت از خدمت 
مقدس سربازی قرار می گیرند. خوشبختانه فرآیند معافیت آنها مراحل 
پایانی را پشــت ســر می گذارد و بزودی کارت معافیت آنها صادر خواهد 
شــد.« وی ادامــه داد: »با فدراســیون ها مکاتبه کردیم تــا مدال آورانی که 
می توانند در قالب این قانون از ســربازی معاف شــوند، به اداره کل امور 
مشــترک فدراســیون ها معرفی شــوند تا فرآینــد معافیت آنهــا را دنبال 
کنیم. ورزشکاران ملی پوشی که رشته های آنها زیر نظر کمیته بین المللی 
المپیک و شــورای المپیک آسیا هستند، می توانند دوران سربازی خود را 

در فدراسیون ها سپری کنند.«

آزادکاران امید، جانشین بزرگساان در جام جهانی
بــر اســاس اعام فدراســیون کشــتی، پــس از برگزاری نشســت مشــترک 
حمیــد بنــی تمیم سرپرســت فدراســیون با اعضــای کادر فنــی تیم ملی 
بزرگســاان و ســرمربی تیــم ملی امید، مقرر شــد با توجه به درخواســت 
علیرضا رضایی ســرمربی تیم ملی امید، این تیم به نمایندگی از کشــتی 
بزرگســاان ایران در جام جهانی 2019 روســیه شــرکت کند. پیش از این، 
غامرضــا محمدی ســرمربی تیم ملی کشــتی آزاد بزرگســاان به خاطر 
برنامه هــای زیــاد تصمیم گرفت ایــن تیم در جام جهانی 2019  شــرکت 
نکنــد. این رقابت ها 25 و 26 اســفند در یاکوتســک روســیه برگزار خواهد 

شد. 

کواکوویچ، سرمربی تیم ملی والیبال در نشست خبری مطرح کرد

من مسئول نتایج تیم ملی هستم، نه مقصر نتایج
منهای 
فوتبال

لوفیگارو: ایران، کره و ژاپن شانس داران اصلی قهرمانی اند
لوفیــگارو، روزنامه مطرح فرانســوی تیم های ایــران، کره و ژاپن را شــانس داران جدی 
عنوان قهرمانی جام ملت های آسیای 2019 نامید. این روزنامه متذکر شد روند خوب 
ایران در جام جهانی 2018 به جام آســیا هم بســط یافته و ژاپن که رکورددار فتح جام 
است و کره جنوبی هم که لژیونرهای خوبی دارد، نمی توانند بدون اقبال تلقی شوند. 
لوفیگارو به مشکات فراوان یمن و آماده شدن قطر برای میزبانی جام جهانی 2022 
از طریق درخشش در امارات و اهداف عربستان هم اشاره کرده است. همچنین دیروز 
روزنامه عربی کوره در مطلبی به ستایش از تیم کی روش پرداخت و نوشت:»کی روش 
قبل از جام ملت ها ســخنانی را بر زبان آورد که ایرانی ها را خشــمگین کرد. او گفت که 
رســیدن به نیمه نهایی رویای فوتبال ایران اســت و این باعث شــد بسیاری از او انتقاد 

کنند اما شدت این انتقادها این روزها با نمایش خوب ایران کم شده است.«

جهانبخش: آماده ام و مشکلی هم ندارم
علیرضا جهانبخش بــا رهایی از مصدومیت 
مزمــن آمــاده همراهــی تیــم ملی ایــران در 
دیدارهای بعدی اش در جام ملت های آسیا 
شــده اســت. جهانبخــش روز گذشــته هنگام 
خــروج از هتــل محــل اقامت ملی پوشــان در 
ابوظبــی امــارات بــا هــواداران تیــم ملــی بــه 
گفت وگو پرداخت و بــه آنها اطمینان داد که 

تمرینات مشــترک ازم را با ســایر ملی پوشان داشته است. وی اضافه کرد: 
از نظــر بدنی دیگر مشــکلی ندارم و امیــدوارم بتوانم بــرای تیم ملی مؤثر 

واقع شوم.

دژاگه: مسابقه با عراق تاپ ترین بازی گروه است
اشــکان دژاگه دیدار چهارشــنبه شب برابر عراق 
را تاپ تریــن بازی گــروه چهارم جــام ملت های 
آســیا خوانــد و گفــت بایــد مراقــب باشــند که از 
بابــت داوری لطمــه ای به ایران وارد نشــود. وی 
بــا ضعیف خوانــدن داوری ها در این مســابقات 
گفــت: بــا اینکــه صعودمــان حتمــی شــده ولی 
بایــد قبول کنیم که دیدار مقابل عراق که بر ســر 

سرگروهی است، مسابقه سختی است. البته شرایط فیزیکی و روحی ما خوب و 
هدف مان کســب پیروزی اســت. وی افزود: با توجه به حضور تیم های نامداری 

چون ژاپن و استرالیا باید بازی به بازی پیش برویم و ببینیم که چه می شود.
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کوریره دلو اسپورت )ایتالیا(
لیــگ  در  یوونتــوس  مکــرر  پیروزی هــای 
فوتبال ایتالیا که هشتمین قهرمانی متوالی 
این تیم در ســری »A« را محتمل تر کرده، 
به خبر و عکس اول این نشریه تبدیل شده 
و این امر محصول قــوت مدیران خاندان 
اتیلــی توصیف شــده اســت. کوریره حرف 
سال تازه کارلو آنچلوتی، سرمربی ناپولی و 
همچنین اظهــارات مردان میان را آورده 
که هر چه می کوشند، راهی برای مهار یووه 

نمی یابند.

 اسپورت )اسپانیا(
این نشــریه روی دیدار شب گذشته بارسلونا 
بــا ایبــار تمرکز کــرده اســت. دیــداری که اگر 
لیونل مســی در آن فقط یک گل هم می زد، 
به رکورد جالب 400 گل زده در لیگ فوتبال 
اســپانیا می رســید و افتخــارات فراوانــش را 
در اســپانیا فزون تــر می ســاخت. اســپورت 
همچنین در مصاحبه ای با سانتیاگو سواری 
ســرمربی رئال مادرید، از کوشــش وی برای 
کاســتن از ضریب اشتباهات تیمش در نیم 

فصل دوم الیگا سخن گفته است.

ابوا )پرتغال(
آخرین تحــوات لیگ فوتبــال پرتغال روی 
صفحه اول این روزنامه انعکاس تام و تمام 
دارد. رقابتی که چهار تیم پورتو، بنفیکا، براگا 
و اســپورتینگ را بــا فواصلــی کم نســبت به 
یکدیگر به کســب عنــوان قهرمانــی امیدوار 
نگــه داشــته اســت. مســأله ای که بــه ابهام 
موجــود در این زمینه افزوده، تســاوی بدون 
گل شــنبه شب اسپورتینگ با پورتو است که 
در تمامــی دهه هــای اخیــر از »قدرت«های 

اصلی فوتبال پرتغال تلقی شده اند.

در حالــی کــه تیم ملــی در 2 بازی ابتدایی در جــام ملت ها 7 گل 
به ثمر رســانده، بیژن ذوالفقارنســب معتقد اســت ایــران در فاز 
هجومی باید متنوع تر بازی کند. این کارشناس فوتبال درخصوص 
عملکرد تیم ملی به فارس گفت:»تیم ملی در این 2 بازی، به خصوص در بازی 
اول، عملکرد خوبی داشته اما بازی سوم ما مهم تر است. بازی با عراق است که 
تعیین می کند ما به عنوان تیم اول صعود می کنیم یا دوم. ما باید بازی با عراق را 
یک فینال حساب کنیم. این تیم برای ما ساده نبوده و هیچ وقت نتوانسته ایم به 
راحتی از آن عبور کنیم. نمونه آن مصاف مان در دوره قبل جام ملت ها است که 
بازی را در ضربات پنالتی واگذار کردیم اما در مجموع اگر با همان اقتدار بازی کنیم، 
فکر نمی کنم مقابل عراق به مشکل بخوریم. مگر اینکه با صاحدید کی روش از 
بازیکنان اصلی در زمین اســتفاده نکنیم.« ذوالفقارنسب درخصوص اینکه روند 
تهاجمی تیم ملی را چطور می بیند، این پاسخ را داد:» سطح این بازی ها با جام 
جهانی خیلی تفاوت دارد با این حال در این بازی ها هم باید یک برنامه صحیح 
داشته باشیم و بر اساس امکانات خودمان و حریفان حرکت کنیم تا حتما برنده 
شویم. در فاز تهاجمی، ما در بازی اول خیلی خوب بودیم اما در بازی دوم سرعت 
و میل به گلزنی را کمتر دیدیم. با این حال، خیلی امیدوار و خوشــبین هســتم که 
تیم ما در این بازی ها رویکرد تهاجمی خوبی داشته باشد.« او در مورد گلزنی های 
ســردار آزمون و اینکه عده ای معتقدند کی روش ایــن بازیکن را احیا کرده، گفت: 
»خیر اینطور نیست. سردار آزمون فوتبالیست خوبی است. او از فرصت ها خوب 
اســتفاده می کند و اگر شــرایط را برایش مهیا کنند، گلزنی می کند. ســایرین مانند 
طارمی و جهانبخش هم به همین صورت هستند. آیا اگر جهانبخش به بازی ها 
برسد باید بگوییم کی روش او را احیا کرد؟  آزمون روی مهارت های خودش گلزنی 
کرده و همیشه شرایط این را دارد که اگر موقعیت های مناسب برایش فراهم کنند، 

از هر 3 توپ، 2 تا را گل کند.«
ایــن کارشــناس فوتبــال درخصوص ســؤالی مبنی بــر اینکه آیا اشــکالی در تیم 
می بیند که در راه رســیدن به نیمه نهایی و فینال باید رفع شود؟ چنین پاسخ 
داد: »در همین بازی تیم ملی برابر ویتنام، ما برای عبور از خط دفاعی حریف 
از دقیقه یک تا پایان بازی با یک روش بازی کردیم. در صورتی که به عنوان 
مثال پس از 30 یا 40 دقیقه اگر نتوانیم به دروازه حریف برسیم، باید روش 
را عوض کنیم و به اصطاح از پلن های دوم و حتی ســوم استفاده کنیم. 
مــا در فاز هجومی متنوع بازی نمی کنیم. در بــازی اول، دو مدافع میانی 
یمن ضعیف بودند و هر چه توپ ارســال شــد یا گل شــد یا به موقعیت 
90 درصدی تبدیل شــد یا اینکه به صورت تک به تک از آنها عبور کردند. 
ملی پوشــان، مرکز دفاعی این تیم را هدف گذاری کرده بودند و از آنجا ما 5 
بار به گل رسیدیم. نقطه قوت تیم ویتنام قلب دفاعی این تیم بود. ما روی این 
منطقه هدف داشــتیم و بارها به در بسته خوردیم و باید شیوه را عوض می کردیم. 
تیم ما علیرغم دو بازی خوبی که انجام داد و 7 بار به گل رسید باید در فاز تهاجمی 

متنوع تر بازی کند.«

استقال دیروز هم دو جلسه تمرینی 
را در اردوی تدارکاتــی خــود در شــهر 
آنتالیای ترکیه پشــت ســر گذاشــت و 
این در حالی است که هنوز عده ای در 
تهران نســبت به انتخاب شدن آنتالیا 
با هوای ســرد این روزهایش به عنوان 
محل برگــزاری اردو ایــراد می گیرند و 
می گوینــد اگر این تیم طبــق قرارهای 
قبلی اش به قطر می رفت، با توجه به 
هوای مایم تر این کشور به نفع آبی ها 
تمام می شــد. البته تا دیروز نه خبری 
از ریــزش بــرف در آنتالیــا شــد و نــه 
ســرمای افراطی در این شهر مشاهده 
شده است و از طرف دیگر زمین کمپ 
اســتقال هم کیفیت خوبــی دارد. در 
شــرایطی که دمای هوا طــی روزها در 
آنتالیــا بــه 11 تــا 13 درجــه می رســد، 
وینفــرد شــفر ســرمربی آبی  هــا هم با 
گذاشتن پســتی معنادار و گایه آمیز، 
نارضایتی خــود را از برگزاری این اردو 
در آنتالیــا ابــراز داشــت. شــفر در این 
پست آورده اســت: انتظار داشتیم به 
قطر برویــم و وقتی بــه ترکیه آمدیم، 
بســیار ســورپرایز شــدیم! اینجــا هــوا 

مثــل قطــر آفتابی نیســت امــا قطعاً 
ادامــه  وی  اســت.  گرم تــر  تهــران  در 
داده اســت: اینجــا هیــچ شــخصیت 
مشــهوری را نمی بینیــم امــا بــه هــر 
حال بــرای تمریــن کــردن و کمپ به 
ســر می بریم. بله ما به بهترین شکل 
باشــگاه  و  می شــویم  آمــاده  ممکــن 
هــم در حــال تــاش اســت تــا نفرات 
جدیــد را جلــب کنــد. یکــی از نفرات 
جدید که البته جذب شــده و مراســم 
معارفــه اش دیــروز در آنتالیــا برگــزار 
شد، مارتین فورکل دستیار جدید شفر 
اســت که هموطن خود وی اســت. در 
ایــن مراســم شــفر اطاعــات کافی را 

درباره فورکل به شاگردانش ارائه کرد 
و پــس از صحبت هــای وی، بازیکنان 
استقال، فورکل را سر دست گرفتند و 
بــه هوا پرتاب کردند تا به او خوشــامد 
بگویند. در پی آن، بازیکنان تمرینات 
عادی خــود را شــروع کردند که نقطه 
پایانی آن یک بازی درون گروهی هم 
بیــن آبی ها برگزار شــد. امــروز فرهاد 
مجیــدی هــم از تهــران عــازم آنتالیــا 
می شــود تــا در اردوی آبی هــا حضــور 
یابد و بازگشــتش به جمع آنــان را که 
از اواسط هفته پیش شکل گرفته بود، 
اســتمرار بخشد. در تحوات مرتبط با 
اســتقال در تهــران نیز تأکید شــد که 

جدایــی جابر انصــاری از ایــن تیم که 
هفته گذشــته مــورد تأییــد نهایی قرار 
گرفتــه بــود، محقــق و ایــن کار تمــام 
شــده اســت. جدایــی وی و همچنین 
نویمایــر و الحاجی گــرو 3 جای خالی 
را در فهرســت باشــگاه ایجاد کرده اما 
مدیران استقال هنوز موفق به جذب 
نیروهــای بــا کیفیــت تــازه نشــده اند 
ترکیــه همــان  اردوی  در  و حاضــران 
نفرات قبلی تیم هســتند. کمبود پول 
از دایــل بی تحرکی اســتقال در بازار 
نقــل و انتقال ها و عــدم جذب مجدد 
جپــاروف عنــوان شــده اســت و ایــن 
در حالــی اســت کــه برخــی می گویند 
اگــر هــم آبی ها خریــد تازه ای داشــته 
باشــند، از بین بازیکنان خارجی واجد 
شــرایط خواهند بود و آنها قید نفرات 
داخلی را زده اند. استقال با احتساب 
خروجی هایش اسامی آقاخان، حسن 
کریمی و شجاعیان را به فهرست نیم 
فصل دوم خود افزوده اســت اما آنها 
همگــی از نیروهــای قبلــی اســتقال 
رهایــی  مصدومیــت  از  کــه  هســتند 

یافته اند.

تمرین صبح دیروز پرسپولیسی ها در کمپ مدرن اسپایر در شهر دوحه قطر یک تمرین جمع 
و جور و کوتاه مدت بود. سرخ ها عصر روز گذشته با تیم یوپن بلژیک مسابقه ای دوستانه در این 
شهر برگزار کردند که این دیدار 2 بر یک با گل های سعید کریمی و محمد امین اسدی به سود 
پرســپولیس به پایان رسید. این مســابقه در شرایطی برگزار شد که پرسپولیس در تاریخ پنجاه و 
اندی ساله خود هرگز با یک تیم بلژیکی بازی نکرده بود. سرخ ها طی این مدت بارها با اروپایی ها 
و بویژه انگلیسی ها مصاف کرده اند اما یوپن که البته مرتضی پورعلی گنجی، ملی پوش ایرانی اش 
را در اختیار نداشت، نخستین دیدار آنها را با تیمی از بلژیک شکل داد در حالی که پرسپولیس کار 
جذب ماریو بودیمیر، مهاجم کروات بلندقد خود را قطعی کرده است، دیروز نناد بلیکا سرمربی 
نام آشنای دینامو زاگرب که تیمش پیش تر از بودیمیر سود می جست، برای این بازیکن در پایگاه 
تازه اش آرزوی موفقیت کرد. وی گفت: بودیمیر شایسته این بود که در اواخر دوران فوتبالش به 
تیمی دیگر برود و پول زیادی بیندوزد و ما برای او آرزوی بیشترین موفقیت ها را داریم. این حرف ها 
را کسی زد  که اینک یک پرسپولیسی دیگر که همانا صادق محرمی است، به عنوان شاگرد وی در 

دینامو فعالیت می کند. نام حریف تدارکاتی بعدی سرخ ها هنوز مشخص نشده است.

سردار روی مهارت های خودش گل می زند

 ذوالفقارنسب: تیم ملی در بخش هجومی
باید متنوع تر باشد

کار مهم مهاجم قطر در دیدار برابر کره شمالی
واقعــه جالــب طی پیــروزی یکطرفه 0-6 عصــر دیروز قطر 
مقابــل کــره شــمالی در مســابقات فوتبــال جــام ملت های 
آســیای 2019، بــه ثمر رســیدن چهــار گل توســط معزعلی، 
مهاجم قطر بود. وی با این عملکرد درخشــان نه تنها 5 گله شــد و بااتر از 
سردار آزمون به صدر جدول گلزنان این جام صعود کرد، بلکه به پنجمین 
بازیکن در تاریخ جام ملت ها تبدیل شــد که توانســته است در یک دیدار به 
تنهایی چهار گل بزند و به اصطاح »پوکر« کند. در میان نفرات قبلی انجام 
دهنده این مهم، دو ایرانی با نام های آشــنای علی دایی و بهتاش فریبا هم 
مشــاهده می شــوند. 2 گل دیگر تیــم ملی قطر در دقیقه 43 توســط خوخی 
بوعــام و در دقیقــه 68 عبدالکریم حســن بــه ثمر رســید. همچنین دیروز، 
تیم هــای ژاپــن و عمــان در گروه F به مصــاف هم رفتند که ژاپــن با تک گل 
هاراگوچی ) 28 - پنالتی( حریف خود را شکست داد و با 6 امتیاز صعودش 

به مرحله بعد قطعی شد.

جرج لیکنز سرمربی تراکتورسازی شد
بررســی  از  پــس  تراکتورســازی  باشــگاه  مالــک  زنــوزی  محمدرضــا 
گزینه هــای مــورد نظــر در نهایــت جــرج لیکنــز را برای هدایت ســرخ 
پوشــان انتخــاب کــرد. جــرج لیکنــز عصــر دیــروز بــا مدیران باشــگاه 
تراکتورسازی به توافق رسید و قرار است با یک دستیار در تبریز حاضر 
شــود. براســاس اعام ســایت باشــگاه تراکتورســازی، لیکنز به عنوان 
معمار نســل طایی فوتبال بلژیک شــناخته می شود و سوابق پرباری 

را در کارنامه فنی خود دارد.

کریم بوستانی سرمربی استقال خوزستان شد
کریــم بوســتانی که به عنوان ســرمربی موقتی اســتقال خوزســتان فعالیت 
می کرد، دیروز به عنوان ســرمربی قطعی و تا پایان لیگ هجدهم ســکاندار 
این تیم شد. وی پس از کنار رفتن داریوش یزدی، هدایت آبی های خوزستان 
را در دست گرفته بود و مدیریت این باشگاه با احتساب بی پولی های حاکم 
بر باشــگاه، تصمیم به حفظ بوســتانی و پرهیز از جذب یک سرمربی جدید 

گرانقیمت گرفت. 

کریمی: همه کمک کنند تا نساجی اوج بگیرد
فیروز کریمی که خبر انتصابش به عنوان ســرمربی جدید نساجی قائمشهر 
و جانشــین جواد نکونام دهان به دهــان می چرخد، دیروز گفت برنامه های 
مــورد نظرش برای هدایت این باشــگاه را به مالکان باشــگاه داده و امیدوار 
است همگی دست به دست هم بدهند تا این تیم یک بار دیگر اوج بگیرد. 
وی افزود: هر کاری از دستم برآید، برای نساجی انجام می دهم و اگر ببینم 

حضورم کم اثر است، خواهم رفت.

 مارادونا و یک جراحی موفقیت آمیز
دیه گــو مارادونا، اســطوره فوتبــال آرژانتیــن در بوینوس آیــرس پایتخت 
ایــن کشــور تحت عمل جراحی معــده قرار گرفت و در پی آن، گفته شــد 
کــه این عمل موفقیت آمیز بوده اســت. دختر کاپیتان و ســرمربی ســابق 
تیم ملی آرژانتین متذکر شــد هرچند کار پدرش به عمل جراحی کشیده 
امــا عارضــه وی جــدی و خطرناک نبوده اســت. با این حــال، مطبوعات 
آرژانتینــی دیــروز گزارش دادند کــه کار مارادونا بــه خونریزی داخلی هم 
کشیده شده بود. مارادونا مدتی است که هدایت یک تیم دسته دومی را 
در مکزیــک برعهــده گرفته ولی آنجا هم با عوارض ناراحتی کمر دســت 
بــه گریبــان بوده و حتی برای نشســتن روی صندلی هم مشــکل داشــت. 

مارادونا 58 سال سن دارد.

اخبـــــار

بازتاب

تیــم ملــی دومیــن دیــدار خــود در جــام 
ملت هــای آســیا 2019 را برگــزار کــرد و بــا 
برتــری 2 بــر صفر مقابل ویتنــام، در صدر 
گــروه D قــرار گرفــت. کارشناســان فوتبال 
کشــورمان معتقدند که تیم ملی ایران در 
هفدهمین دوره مســابقات شرایط خوبی 
دارد و یکی از شانس های اصلی قهرمانی 
به حســاب می آید. اما بازی ســوم مرحله 
گروهــی بــا عــراق یکــی از حســاس ترین 
دیدارهای تیم ملی است و شاید این بازی 
نشــان دهد عیــار واقعی تیم ملــی چقدر 
است. پرویز مظلومی، مهاجم دهه 60 تیم 
ملی درخصوص 2 برد ایران مقابل یمن و 
ویتنام در جام ملت ها، به خبرنگار »ایران« 
گفت: »تیــم ملی با دو بــرد مقابل یمن و 
ویتنام خیلی خوب مسابقات را آغاز کرد و 
شروع بسیار مقتدرانه ای داشت، تیمی که 
در این 2 بازی 7 گل زد و گلی دریافت نکرد 
اما این دو بازی نمی تواند عیار تیم ملی را 
مشــخص کند و باید با حضــور در مراحل 
بااتر درخصوص برخی مســائل صحبت 
کنیــم.« او ادامــه داد: »تیم هــای یمــن و 
ویتنام از پیش بازنــده بودند و همان گونه 
کــه پیــش از برگــزاری مســابقات صحبت 
می شــد، دیــدار با عــراق برای مــا اهمیت 
زیــادی دارد و باید ببینیم کــه تیم ملی در 
مقابل عراق چگونه بــازی می کند. یکی از 
اتفاقــات خوبی که برای تیــم ملی در جام 
ملت ها افتاد، تغییر تفکرات کی روش بود 

که البته این تغییر کامًا طبیعی است.«
ســرمربی سابق تیم فوتبال استقال بیان 

داشت: »کی روش در جام جهانی تفکرات 
تدافعی داشــت اما جام ملت ها فرصتی 
بــود کــه تفکــرات کــی روش تغییــر و تیم 
ملی در مقابل رقبای خود تهاجمی بازی 
کند. از 8 ســالی که کی روش سرمربی تیم 
ملی ایران شــد، این گونــه تهاجمی بازی 
نمی کــرد و این تهاجمی تریــن تیم تاریخ 
ایــران اســت. فوتبال شــناور، تــک ضرب، 
تاکتیکــی با انجام کارهای ترکیبی ســبکی 
اســت که تیــم ملی در جام ملت هــا آن را 
به کار می برد.« مظلومی در ادامه تصریح 
کرد: »شیوه بازی تیم ملی در جام جهانی 
را مردم نمی پســندیدند و نســبت به این 
موضــوع انتقــاد می کردنــد در حالــی کــه 
کی روش مجبور بود که در مقابل تیم های 
نامــدار بــا ایــن روش بــازی کنــد. فوتبــال 
تهاجمی را همه دنیا می پســندند، مردم 
دوســت دارند که در بازی هــا گل رد و بدل 
شــود و فوتبال با به ثمر رســیدن گل کامًا 

لذتبخش است.«
او بــا اشــاره به ایــن موضوع کــه تیم ملی 
بــرای اولین بــار اســت که با یــک  هافبک 
دفاعــی بــازی می کنــد، افــزود: »ترکیــب 
تیــم ملی بــه گونه ای اســت کــه 4 بازیکن 
هجومی جلوتر از  هافبک ها بازی می کنند 
و همکاری بسیار خوبی با همدیگر دارند. 
ســردار آزمون بازیکنی اســت کــه در نوک 
حمله حضور دارد و وظیفه او در این دوره 
از مســابقات گلزنی است که تا به اینجا به 

درستی وظیفه اش را انجام داد.«
ســرمربی ســابق تیــم فوتبــال اســتقال 
درخصوص بــازی با عراق گفــت: »عراق 
مثل دوره گذشــته نیســت، این تیــم دوره 
قبــل قوی تــر بــود امــا به هــر حــال عراق 

حریف ســنتی ماســت. خیال عراقی ها با 
صعــود بــه دور دوم راحــت اســت به این 
دلیل با آســودگی خاطر بــا تیم ملی بازی 
خواهــد کــرد البته ما هم چنین شــرایطی 
داریــم اما باخت به این تیــم در دوره قبل 
باعث شــد تــا این بــازی برای مــا اهمیت 
بیشــتری داشــته باشــد. نباید فکــر انتقام 
از عــراق باشــیم چــرا کــه در ایــن صورت 

نمی توانیم عراق را شکست دهیم.«
مظلومــی ادامــه داد: »عــراق مهاجمــان 
خوبی دارد و  هافبک های این تیم )طارق 
همام و بشــار رســن( بــه دلیل حضــور در 
لیــگ ایــران شــناخت خوبــی از فوتبال ما 
دارنــد امــا با ایــن وجــود ما هــم بازیکنان 
باکیفیتــی داریم.« گل دوم ســردار آزمون 
به ویتنام گلی بود که توجه سرمربی سابق 
آبی ها را جلب کرد. او درخصوص این گل 
بیان داشت: »از 7 گلی که تیم ملی در این 
2 بازی به ثمر رســاند، گل سردار بیشتر به 
دلــم نشســت. گل او روی کار فــردی بود، 
او بــا تــوپ دزدی و در حالــی کــه آن تــوپ 
شــانس گل نبــود، گلزنــی کرد کــه این کار 
مهاجم شــش دانگ است که ســردار این 
خصوصیت را دارد. من از گل دوم ســردار 
خیلی خوشحال شدم. پیش بینی من این 
بود که تیم ملی 2 بر صفر ویتنام را می برد 

و پیش بینی من درست از آب درآمد.«
سرمربی سابق و بازیکن دهه 60 تیم ملی 
فوتبال با اشــاره به این موضوع که فوتبال 
در آســیا پیشــرفت کــرده اســت، افــزود: 
»تیم هــای ویتنام و هند پیشــرفت خوبی 
داشــتند و در ایــن تورنمنت نشــان دادند 
که بخوبی در مسیر پیشرفت قرار گرفتند. 
عــاوه بــر ایــن تیــم اردن هــم پیشــرفت 

کــرده و یکی از مدعیــان قهرمانی در جام 
ملت هاست. درست است که تعداد باای 
تیم ها باعث شــده که کیفیت مســابقات 
پایین تر بیاید اما این فرصتی اســت برای 

تیم های دیگر.«
مظلومــی در پاســخ بــه ایــن ســؤال کــه آیا 
جــای بازیکنــی در ایــن جام خالی اســت؟ 
بیــان داشــت: »تیــم ملــی خــوب اســت و 
جای بازیکنی در تیم خالی نیســت. از نظر 
مــن تیم کنونــی یکــی از بهتریــن تیم های 
تاریخ ایران اســت چرا که بازیکنان لژیونر و 
باتجربــه ای در تیم ملی حضــور دارند و در 
کنار این بازیکنان، جوانان خوبی به ترکیب 
تیم اضافه شده اند که این موضوع می تواند 

تضمینی باشد برای آینده فوتبال ایران.«
او در خصــوص مدعیان ایــن دوره از جام 
ملت ها گفت: »تیم های ژاپن، کره جنوبی 
و عربستان مدعیان قهرمانی هستند البته 
قطــر هــم فوتبــال خوبــی دارد و می تواند 
یکی از مدعیان قهرمانی باشد.  قطری ها 
زیر نظر اســپانیا در حال پیشرفت هستند 
و ایــن پیشــرفت بــه دلیــل میزبانــی آنها 
در جــام جهانی اســت. تیم ملــی امارات 
به عنــوان میزبان این مســابقات به هیچ 
وجه مدعی نیست.« بازیکن دهه 60 تیم 
ملی با اشــاره به این موضوع که تیم ملی 
از همه تیم ها شــرایط بهتری بــرای دارد، 
افزود: »امیدوارم تیم ملی بتواند قهرمان 
ایــن دوره از جــام ملت ها شــود و طلســم 
43 ساله را بشــکند. هر چقدر مدت زمان 
قهرمان نشــدن تیم ملی بیشتر شود، این 
طلسم سخت تر شکسته می شود. ملت ما 
نیاز به شادی دارند و امیدوارم که مردم ما 

با قهرمانی به این شادی برسند.«

تیم کی روش تهاجمی ترین تیم ملی تاریخ مان است
پرویز مظلومی، بازیکن تیم ملی در دهه 60 در گفت و گو با »ایران«:

نباید فکر انتقام از عراق باشیم/ گل دوم سردار به ویتنام به دلم نشست / جای بازیکنی در تیم ملی خالی نیست 
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تیم ملی فوتبال ایران دومین دیدارش در جام ملت های 
آســیا را هم با موفقیت پشــت سرگذاشــت تا با شــرایطی 
ایــده آل خود را مهیای بازی ســوم مرحلــه گروهی مقابل 
عراق کند. شــاگردان کی روش با دو گلی که توســط سردار 
آزمون به ثمر رســید، ویتنام را هم از پیش رو برداشــتند و 
در این میان ســایت کنفدراســیون فوتبال آسیا در گزارشی 
به بررســی وضعیت تیم ملی ایران پس از کســب دومین 
پیروزی پرداخت. کارلوس کی روش پس از قطعی شــدن 
صعود به مرحله یک هشتم نهایی و صدرنشینی ایران در 
گروه D مســابقات، به سایت رســمی کنفدراسیون فوتبال 
آســیا گفت:»در فوتبــال، بازی بعدی همیشــه مهم ترین 
بــازی اســت و تقابــل با عــراق برای مــا یک بــازی حیاتی 
به شــمار می رود. از حاا هر کاری که انجام می دهیم برای 
بازی عراق خواهد بود؛ دیداری که باید با تمرکز باا مقابل 
آنها بازی کنیم. هر دو تیم برای کسب صدر جدول و حفظ 
اعتبــار با یکدیگر خواهنــد جنگید. هرکاری که ازم باشــد 

انجــام می دهیم تا در بازی بعدی از عراق بهتر باشــیم.« 
سرمربی تیم ملی افزود: »بر این باورم که برای حضور در 
هر تورنمنتی نیاز است کل بازیکنان آماده باشند. می توان 
بازی هایــی را با ترکیب اصلی با پیروزی به پایان برد اما با 
ترکیب کامل می توان قهرمان یک تورنمنت شــد. وظیفه 
من به عنوان ســرمربی این اســت کــه 23 بازیکن تیمم را 

مثبت و با نگرش سازنده حفظ کنم.«

بازیکنــان تیــم ملــی فوتبال صبــح دیروز 
)یک شــنبه( تمرینــات خــود را در ســالن 
تیــم  گذشــته  روز  عصــر  کردنــد.  برگــزار 
ملی فوتبــال ایــران اردوگاه خود در شــهر 
ابوظبــی را تــرک گفت و به دوبــی رفت تا 
بــرای مســابقه مهم خــود برابر عــراق در 
چهارشــنبه شــب کــه تکلیف ســرگروهی 
دســته چهارم جــام ملت ها را مشــخص 
ســفر  زمــان  در  شــود.  مهیــا  می کنــد، 
ملی پوشان به دوبی، فوتبالدوستان ایرانی 
که به اطراف هتل محل اقامت آنها آمده 
بودنــد، بدرقــه گرمــی بــا یوزها داشــتند و 
بخصــوص کــی روش را بشــدت تشــویق 
کردند و ایــن مربی پرتغالی نیز برای آنها 
دست تکان داد. ملی پوشان با تعدادی از 

هواداران عکس یادگاری هم گرفتند.

»پست« معنادار شفر درخصوص اردوی آنتالیا

کی روش رمز قهرمانی در یک تورنمنت را فاش کرد

نخستین بازی تاریخ پرسپولیس مقابل تیم بلژیکی
در اردوی دوحه شکل گرفتدستیار جدید شفر روی هوا

محمد محمدی سدهی
خبرنگار

بدرقه گرم ملی پوشان در ابوظبی

نمایی از دیدار دوستانه دیروز پرسپولیس مقابل یوپن/ سایت باشگاه
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تزاَوُروا َتحـابـّوا و َتصـاَفُحـوا و ا َتحـاَشُمـوا

به دیدن یکدیگر روید تا یکدیگر را دوست 
داشته باشید و دست یکدیگر را بفشارید و 

به هم خشم نگیرید.

بحاراانوار)ط-بیروت( ج75، ص 347
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کمتــر از یک ســال پیش نمایشــگاه عکســی در 
ایــران با عنــوان »متولدین لهســتان مســتقل« 
در  لهســتانی   مهاجــران  از  )عکس هایــی 
کشورمان( برپا شد که بازتاب گسترده ای هم داشت. پاتریشیا اوزجان 
کارولفســکا، کاردار وقت سفارت لهستان جایی درباره این نمایشگاه 
گفته بود: »این نمایشــگاه درباره تاریخ 120 هزار شهروند لهستانی - 
اعم از نظامی و غیرنظامی- است که 75سال پیش در بهار 1942 به 
طور معجزه آســایی راهشــان به ایران باز شــد. آنها به ایران آمدند و 
از قحطی و بیگاری در اردوگاه های کار اجباری شــوروی ســابق نجات 
پیــدا کردنــد. تجربه آنها از حضور دو - ســه ســاله در ایــران، ذهنیتی 
درباره ایران برای آنها رقم زد که تا ده ها ســال بعد باقی ماند و رفتار 
مهربانانه و خوش قلبی را به خاطر ســپردند«. لهســتانی  ها همیشه 
از میهمان نــوازی ایرانی هــا با یــاد و خاطره نیک ایــن میزبانی حرف 
زده انــد و آن را مــورد ســتایش قــرار داده انــد اما گویا ضعیف شــدن 
حافظــه تاریخی بشــر که شــاملو از آن حرف می زد روز به روز بیشــتر 
گریبان گیــر می شــود تــا جایی که کشــوری مثل لهســتان، قرار اســت 

میزبــان امریکایی هــا شــود تا کنفرانســی ضــد ایرانی در آنجــا برگزار 
شــود. چند روز پیش مایک پمپئو وزیرامورخارجــه امریکا اعام کرد 
که ماه دیگر در 24 و 25 بهمن کنفرانســی ضد ایرانی را در لهســتان 
برگــزار خواهیم کــرد. محمد جواد ظریــف وزیر خارجه ایــران هم با 
نقــد این میزبانی، در توئیترش نوشــت: »دولت لهســتان نمی تواند 
این شــرمندگی را پاک کند. در حالی که ایران لهستانی ها را در جنگ 
جهانــی دوم نجات داد، این کشــور اکنون میزبان ســیرک مذبوحانه 
ضدایرانی شــده اســت.« دامنه این برخوردهای سیاسی به فرهنگ 
هم کشــیده شــد و حســین انتظامــی در توئیتــرش اعام کــرد که به 
همین دلیل، هفته فیلم لهســتان در تهران برگزار نخواهد شد. حاا 
عاقه مندان سینمای لهســتان باید پاخور سیاست بازی دولتمردان 
ورشو شــوند و از دیدن فیلم های کارگردانان بزرگ سینمای لهستان 
در هفته ای که قرار بود در گروه هنر و تجربه برگزار شود محروم شوند. 
حسین انتظامی )سرپرست سازمان سینمایی( در صفحه توئیترش 
نوشــت: »ایرانی هــا، اقــوام و ملــل مختلف بویــژه لهســتانی ها را در 
شــرایط ســخت با آغوش بــاز میزبانی کرده اند. میهمــان که حرمت 

میزبان را نگاه ندارد نمی تواند انتظار داشــته باشد به میهمانی خود 
ادامه دهد. به پاس عزت ایران و ایرانی، برگزاری هفته فیلم لهستان 

در تهران موکول به رفتار مناسب ورشو خواهد شد.«

به دلیل برگزاری یک کنفرانس ضد ایرانی در ورشو

هفته فیلم لهستان در تهران لغو شد

و  سیســتان  اهالــی  از  فیلمــی  دیــروز 
بلوچستان در فضای مجازی منتشر شد 
که کاربــران زیــادی درباره اش نوشــتند. 
فیلمــی ناراحت کننده کــه واکنش ها به 

آن هم همراه با غم و اندوه بود.
در این فیلم پدری اهل روســتای چاه 
جمــال ایرانشــهر در حضــور فرزندانش 
می گفــت کــه نتوانســته بــرای دخترش 
لبــاس دخترانــه تهیه کند و بــه همین دلیل لباس پســرانه 
تنــش کــرده اســت. ایــن فیلــم مثــل اتفاقــات دیگــری که 
در اســتان سیســتان و بلوچســتان می افتــد بازتــاب زیــادی 
داشــت و خیلی هــا از فقــر و محرومیــت ایــن اســتان گلــه 
کردند: »قطعاً سیســتان و بلوچســتان ایــن ظرفیت را دارد 
که ثروتمندترین اســتان ایران باشــد«، »پدر نتونســته برای 
دختــرش لبــاس دخترونــه تهیه کنــه لباس پســرونه تنش 
کــرده... بــاور مکن که در دلشــان می کند اثــر این قصه های 
تلــخ کــه در اشــک و آه توســت.هرچند بــرای اونایــی کــه 
مســئولند مهم نیست، اما رواســت از این درد، ضجه زدن، 
گریســتن، ُمــردن.«، »بلوچســتان مظلوم... پــدرش لباس 
دخترونه نداشــته بگیره لباس پســرونه تــن دخترش کرده 
رو خط نفتیم ولــی زیر خط فقریم.«، »مغزم درد می گیره 
اینــارو می بینم«،«موهاشــم پســرونه زده چــرا کًا هویتــو 
ازش گرفتیــن«، »الهی بگردم برای بــرادرش که داره گریه 
می کنــه«، »قلب آدم درد می گیــره از این همه محرومیتی 

که گریبان سیستان و بلوچستان رو گرفته«.

لباس پسرانه برای دختر

فیلم روز

شهروند 
مجــازی
یگانه خدامی

بعــد از انتشــار فیلمــی دربــاره 
کــودکان گل فروشــی که توســط 
پیمانــکار شــهرداری مــورد آزار 
و اذیــت قــرار گرفتــه و مجبورشــان کــرده بودنــد گل 
هایشان را بخورند دیروز شهردار کرمان از یکی از این 
دو کودک عذرخواهی کرد. کاری که به نظر بســیاری 
از کاربران شــبکه های مجازی خوب و پســندیده آمد 
و پس از آن همه خشــم کمی آرام شان کرد. هرچند 
کــه ایــن کار بدون انتقــاد هم نماند. فیلــم و تصاویر 
این عذرخواهی و همینطور نظرات کاربران را درباره 
آن در اینســتاگرام و توئیتــر دیروز زیــاد دیدیم: »خدا 
خیرتون بده یه کم دلم آروم شد مردم بس که گریه 
کردم، کاش یک جعبه رز با خار می دادن اون بیشعور 
بخوره تا دلم بیشــتر خنــک بشــه«، »عذرخواهی تو 
به چــه درد ملت می خوره....به چــه درد اون بچه ها 
می خوره....اگر شــماها مســئول بودین کــه یه فکری 
بــه حال این بچه های بیگنــاه می کردین«، »به جای 
اونهمــه گل یــه دســت لبــاس و کفــش می خریدید 
بــراش«، »اینــا چیزی نیس جــز مانــور تبلیغاتی که 
بگــن ما خیلی خوبیم و اشــتباهاتمونو می پذیریم«، 
»یه ســناریو محتمل هم این بود که شــهردار کرمان 
بگــه خــوب کردیــم و بعــد بــه اون پیمانــکار پاداش 
بــده. من ته ذهنــم منتظر همین بودم. مــا رو دقیقاً 
از مــرگ ترســوندن که به تبــی راضی باشــیم. مرگ 
اخــاق، مرگ امید، مرگ تمــام اون چیزهایی که تو 
زندگیت به اسم درست و غلط فهمیدی«، »شهردار 
از یکــی از کــودکان  کار که در کلیپ مــورد آزار واذیت 
قــرار گرفته بــود دلجویی کرده! مــادر این کودک هم 
اومده پیش شهردار گفته:»تو رو خدا مأمور شهرداری 
رواخــراج نکنین، مــن درد فقر وبی پولی رو  کشــیدم 
می دونم چیه.« بعد ما یه سری آدم داریم تا زیرآب 
یکــی رو نزنن و بیکارش نکنن خوابشــون نمی بره«، 
»شــهردار کرمان بــرای دلجویــی از کــودک کاری که 
مجبــور شــده بود تــا ته گل هاشــو بخــوره تاحدی که 
حالت تهوع گرفته بود، میاد یک دسته گل بزرگ رو 
هدیش بهش می ده.من جای کــودک کار بودم فرار 
می کــردم«، »آفرین بر شــهردار کرمــان که برخاف 
عــادت معمــوِل برخــی مســئولین نــه تنهــا مســأله 
)اجبار کودکان بــه خوردن ُگل( را تکذیب نکرد بلکه 
ضمن عذرخواهی از افکارعمومی از اخراج پیمانکار 
خبــر داد و از آن کــودک هم دلجویی کــرد تبریک به 
خردگرایــی و مهــرورزی حاکم بر شــهر کرمــان و یزد 
بی گمــان در کان شــهر تهــران هــم نیازمنــد چنین 

افرادی هستیم.«

واکنش روز

 عذرخواهی 
خوب بود یا بد؟

دنیا را به دســت کــودکان بدهیم/حداقل برای یــک روز / تا دنیا 
دوستی را درک کند/ کودکان دنیا را از دست ما خواهند گرفت / 

ناظم حکمتو درختان جاویدان بر آن خواهند کاشت
در حاشیه ماجرای تلخ کودکان گلفروش کرمانی نــــگاره

22 سال از مرگ احمد تفضلی زبان شناس ایرانی گذشت

پژوهشگری که هرگز به خانه اش نرسید
احمــد  مرحــوم 
آذر   1۶( تفضلــی 
دی   2۴  –1۳1۶
1۳7۵( از دوســتان 
بــود  مــن  نزدیــک 
از  مــا  دوســتی  و 
دانشــجویی  دوران 
تهران  دانشــگاه  در 
البتــه  شــد.  شــروع 
ســال  ســه  ایشــان 
وارد  زودتــر  مــن  از 
اتمــام  از  پــس  و  بودنــد  شــده  دانشــگاه 
بــورس  یــک  ایــران  در  تحصیاتشــان 
چهارســاله از انگلســتان دریافــت کردنــد 
و بــرای ادامــه تحصیــل بــه لنــدن رفتند. 
مــن هم ســه ســال بعد همــان بــورس را 
گرفتم و به کشــور فرانســه و شــهر پاریس 
رفتــم. در آن دوره هــم رابطــه مــا بــا هم 
ادامــه داشــت تا اینکــه دوره بــورس دکتر 
تفضلی که تمام شــد با من تماس گرفت 
و گفــت می خواهــم بیایــم پاریــس و یک 
دوره دوســاله تکمیلی هم آنجا بگذرانم. 
همیــن اتفــاق هــم افتــاد و او بــه پاریــس 
آمــد و بعد از این دوســال با توش و توانی 
پرمقــدار و غنی به ایران برگشــت. اســتاِد 
دکتــر تفضلــی پیش از چاپ »کتاب ســوم 
دین کرد« برای او فرســتاد تا بخواند؛ بعد 
ایــن اســتاد، در مقدمه کتــاب خود ضمن 
تشــکر ویژه از تفضلی نوشت که او ترجمه 
ایــن کتاب را چنــان زیر و زبــر و بهینه کرد 
کــه جــا داشــت نــام او بــه عنــوان مترجم 
روی جلــد این کتاب می آمــد. دکتر احمد 
تفضلــی تا لحظــه ای که آن اتفــاق فجیع 
افتــاد مدام در حال تحقیــق بود و ترجمه 

و مقاات بســیاری را به زبان های فارسی، 
فرانســه و انگلیســی در نشریات و مجات 
معتبــر ایرانــی و بین المللــی منتشــر کرد 
کــه واقعــاً همــه ایــن مقــاات را می توان 
بــه عنــوان یــک گنجینــه، علی الخصوص 
در زبان شناســی حــوزه پهلوی به حســاب 
آورد. زبــان  پهلــوی که تخصص و مســأله 
اصلی دکتر تفضلی بود، در عین شــناخته 
بــودن ابهامــات و ناشــناخته های فراوانی 
دارد و بــه هــر صــورت دکتــر تفضلــی بــر 
ســر برطرف کــردن این ابهامات و روشــن 
کــردن مســیر شــناخت زبان پهلــوی عمر 
و  لحظه هــا  و  روز هــا  ایشــان  از  گذاشــت. 
حــرف  و گفت و گو هــای بســیاری در خاطر 
مــن مانــده اســت و همچنــان نیــز برقرار 
خواهــد ماند. فرزندان ما همســن و ســال 
بودنــد و وقت هــای بســیاری را خانوادگی 
به رفــت و آمــد می گذراندیــم و در خال 
ایــن رفت و آمدها هم گفت و گوهای ما بر 
سر مسائل کاری همیشه به راه بود. گفتن 
ایــن نکته خالــی از لطف نیســت که دکتر 
تفضلی ســه یا چهارماه قبل از آنکه با آن 
مرگ فجیــع، از میان ما برود پیشــنهادی 
از دانشــگاه هــاروارد داشــت. یک کرســی 
در این دانشــگاه خالی شــده بود و از دکتر 
دعوت کردند که برای تدریس به هاروراد 
بــرود. ایشــان قبــول نکــرد و پیشــنهاد را 
رد کــرد. به درســتی معتقد بود کــه کار ما 
و شــرایطی کــه بــرای تحقیــق و پژوهــش 
نیــاز داریــم در همیــن خــاک معنــی پیدا 
می کنــد. درســت از ایــن حیــث کــه مــا در 
میــان مردمی زندگــی می کنیم که ممکن 
اســت در گویش هــا و لهجه هایشــان یــک 
کلمــه بگوینــد و آن کلمــه در گوشــه ای از 

تحقیقات مــا جای بگیرد. رشــته ای که ما 
در آن درس خواندیــم و تحقیــق کردیــم، 
مهندســی نیســت کــه هر جــا بشــود آن را 
ادامــه و بســط داد. دکتر تفضلــی در حال 
نوشــتن کتابــی جامع درباره زبــان پهلوی 
بود به نــام »تاریخ ادبیات زبــان پهلوی« 
کــه حروفچینی هم شــده بــود اما فرصت 
حتی برای غلط  گیری هــای نهایی و... هم 
به ایشــان داده نشــد. پس از رفتن ایشــان 
کتاب بــه خانم دکتــر ژاله آمــوزگار واگذار 
شــد کــه تا حــدودی هــم پیش رفــت و به 
یــک فرهنگ رســید اما 18هزار فیشــی که 
دکتــر تفضلــی جمع کرده بود بــرای ما به 
مشکاتی برخورد که جز خود ایشان کسی 
نمی توانســت این مشــکات را حــل کند. 
متأســفانه دکتر تفضلی ســاعت 12 و نیم 
روز 2۴ دی مــاه 1۳7۵ دفتــر کارش را در 
دانشــگاه تهران ترک کرد و راهی منزلش 
در شــمیران شــد کــه در خیابــان گرفتــار 

مرگی تلخ و البته مشکوک شد.

ë علی رفیعی 80 ساله شد
جمعــی از هنرمنــدان ســینما و تئاتر، 
 80 تولــد  ســالروز  دی مــاه   2۳ شــنبه 
ســالگی علــی رفیعــی را روی صحنه تاار وحدت جشــن 
گرفتند. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری، 
مجتبی حســینی معاون هنری و مسعود رایگان، فاطمه 
معتمدآریــا، رســول صدرعاملی و... از جملــه هنرمندان 
حاضر در تــاار وحدت بودند که به تماشــای جدیدترین 

نمایش رفیعی نشستند.
ë بلیت فروشی به نفع صاحبان اثر

برای اولین بار در جشــنواره فیلم فجر، درآمد حاصل از 
فــروش بلیت ها در ســینماهای مردمی به صاحبان آثار 
تعلق خواهد گرفت. به گزارش روابط عمومی جشنواره 
فیلــم فجــر، با پیشــنهاد ابراهیــم داروغه زاده دبیر ســی 
و هفتمیــن جشــنواره فیلم فجر و نظر مســاعد حســین 
انتظامی سرپرســت ســازمان امور ســینمایی و ســمعی 
بصــری مقــرر شــد در ایــن دوره جشــنواره، 50 درصد از 
مبلغ فروش بلیت ها در ســینماهای مردمی که پیش از 
این به جشــنواره تعلق می گرفت بعد از پایان جشنواره 
و پس از کسورات قانونی به صاحبان آثار پرداخت شود. 

50 درصد دیگر نیز ســهم ســالن های سینما خواهد بود 
که به روال گذشــته پرداخت خواهد شد. سی و هفتمین 
 1۳97 مــاه  بهمــن   22 تــا   10 از  فجــر  فیلــم  جشــنواره 
همزمان با ســالگرد چهل سالگی انقاب اسامی برگزار 

خواهد شد.

گزیـده 
خبـــــر

غروب بیســتم دی ماه یعنی دهم ژانویه 
در کافه ای در این شهر یک میهمانی ویژه 
و متفــاوت برپا بــود. جمعی از دوســتان 
یک شــاعر به دعوت او جمع شده بودند 
تا به سنت از رونق افتاده همنشینی های 
اهــل فرهنــگ، دور هــم باشــند. بهانــه، 
ششــم ژانویه، ســال نو مسیحی به موعد 
ارمنیان بود. این شاعر »واهه آرمن« بود 
که به غیــر از دفترهای متعدد شــعرش 
ترجمه هایــی از شــعر ارمنــی نیــز دارد و 
به نوعی ســفیری ادبی- فرهنگی میان زبان فارسی و زبان ارمنی 
اســت و مجموعه ای از اشــعار فارســی را نیز به ارمنی برگردانده 
است. او متولد مشهد است و کودکی و نوجوانی اش را در این شهر 
گذرانده  است. در نخستین مجموعه شاعر به نام »و شیطان فریاد 
کــرد خــدا« تصاویــری از کودکی اش در این شــهر دیده می شــود. 
خواهر او آنت نیز در این میهمانی میزبان اســت. خواهری که در 
تمام دفترهای واهه آرمن حضور دارد و تیماردار تن نازک شاعر 
اســت. در مقام یک پژوهشــگر مردم شناسی برایم بسیار جذاب 
بود که می شنیدم آنت می گفت هر سال به مشهد می رود و حتماً 

سری به حرم حضرت رضا)ع( هم می زند.
واهــه آرمن دوســتان بســیاری دارد هرچند خود پــای رفتن 
نــدارد و تخته بنــد صندلــی چرخ دارســت. دوســتانی آشــوری، 
آذری، ارمنی، کرد و لر و... که طیفی گسترده از شاعر و نویسنده 
و مترجم تا نقاش و گرافیســت و همین طور پژوهشــگران حوزه 
علوم انســانی را شــکل می دهنــد. او که مدتی پیش دفتر شــعر 
»بــه رنگ دانوب« را از ســوی نشــر چشــمه رونمایی کــرد اخیراً 
مجموعــه ای از کواژهایش را با نام »دویدن پس از خط پایان« 
بــه چــاپ رســانده اســت. میهمانــی واهه یــک ویژگــی کمیاب 
داشــت و آن، مهر و احترام متقابــل میهمان ها به یکدیگر بود. 
همه می دانســتند که مجلس میهمانی جلسه نقد نیست و اگر 
نام کسی می آید برای یادکردِن یادگارهای اوست تا گفت آن به 
کام برکت دهد و روح میهمان ها را تازه کند. با خود فکر کردم 
روزگاری بسیاری از آشنایی های جوان ها با پیشکسوت ها و تقدیم 
اثر به اســتاد بــرای خواندن و نقــد آن در کافه ها اتفاق می افتاد.

از کاظم ســادات اشکوری شــنیده بودم که هر کدام از شاعران و 
نویسنده ها پاتوقی داشــتند. این از دوره هدایت و »گروه اربعه« 
بــود تا اوایــل انقاب و بســیاری از بهترین ها کافه نشــین بودند. 
برخــاف این تصور غلط که جا انداخته شــده که کافه نشــین ها 
بی درد بودند. مثًا یکی از کســانی که خیلی دوســتش دارم و در 
ترجمه و ویرایش و نمایشــنامه اعجوبه ای بود و ســخت گمنام 
اســت، محمد آســتیم، در کافه فیروز می نشســته و این ها همه 

دوستان و شاگردانی داشتند و گاه میهمان هایی.
در ایــن شــب دو کتاب هدیــه گرفتم یکی »دویــدن پس از 
خــط پایــان« و دیگری »گذشــتن از آهو« از فرنــاز فرازمند. در 
زیر تقدیم نامه هر دو در کنار امضای شــاعر نوشته شده بود با 
مهر و اعتماد. من به غیر از واهه، آنت و همکارم ژیا مشیری 
که مردم شــناس اســت بقیه جمع را برای بار نخســت بود که 
می دیــدم امــا میان همــه آنها حس دوســتی موج مــی زد. با 
خودم گفتم چه قدر زیباســت کلمات و خطوط؛ زیرا فضیلت 
می بخشــند و این جماعت چه قدر حضورشان مغتنم است. 
فرهنگ ما چشم به راه رونق گرفتن ضیافت های بی پیرایه ای 
از ایــن دســت اســت؛ نشســت هایی چابــک و چــااک بــرای 
بــه اشــتراک گذاشــتن آفرینش هــای هنــری. میهمانــان این 
کافه نشــینی عصرانه اینها بودند: مریم آموســی شــاعر / سارا 
محمدی اردهالی شــاعر / هــدا حدادی تصویرگر و نویســنده 
/ آزاده کامیار مترجم ونویســنده /ژیا مشــیری مردم شــناس 
/ آرش نصیــری نویســنده و روزنامــه نگار / یاســین نمکچیان 

نویسنده و روزنامه نگار / رسول یونان شاعر.

یادی از همنشینی های فرهنگی به انگیزه میهمانی شاعرانه واهه آرمن

سفره ای با برکت کلمات

یادداشت

افشین نادری
مردم شناس

حاشیــه

عمــرش را بــرای ایــران گذاشــت. 
همــه عمر کوشــید تــا ســرزمین ما 
را بیشــتر و بهتــر بشناســد و در این 
راه، البتــه همــکارش و همراهــش، 
همســرش بــود و همیــن چنــد ماه 
پیــش )اول جــوای ســال گذشــته 
میادی( در 85 سالگی درگذشت. 
زاده  ایتالیــا   باســتانی  پایتخــِت  در 
شــد و در همــان جــا درس خواند و 
حتی دانشگاه رفت. آنجا بود که به 
زبان فارســی عاقه مند شــد و در این شیفتگی، »الساندرو 
بائوزانی« که استاد ایران شناسی و اسام شناسی دانشکده  
ادبیــات دانشــگاه رم بود، نقشــی مضاعف ایفــا کرد. حاا 
دیگــر، مجــذوب ایــران شــده بــود و تــا پیــش از فراغت از 
تحصیل، چند باری به ایران آمد و حتی چنان شد که پس 
از آن، یک ســال در جایگاه مربی زبــان و ادبیات ایتالیایی 
در دانشــکده  ادبیــات دانشــگاه تهــران مشــغول تدریس 
شــد. امــا او باید به وطنش بازمی گشــت تا اسام شناســی 
را در آنجــا معنــا بخشــد. در ســال 1959 دانشــگاه ناپل را 
مقصــد خــود برگزید و تا ســال 1967 در آنجا ماند. در این 
میان، از کوشــش هایش در عرصه ایران شناســی نیز هیچ 
مضایقه نکرد و از سال 1968، وقتی تنها ۳5 سال داشت، 
مؤسســه ای را در دانشــگاه کا - فوســکاری ونیــز بنیاد نهاد 
کــه مقصد و مقصودش، شــناخت ایران بود. مؤسســه ای 
کــه هنوز که هنوز اســت مشــتاقان ایــران و زبان فارســی را 
تربیت می کند و این مهم، محصول 17 سال خون خوردن 
»جان روبرتو اســکارچیا«)Gianroberto Scarcia( است. 
سال ها ریاست مؤسسه زبان شناسی ایرانی و زبان شناسی 
باســتانی اورال ـ آلتایی را عهده دار بود و دو همایش مهم 
درباره ایلخانیان و ایــران در دوره صفویه برگزار کرد، حاا 
شــاگردانش در این ســو و آن ســوی ســرزمین چکمه ای، از 
ونیز گرفته تا بولونیا، فارســی می آموزانند. او چندین زبان   

ازجمله انگلیسی، فرانسه، روسی، یونانی، ُترکی، فارسی و 
حتی گویش هایی از فارســی مانند گیلکی، کردی و بلوچی 
را خــوب و شــاید بتوان گفــت خیلی خوب می دانســت. از 
میان مکتوبات او، آثاری چون »هنر و معماری در ایران«، 
مشــترک بــا جووانــی کوراتــوا )ترجمــه هایــده مشــایخ، 
انتشــارات علمــی و فرهنگــی( و چنــد مجلــد از مجموعه 
»تاریــخ هنر ایران« ازجمله »اماکن هنــری ایران« و »هنر 
صفــوی زنــد قاجــار« )ترجمــه یعقوب آژنــد، انتشــارات 

مولی( در ایران منتشر شده اند.
حــاا اما خبر رســیده اســت کــه کتابخانــه دوازده  هزار 
جلدی او، که گفته می شود یکی از گنجینه های خصوصی 
در  اسام شناســی  و  ایران شناســی  حــوزه  در  ارزشــمند 
ایتالیــا به شــمار مــی رود، جمعــه 21 دی )11 ژانویه(، طی 
مراســمی، ازسوی همســرش، »بیانکا ماریا امورتی« - که 
او نیز اسام شناسی صاحِب اثر و نظر است - به دانشکده 
مســیحیت شــرقی ُرم اهــدا شــد و تحــت نــام کتابخانــه 
اســکارچیا - امورتــی، از این پــس محل رجوع مشــتاقان 
اســام و ایــران در قلــب جهــان مســیحی خواهد بــود. او 
حتــی همیــن حــاا که دیگــر در میــان ما نیســت و جهان 

ایران شناسی را بدرود گفته است، منشأ اثر و ثمر است.

به انگیزه اهدای کتابخانه »جان روبرتو اسکارچیا« به دانشکده مسیحیت شرقی ُرم

هزاران کتاِب اسام شناسی و ایران شناسی در قلِب جهاِن مسیحی

ترجمــان

حمیدرضا محمدی
روزنامه نگار

یـــــاد

علی اشرف صادقی
عضو پیوسته 
فرهنگستان زبان 
و ادب فارسی
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